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POVZETEK 

 

 Sprememba učnega načrta za slovenščino (leta 1998 in nato 2011), raziskave in tudi 

mnenja učiteljev praktikov so predvsem v zadnjih dveh desetletjih vzbudili veliko vprašanj o 

opismenjevanju učencev v začetku šolanja ali celo v predšolskem obdobju. Odpirajo se 

vprašanja, kaj lahko za čim učinkovitejše opismenjevanje storijo učitelji – predvsem kdaj 

začeti opismenjevati in kako opismeniti učence. Slovenski učni načrt je bil posodobljen tako, 

da učenci po presoji učitelja že v prvem razredu spoznavajo velike tiskane črke, pred tem so s 

tem začeli šele v drugem razredu. Prebiranje tuje strokovne literature in tujih učnih načrtov  

pa nas spodbuja k razmišljanju, ali so učenci v našem prvem razredu zmožni več, kot jim 

pripisujemo, tj. ali bi se lahko v prvem razredu naučili brati in pisati ne le (preprosta) besedila, 

zapisana z velikimi tiskanimi črkami, ampak še kaj več. Tako je npr. v dvojezičnih šolah na 

avstrijskem Koroškem.         

 V Teoretičnem delu magistrske naloge so predstavljeni temeljni pojmi o pismenosti, 

opismenjevanju in dvojezičnosti. Empirični del naloge zajema rezultate raziskave, ki smo jih 

pridobili z intervjujem učiteljic, opazovanjem in z analizo dokumentov.  V raziskavi smo 

primerjali opismenjevanje v enojezični šoli v Sloveniji in dvojezični šoli na avstrijskem 

Koroškem.            

 Ugotovili smo, da učenci v dvojezični šoli že ob koncu drugega razreda dosežejo 

nekatere cilje, ki so za učence v enojezični šoli predvideni ob koncu prvega triletja. Ob koncu 

tretjega razreda so v obeh učnih načrtih predvideni podobni cilji, vendar v dvojezični šoli 

veljajo za oba jezika – nemščino in slovenščino. V enojezični šoli pričnejo s sistematičnim 

opismenjevanjem po približno šestih mesecih šolanja, v dvojezični pa že v drugem mesecu 

prvega razreda. Na obeh šolah sicer uporabljajo enako metodo opismenjevanja ter podobne 

oblike in metode poučevanja, vendar imajo v dvojezični šoli učenci izrazito več domačih 

nalog kot učenci v enojezični. Ugotovili smo tudi, da v enojezični šoli v prvem razredu 

obravnavajo samo abecedo velikih tiskanih črk, medtem ko v dvojezični šoli v enakem 

obdobju obravnavajo abecedi velikih in malih tiskanih črk, ponekod pa že v prvem razredu 

spoznajo celo male in velike pisane črke.  

 

 

Ključne besede: opismenjevanje v slovenščini, dvojezična šola, enojezična šola, razvijanje 

predopismenjevalnih zmožnosti, metode opismenjevanja, obravnava velikih in malih tiskanih 

črk.  
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ABSTRACT 

 

 Change of curriculum for Slovenian language, profession researches and also opinions 

of practitioners in the last two decades raised a lot of questions about literacy of students at 

the beginning of school or even in preschool time. New questions are arising about what 

teachers can do to help with literacy – mostly when to start and how to present it to students. 

Slovenian curriculum has been updated, so that students, after the teacher’s judgment, are 

learning big capital letters in first class. Before that they started learning it in second class. 

After reading foreign literature and other curriculums we can question ourselves, weather our 

students are more capable in first class than we think. Could they learn to read and write not 

only simple texts, written with large capital letters, but a lot more? We have a good example 

of that in bilingual schools in Kärnten, Austria.       

 In Theoretical part of this final paper are terms about literacy and bilingualism. 

Empirical part presents results of research, which we got by interviewing teachers, 

observation and analysis of documents. In our research we compared literacy in monolingual 

school in Slovenia and bilingual school in Kärnten, Austria.     

 We found out that by the end of second class students in bilingual school reach some 

goals, which in monolingual school are planned for the end of third class.  There are similar 

goals in curriculum for students from both schools; only students from bilingual school have 

to achieve them in two languages – German and Slovenian. In monolingual school 

systematical literacy starts after about six months, in bilingual it starts already in second 

month of first year of school. Both schools use the same method of literacy and similar forms 

and methods of teaching; however in bilingual school students have much more homework. 

We also found out that students in monolingual school in first class are learning only alphabet 

of big capital letters, while in bilingual school in the same time period they are learning both 

big and small letters, in some schools even big and small written letters. 

 

 

 

Keywords: literacy in Slovenian language, bilingual school, monolingual school, 

development of preliteracy capabilities, literacy methods, learning big and small capital 

letters.    
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1 UVOD  

 

 V zadnjih dveh desetletjih so se pojavile številne spremembe pri opismenjevanju 

šolskih otrok v Sloveniji. Z uvedbo devetletne osnovne šole se je všolanje otrok začelo s 

šestimi leti (prej s sedmimi); to je pomenilo, da so se učenci v prvem razredu osnovne šole, v 

skladu z učnim načrtom za slovenščino iz leta 1998 (Program Osnovna šola, 2002), najprej s 

predopismenjevalnimi dejavnostmi pripravljali na kasnejše sistematično opismenjevanje. 

Mnenja strokovnjakov in praktikov, da so cilji v učnem načrtu v drugem in tretjem razredu v 

primerjavi s cilji v prvem razredu preobsežni, so bila ena od pobud za posodobitev učnega 

načrta za slovenščino (Program Osnovna šola, 2011).      

 Mnenja so deljena o tem, kdaj, s katerimi abecedami, metodami in postopki začeti 

opismenjevati; učitelji se pri odgovorih na ta vprašanja zanašajo na učni načrt, ki je zastavljen 

tako, da zajema cilje in standarde znanja za triletje in ne za vsak razred posebej (nekatere 

podrobnejše smernice najdemo v Didaktičnih priporočilih), kar pomeni, da je hitrost 

napredovanja, predvsem v prvem razredu, presoja vsakega učitelja posebej. Po eni strani je to 

lahko prednost, po drugi strani pa se, če se opremo na primere dobre prakse v tujini, pojavlja 

vprašanje, zakaj se drugod učenci sistematično opismenjujejo prej, tudi z drugimi abecedami, 

in ali se tudi mi lahko naučimo kaj od njih oziroma oni od nas.     

 V Teoretičnem delu magistrskega dela bomo predstavili pojem pismenost, ki je cilj 

opismenjevanja. Osredinili se bomo na začetno opismenjevanje (metode, postopke, abecede), 

predstavljen pa bo tudi pojem dvojezičnost, ker smo raziskavo izvedli tako na enojezični kot 

na dvojezični šoli. V Empiričnem delu so prikazane glavne razlike med opismenjevanjem v 

slovenščini v enojezični šoli v Sloveniji in v dvojezični šoli na avstrijskem Koroškem. 

Osredinili se bomo na primerjavo izbranih metod in postopkov opismenjevanja na obeh šolah. 

Zanimalo nas bo, kdaj in s katerimi abecedami začnejo opismenjevati v eni in drugi šoli. S 

pomočjo tuje in domače literature bomo ugotovitve vrednotili in zapisali morebitne smernice 

za nadaljnje raziskovanje.  
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 PISMENOST 

 

 Pojem pismenost je nemogoče opredeliti z eno samo definicijo, ker se uporablja v 

različnih pomenih. V srednjem veku je pismenost zajemala le branje v latinščini, šele kasneje 

je predstavljala zmožnost branja in pisanja v maternem jeziku. Definicije pismenosti 

vsebujejo razne sestavine; glede na glavne elemente bi jih lahko razdelili v vsaj tri skupine: 

– prve poudarjajo spretnost branja; 

– druge branju priključujejo še spretnost pisanja; 

– tretje pa kot glavno spretnost, poleg branja in pisanja, dodajajo še računanje (Pečjak, 

2010). 

 Od sredine 20. stoletja se pri posamezniku ne ugotavlja več zgolj, ali je pismen ali 

nepismen, ampak s pojmom pismenost mislimo na proces, ki traja vse življenje (Bešter Turk, 

2003). V dokumentu slovenske Nacionalne strategije za razvoj pismenosti je pismenost 

opredeljena kot »trajno razvijajoča se zmožnost posameznikov, da uporabljajo družbeno 

dogovorjene sisteme simbolov za sprejemanje, razumevanje, tvorjenje in uporabo besedil za 

življenje v družini, šoli, na delovnem mestu in v družbi« (Nacionalna strategija za razvoj 

pismenosti, 2006, str. 6). Končni cilj sistematičnega opismenjevanja v šoli je razviti 

funkcionalno pismenost, ki predstavlja zmožnost branja, pisanja in računanja, te zmožnosti pa 

pripomorejo k boljšemu delovanju v družbi in k osebnemu razvoju posameznika (Pečjak, 

2010).  

 

2.1.1 VRSTE PISMENOSTI 

 

2.1.1.1 PORAJAJOČA SE PISMENOST 

 

 Predopismenjevalne spretnosti, ki jih otrok razvija v predšolskem obdobju, imenujemo 

porajajoča se pismenost. Ta vrsta pismenosti se pojavi neodvisno od formalnega, šolskega 

učenja (Grginič, 2005). Y. M. Goodman (1984) »ponazarja tak spontan začetek pisanja in 

branja s koreninami pismenosti (»roots of literacy«), ki izvirajo iz vsakdanjih dogodkov v 

zgodnjih otroških letih« (v Grginič, 2005, str. 10).     
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 Raziskovalci, ki se ukvarjajo s predšolsko pismenostjo, »opisujejo otrokove dosežke na 

tem področju kot njegovo samoiniciativno odkrivanje in raziskovanje pismenosti v okolju 

(Grginič, 2005, str. 11). Otrok se namreč že zgodaj srečuje s pisnim jezikom, npr.: table z 

napisi, v revijah, trgovinah, na računalnikih in televiziji itd. »V vsakdanjih pisnih dogodkih 

pridobiva znanje o pomenu in oblikah tiska, ob pisnih dejavnostih staršev razvija željo, da se 

tudi sam udeleži in preizkusi v pismenosti, lastni dejavnosti – pisanje in branje si prizadeva 

osmisliti« (prav tam).          

 Pri porajajoči se pismenosti ima osrednjo vlogo igra. Otroci se lahko v vrtcu ali doma 

pretvarjajo (igrajo), da so prišli v trgovino in uporabljajo nakupovalni seznam, »kupujejo« 

hrano z namišljenim označenim denarjem itd. (prav tam). Raziskave so pokazale, da so še 

posebej pomembne tiste igralne aktivnosti, pri katerih so prisotni tudi odrasli. Ti otrokom 

prenašajo informacije o knjigah, napisih, znakih in se z njimi o tem pogovarjajo. V Veliki 

Britaniji in ZDA so v predšolskih in šolskih ustanovah ustanovili posebne oddelke, 

opremljene z materialom za ustvarjanje igralnih situacij v obdobju porajajoče se pismenosti 

(Frith idr., 1986, v Grginič, 2005, str. 12). Otroci v organiziranih igralnih kotičkih ugotavljajo, 

kako odrasli uporabljajo pismenost v vsakdanjem življenju.  

 

Načela porajajoče se pismenosti: 

– Predšolski program je usmerjen v ustvarjanje priložnosti, ki v otrocih vzbudijo željo 

po branju in pisanju. Otrok, ki živi v okolju, v katerem so pisne in bralne aktivnosti 

prisotne v vsakdanjem življenju, bo privzel enako vedenje. 

– Otroci naj bodo aktivni udeleženci učnega procesa. Učenje pismenosti naj izhaja iz 

njihovega preizkušanja pismenosti v vsakdanjih okoliščinah. Vzgojitelji/starši naj po 

potrebi med dejavnostmi posredujejo in spodbujajo otroke. 

– Upoštevati je treba, da so otroci v istem razvojnem obdobju lahko na različnih 

stopnjah branja in pisanja. 

– Potrebno je povezovati vse štiri sporazumevalne zmožnosti: govorjenje, poslušanje, 

branje in pisanje (Grginič, 2005).  
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Porajajoče se branje 

B. D. Jurišić (2001) je na osnovi raziskav porajajoče se pismenosti in zgodnje bralne 

zmožnosti otrok oblikovala petstopenjski model (v Grginič, 2005). 

1. in 2. stopnja: 

Otrok opazuje in posluša odraslega bralca, poimenuje slike, odgovarja na preprosta vprašanja 

o vsebini knjige, prepozna črke iz svojega imena, sledi preprostim navodilom. 

3. stopnja: 

Izrazi željo po izbiri knjige; pretvarja se, da bere in ob slikah pripoveduje vsebino poznanega 

besedila; spoznava dogovorjena pravila (začetek in smer branja); prepozna in poimenuje vse 

črke svojega imena; črke povezuje z glasovi; zloge združuje v besede.  

4. stopnja: 

Sledi branju odraslega; se poistoveti s vsebino knjige; pravilno poimenuje velike tiskane črke; 

besede razčlenjuje; pri branju si pomaga z začetno črko in ugiba nadaljevanje besede. 

5. stopnja 

Poimenuje vse črke abecede in jih povezuje z glasovi; besede razčlenjuje na zloge, glasove; 

samostojno obnavlja zgodbe; z dekodiranjem bere krajše besede; s pomočjo odraslih bere z 

namenom (v Grginič, 2005).  

 

 Predšolska pismenost ima velik vpliv na bralni uspeh v šoli; to kaže raziskava G. J. 

Whitehurst in C. J. Lonigan (2001), ki je bila izvedena v ZDA. Ugotovila sta, da imata 

poznavanje črk in glasov, ki se ju otroci naučijo v vrtcu, večji vpliv na bralni uspeh v drugem 

razredu, kot ga ima učenje branja v prvem (v Grginič, 2009).  

 

Porajajoče se pisanje 

 V predšolskem obdobju otroci uporabljajo različne oblike izražanja – čačke, risanje, 

domiselno črkovanje itd. »Najprej pišejo spontano in delajo napake, zato vzgojitelj ustvarja 

tudi situacije, v katerih spodbuja otroke k uporabi formalnega (pravopisnega) pisanja, tj. 
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takšnega, ki ga lahko bere druga oseba; npr. otroci »pišejo« vabilo na »svoj način«, nato v 

dogovoru in ob pomoči učitelja/vzgojitelja vabilo »spremenijo« (korigirajo) v pravilen zapis, 

kjer upoštevajo uradna pravila pisnega jezika« (Grginič, 2005, str. 31). S tem ko imajo njihovi 

pisni izdelki namen (npr. vabilo), začenjajo pridobivati zavest o pomembnosti funkcionalne 

pismenosti. Pri razvijanju pismenosti je pomembno, da so otroci spodbujeni k raznovrstnim 

pisalnim vajam, ki imajo namen – nekomu prenašajo sporočilo. Le tako postanejo in ostanejo 

motivirani za pisno sporočanje (Grginič, 2005).  

 Pisanje predšolskega otroka se nadgrajuje po naslednjih principih, ki jih je Goodman 

povzel po ugotovitvah A. Browne (1993). 

1. Princip ponavljanja enakega 

Otrok nize krožne, polkrožne, ravne črte. 

2. Generativni princip 

Poznane črke večkrat napiše, njihovo zaporedje različno kombinira. Ne razume vloge 

posamezne črke, zato želi, da mu odrasli povedo, kaj pomeni njegov zapis. 

3. Princip simbolnega predstavljanja 

Otrok ne pozna zveze med glasom in črko, vendar ve, kaj je z nizanjem znakov, različnih črk, 

risb, želel povedati. Po spominu zna napisati svoje ime.  

4. Faza izražanja odnosa med glasom in črko 

Začne se zavedati odnosa med črko in glasom. Za boljše izražanje poleg napisanega doda še 

risbo (v Golli, Grginič, Kozinc, 1996).  

 

2.1.1.2 DRUŽINSKA PISMENOST 

 

 Družinska pismenost je najpogosteje definirana kot naravno nastajajoča izobraževalna 

dejavnost v okviru doma in družine (Grginič, 2006). Otrokove izkušnje že od rojstva dalje 

vplivajo na kasnejšo pismenost. Starši in ostali člani družine so otrokovi prvi »učitelji«. 

Dajejo mu zgled, kako, kdaj in za kaj uporabiti pismenost (Grginič, 2008).  
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 H. P. Leichter (1984, v Miller, 1996) izpostavlja tri načine, kako lahko družina vpliva na 

otrokov razvoj pismenosti: 

1. Medosebno sodelovanje s starši, sorojenci in drugimi člani družine ponuja veliko 

možnosti za začetno opismenjevanje v družinskem okolju, npr. pri nastajanju seznama 

za nakup v trgovini, izdelava voščilnic, pisanje receptov. 

2. Fizično okolje naj obsega pripomočke za sporazumevanje (elektronske in pisne). V 

družinskem okolju, v katerem je veliko knjig in ostalih pisnih izdelkov, je otrok v 

nenehnem stiku z njimi in jih lahko raziskuje. Pomembna je tudi izposoja knjig v 

knjižnici in uporaba zvočnih gradiv, ki predstavljajo učinkovito opismenjevalno 

metodo. 

3. Čustveno in motivacijsko vzdušje se nanaša predvsem na odnos staršev in ostalih 

sorodnikov, s katerimi je otrok v stiku, do pismenosti (v Grginič, 2006).  

 

 Veliko vlogo pri nadaljnjem uspehu ima družinsko glasno branje, ki naj bi se začelo ob 

otrokovem rojstvu in trajalo vse do osmega leta starosti, kljub temu da takrat otrok že 

samostojno bere. V prvih mesecih njegovega življenja v knjige, predvsem v ilustracije, le 

strmi. Kasneje želijo imeti otroci stik s knjigo tako, da se je dotikajo ali jo želijo dati v usta. 

Nato ugotovijo, da se strani v knjigi obračajo – sledijo različnim podobam na posameznih 

straneh knjige. Ob glasnem branju pogosto tudi posnemajo zvoke odraslih, pozneje pa se že 

začnejo pogovarjati o osebah, ki nastopajo, in o dogodkih v knjigi, ki so si jih zapomnili. Ko 

otrok že bere samostojno, se lahko starši in otroci izmenjujejo v branju, npr. vsak prebere dve 

povedi. Pomembno je tudi, da odrasli pokažejo zanimanje za knjige, ki ji izbere otrok, in se z 

njim pogovarjajo o vsebinah (Grginič, 2006).       

 Raziskave so pokazale, da družinska pismenost v predšolskem obdobju pomembno vpliva 

na otrokov uspeh v šoli, predvsem na branje in razvijanje jezikovne zmožnosti. V zadnjih 

dveh desetletjih tako v tujini kot pri nas potekajo projekti družinskega branja, ki vključujejo 

otroke in starše v predšolskem obdobju. Projekti so utemeljeni na transmisijskem modelu; to 

pomeni, da sta dom in šola povezana tako, da vpliva ne le šola na dom, ampak so tudi 

izkušnje staršev pomembna informacija učiteljem in vzgojiteljem pri oblikovanju učnega 

procesa. Strokovnjaki se trudijo, da bi ti projekti postali stalnica predvsem v predšolskem 

obdobju in v začetku šolskega obdobja. S tem bi pomagali ne le otrokom pri opismenjevanju, 

ampak tudi osvestili starše, kako glasno branje nadgraditi še s smiselnimi dejavnostmi 

(vprašanja o vsebini, nadaljevanje zgodbe itd.), prav tako bi lahko pomagali družinam z 
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nižjim socialno-ekonomskim statusom pri zvišanju ravni družinske pismenosti (prav tam). 

   

2.1.1.3 ŠOLSKA PISMENOST 

 

 Prvošolcem je potrebno zagotoviti sproščen in varen prestop iz predšolskega v šolsko 

obdobje. To pomeni, da v šoli ohranimo nekatere aktivnosti, ki so jih bili navajeni v vrtcu, 

hkrati pa, upoštevajoč razvojno stopnjo, vključujemo nove, zahtevnejše. Na začetku so 

najpomembnejše simbolne igre in dejavnosti, ki so povezane z glasnim branjem otrokom. 

Pomembno je, da je okolje urejeno spodbudno – bralni kotički, prostor za gibanje, različni 

pripomočki (Grginič, 2009).          

 V Didaktičnih priporočilih učnega načrta za slovenščino (Program Osnovna šola, 2011) 

je zapisano, da naj učenci vstopajo v svet branja in pisanja sistematično. Pomembno je, da je 

pristop individualiziran glede na predznanje učencev. V prvem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju sta poslušanje in branje nadrejena dejavnostim tvorjenja. Največ časa je namenjenega 

poslušanju odraslega, ki govori in bere.       

 »V učnem načrtu je posebna pozornost namenjena poučevanju branja in pisanja. Cilj 

poučevanja ni le obvladovanje tekočega branja in pisanja, temveč raba pisnega jezika za 

sporazumevanje, razmišljanje, ustvarjanje, učenje in razvedrilo. Cilj je omogočiti vsem 

otrokom, da spoznajo in dosežejo višjo raven tako imenovane kritične pismenosti« (Program 

Osnovna šola, 2011, str. 98). Predvideno je, da naj bi učenci do konca drugega razreda 

usvojili temeljno tehniko branja (ob razumevanju prebranega) in pisanja, v tretjem razredu pa 

bi tehniki le še izboljševali in utrjevali.       

 Sodobna pedagogika kot najpomembnejši dejavnik, tako pri pouku jezika kot pri ostalih 

predmetih, izpostavlja aktivno vlogo učenca, ki sodeluje pri reševanju težav, s katerimi se 

srečuje v vsakdanjem življenju.  Učenec naj opravlja različne dejavnosti, s katerimi odkriva 

namen, pomen in značilnosti besedil oz. jezika. »Temeljni cilj sodobnega, tj. 

komunikacijskega pouka jezika, je razvijanje učenčeve zmožnosti 

sporazumevanja/komunikacije« (Križaj Ortar, 2000, str. 11).  
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2.1.1.4 BRALNA PISMENOST 

 

 Branje je od vseh oblik pismenosti najpogosteje preučevana jezikovna raba. Pisna 

besedila imajo povsod po svetu najpomembnejšo vlogo, ker je branje, v primerjavi s 

poslušanjem, govorjenjem in pisanjem, najlažje razčlenjevati in preučevati, prav tako pa je 

tesno povezano s pomenom zapisovanja za ohranitev kulturnega izročila, zgodovine in za 

urejanje podatkov. Nezmožnost za branje predstavlja večjo oviro v sporazumevanju in ima 

bolj usodne posledice kot slabo poslušanje, govorjenje ali pisanje (Grosman, 2010). Ravno 

zato je bralna pismenost prepoznana kot temeljna zmožnost za posameznikov napredek, 

razvoj in je predpogoj za enakost in demokracijo (Nolimal, 2011).    

 Za dobre dosežke v branju je potrebno razvijati zmožnost branja že na zgodnji stopnji 

otrokovega razvoja. Za razvoj so pomembni glasovno zavedanje, grafomotorika in besedišče. 

Ko otroci usvojijo tehniko branja, na začetku večinoma berejo počasi, nato hitreje, šele 

kasneje začnejo pri branju upoštevati tudi ločila. Pomembno je, da učenci utrdijo temeljne 

bralne zmožnosti, šele nato lahko usvojijo branje za učenje. (Ivšek, 2011).   

 Države v Evropi si prizadevajo za čim boljšo pismenost prebivalstva, zato je, predvsem v 

zadnjem desetletju, pismenost v ospredju na vseh področjih, še posebej v izobraževanju. 

Podatki PISE 2009 so razkrili, da so učenci v Sloveniji v primerjavi z učenci iz ostalih 

evropskih držav slabše bralno pismeni. Bečaj (2011) kot odgovor na slabše rezultate predlaga 

dve možnosti, ki pa se izključujeta. Prva temelji na predpostavki, da je naš vzgojno-

izobraževalni sistem sicer dobro zastavljen, vendar nismo dovolj dosledni pri doseganju 

določenih ciljev. Druga možnost zahteva bolj drastičen poseg v naš sistem, in sicer celovito 

preobrazbo prevladujoče šolske strukture. Slednja zahteva temeljit premislek in več časa za 

uresničitev; to pomeni, da za zdaj ostajamo pri izboljšavah, ki pa bodo, po besedah Bečaja, 

ohranjale ravno to, kar že imamo.         

 M. Križaj Ortar (2011) je analizirala učni načrt za slovenščino (Program Osnovna šola, 

2011) in ugotovila, da izraza bralna pismenost v naših učnih načrtih ni, vendar to ne pomeni, 

da učenci ne razvijajo te pomembne jezikovne zmožnosti, ampak je le poimenovana drugače, 

tj. zmožnost branja oz. zmožnost kritičnega sprejemanja zapisanih besedil raznih vrst. 

Ugotovila je, da je razvijanje zmožnosti branja eden od temeljnih operativnih ciljev tako 

jezikovnega kot književnega pouka. Izpostavlja, da bi morala biti t. i. bralna pismenost 

temeljni cilj medpredmetnega povezovanja. Sprašuje se, koliko tudi drugi dejavniki pouka, 

npr. učenci, učitelji in učno gradivo, podpirajo sistematično razvijanje kritičnega branja, ki je 
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zapisano v učnem načrtu, predvsem pa spodbuja, da najdemo rešitev, kako narediti pouk vseh 

predmetov še bolj problemski – takšen, ki bi učenca čim bolj usmerjal v raziskovanje 

različnih virov, tako v linearni kot v digitalni obliki.  

 

2.1.1.5 FUNKCIONALNA PISMENOST 

 

 Pojem pismenost se pojavlja v različnih pomenih. »Vse tiste definicije, ki poudarjajo 

uporabo spretnosti branja, pisanja, računanja za delovanje v družbi in osebni razvoj 

posameznika, so definicije, ki dejansko opredeljujejo funkcionalno pismenost« (Pečjak, 2010, 

str. 13).           

 Posameznik, ki ga imamo za funkcionalno nepismenega, sicer zna brati, pisati in računati, 

vendar pridobljenega znanja ne zna uporabiti v vsakdanjem življenju. Težave ima že pri 

uporabi zemljevidov, pri iskanju bistvenih podatkov iz besedil, izpolnjevanju obrazcev itd. 

(Bešter Turk, 2000).          

 V mednarodni raziskavi IALS (podatki iz Možina idr., 2000, Možina, 2000, Knaflič, 

2000, v Bešter Turk, 2003), v kateri je sodelovala tudi Slovenija, so raziskovalci pridobili 

podatke o funkcionalni pismenosti odraslih (16–65 let). Anketiranci so prebrali neznana 

besedila in reševali različno zahtevne naloge. Ugotovili so, da večina Slovencev obvlada nižjo 

raven pismenosti, le malo pa višjo. V besedilni in dokumentacijski pismenosti so dosegli 

podobne rezultate kot v ostalih državah (ženske so dosegale boljše rezultate kot moški), na 

višji ravni pa so reševali naloge, ki so bile povezane z računsko pismenostjo (moški so 

dosegali boljše rezultate kot ženske). Raziskovalci so izpostavili dejavnike, ki pojasnjujejo 

razlike med anketiranci v funkcionalni pismenosti: 

 

– starost  – najboljše rezultate so dosegli odrasli do 24. leta; 

– izobrazba anketiranca – načeloma so boljše rezultate dosegli anketiranci z višjo 

izobrazbo; 

– izobrazba staršev – ohranja se medgeneracijska raven pismenosti; 

– zaposlitveni položaj – predvsem tisti zaposleni, katerih delovno mesto zahteva 

pismenost, so dosegli boljše rezultate kot upokojeni anketiranci (Bešter Turk, 

2003). 
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 Poleg mednarodne raziskave za odrasle je Slovenija sodelovala tudi v raziskavah, ki so 

merile funkcionalno pismenost pri šolarjih. Te so pokazale, da slovenski šolarji zaostajajo za 

drugimi kulturnimi okolji ali pa so povprečni (Bešter Turk, 2003). Bela knjiga o vzgoji in 

izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011) ponuja rešitve, ki bi pripomogle k višjim 

rezultatom naših šolarjev: 

– večji poudarek porajajoči pismenosti v vrtcih; 

– do konca drugega razreda naj bi učenci obvladali začetno branje in pisanje, v tretjem 

razredu pa bi predvsem utrjevali branje in pisanje zahtevnejših besedil; 

– predvsem v prvem triletju (pa tudi v drugem in tretjem) predlagajo več ur, namenjenih 

poučevanju maternega jezika; 

– posebno mesto naj dobijo materni jeziki učencev, katerih materinščina ni slovenščina 

– tem učencem naj bi se, preden se vključijo v redni izobraževalni proces, omogočilo 

učenje slovenščine v strnjenem programu. 

 

 

2.2 OPISMENJEVANJE 

 

2.2.1 RAZVOJ PREDOPISMENJEVALNIH SPRETNOSTI 

 

 »S predbralnimi in predpisalnimi sposobnostmi opredeljujemo sposobnosti, ki jih pri 

otroku razvijamo pred obdobjem začetnega branja in pisanja ter tistimi, ki spodbujajo proces 

opismenjevanja. Gre predvsem za razvijanje konceptov prostora in časa, ki sta za branje in 

pisanje bistvena, vendar sta oba večinoma odvisna od razvoja otrokove kognitivne zmožnosti 

in ju zato ne moremo pospešiti. Pri razvijanju predbralnih in predpisalnih sposobnosti ima 

veliko vlogo razvoj jezikovne zmožnosti, razvijamo jo v predbralnih in predpisalnih 

dejavnostih« (Grginič, 2009, str. 21).        

 Za učence v prvem razredu osnovne šole je pomembno, da jim nudimo vaje, ki razvijajo 

vse sposobnosti, ki so potrebne za branje in pisanje. 
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2.1.1.1 2.2.1.2 ORIENTACIJA 

 

 Orientacijo je potrebno razvijati postopno. Učenci se najprej učijo orientirati se na telesu 

s pomočjo iger, ki jih večkrat ponovijo – pomahajo sošolcu z desno roko, z levo nogo udarijo 

ob tla itd. Poleg orientacije na svojem telesu vadijo tudi orientacijo na tujem – sošolca na levi 

potrepljajo po hrbtu, tistemu pred sabo zakrijejo oči itd. S podobnimi dejavnostmi se začnejo 

orientirati na telesu (Zrimšek, 2000).       

 Preidemo na orientacijo v prostoru. Učenec hodi po učilnici in se po navodilih dotika 

levega okna, slike levo/desno od vrat, umesti izbrani predmet (pred, pod, nad, za). Šele nato 

začnemo razvijati orientacijo na papirju. Najprej s pomočjo večjega formata, na katerem so že 

označene smeri (zgoraj/spodaj, levo/desno) s simboli. S pomočjo teh učenec pove, kje v 

prostoru se nahaja določeni predmet. Po tem orientacijo razvijamo s slikovnimi nareki, npr. 

spodaj nariši travo, zgoraj nariši oblak. S tem, poleg orientacije, razvijamo tudi 

poimenovalno in upovedovalno zmožnost (Zrimšek, 2003).  

 

2.1.1.2  GRAFOMOTORIKA 

 

 »Da bi lahko določene grafične znake oz. niz znakov razmestili v prostor, jih oblikovali 

in pravilno usmerili, potrebujejo otroci določene sposobnosti in spretnosti. Otrok zazna nek 

grafični simbol in si ga želi posnemati, za to pa je potrebno motorična, vidna in miselna 

usklajenost« (Zrimšek, 2003, str. 20).       

 Razvoj grafomotorike je povezan z drobno motoriko rok, ki jo otrok izboljšuje v 

vsakdanjih dejavnostih – sestavljanje kock, oblikovanje piškotov, barvanje risb itd. Otrok vse 

to počne z določenim namenom, pri tem pa se ustvarja povezava med miselnimi predstavami 

in dejanskimi dosežki; to pomeni, da se izboljšuje povezava oko–roka. Če ima otrok v času 

sistematičnega opismenjevanja dobro razvite grafomotorične sposobnosti, napreduje hitreje, 

saj obvlada osnovne gibe, poteze, pravilno držo pisala itd. (Zrimšek, 2000).   

 Grafomotoriko razvijamo s sistematičnimi gibalno-grafičnimi vajami; pri tem »otroci 

vadijo poteze, iz katerih so sestavljene črke in številke: 

– vodoravne in navpične črte, 

– kroženje, 

– potujoče kroženje, 
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– loki, 

– vijuge,  

– ravne poševne črte, 

– zanke in 

– sledenje in povezovanje« (Zrimšek, 2003, str. 22). 

Pogoja za pravilno izvajanje grafomotoričnih vaj sta pravilna drža telesa in pisala. 

 

Drža telesa 

 Učenec mora sedeti vzravnano, pri tem drži glavo pokonci, stopala pa se dotikajo tal. 

Pri tem je potrebno zagotoviti ustrezno višino mize, da lahko učenci podlahti položijo na mizo 

brez dvigovanja ramen ali upogibanja hrbtenice. Stol naj bo oddaljen od mize deset 

centimetrov, tako da se bo učenec lahko naslonil na hrbet stola. Svetloba naj pada na pisalno 

površino, vendar naj ne sveti neposredno v oči. Zvezek naj bo postavljen vzporedno z robom 

mize, razen pri otrocih, ki pišejo z levo roko – njim pustimo, da si zvezek obrnejo rahlo v 

desno (Golli, 1991). 

Drža pisala 

 »Roka, v kateri je pisalo, se premika le v ramenskem in komolčnem sklepu. Tako sta dlan 

in podlaht  ʼcelotaʼ, saj zapestja skoraj ne premikamo« (Zrimšek, 2003, str. 23). Pisalo je 

potrebno prijeti nad ošiljenim delom s palcem in kazalcem, naslonimo pa ga ob notranji rob 

sredinca. Pomembno je, da je dovolj dolgo, da vrhnji del naslonimo ob zgornjo stran dlani 

(prav tam). »Držo svinčnika in roke preverjamo tako, da otrok s svinčnikom kroži po papirju. 

Po pravilnem ponavljajočem se kroženju bo imel rob dlani in mezinca umazan od grafita. Če 

bo roka čista ali pa zamazani prsti od prvega členka proti nohtom, bo pomenilo, da je roko 

dvigoval« (Žerdin, 2000, str. 77).         

 Drža roke je odvisna tudi od razvitega mišičja. Smiselno je, da otroci neodvisno od 

grafomotoričnih vaj izvajajo tudi vaje za krepitev in sprostitev mišic, ki so aktivne pri pisanju, 

npr. oponašanje letenja ptic, ponazarjanje vremenskih pojavov z rokami, »obiranje češenj«, 

oponašanje igranja na klavir, na flavto itd. S takšnimi vajami učencem zagotavljamo občutek 

ugodja. Ob njih ne razvijajo le grafomotorike, temveč tudi vztrajnost in natančnost (Zrimšek, 

2000). 



Juraja, N. (2016). Opismenjevanje v slovenščini v enojezični in dvojezični šoli. Magistrsko delo. Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta. 

 

21 
 

2.1.1.3  SLUŠNO IN VIDNO ZAZNAVANJE 

 

 »Učenje branja in pisanja predstavlja integracijo dveh procesov. Prvi proces je proces 

dekodiranja besed oziroma vzpostavitve odnosa črka–glas. Učenci spoznajo najprej znake za 

črke in njim pripadajoče glasove, nato pa sledita branje in pisanje, ki predstavljata integracijo 

identificiranih črk oz. njim pripadajočih glasov. Drugi proces je uporaba govornih 

sposobnosti, kot npr. skladnje in pomenoslovja pri dopolnjevanju manjkajočih besed v 

povedih, kar kaže na razumevanje prepoznanih besed« (Pečjak, 2000, str. 43).  

 Pri začetnem opismenjevanju je ključna sposobnost dekodiranja – pri branju to pomeni 

pretvarjanje črke v pisni obliki v glas, pri pisanju pa pretvarjanje glasu v črko. Na dekodiranje 

vplivata dva zaznavna procesa: proces vidnega in proces slušnega zaznavanja.  Za učenje 

branja in pisanja je nujno razviti sposobnost obeh (Pečjak, 2000).  

 Za razvijanje teh sposobnosti so potrebne sistematične vaje: 

– vaje za zaznavanje dolžine besed; 

– iskanje besed, ki se rimajo; 

– zaznavanje zlogov s ploskanjem; 

– določanje prvega glasu v besedi; 

– členjenje besed na glasove; 

– vaje za vidno razločevanje itd. (Zrimšek, 2000).  

 

 Vidnemu zaznavanju sledi vidno razločevanje in identifikacija. Procesi vidnega 

razločevanja so v veliki meri odvisni od zaznavne zrelosti otroka, ki je pogojena s procesi 

živčnega zorenja. Otrok je sposoben identifikacije, ko ima dovolj razvite sposobnosti 

zaznavanja, razločevanja in pomnjenja. Proces identifikacije poteka pri branju – otrok mora 

biti sposoben zapomniti si zaporedje črk v besedi. Po mnenju nekaterih avtorjev otroci to 

sposobnost dosežejo šele pri sedmih letih (Grginič, 2010).      

 Tudi pri slušni analizi je pomembno načelo postopnosti. »Razločujoče poslušanje urimo v 

začetku le tako, da otroci zaznavajo izvir in smer zvoka in zvoke med seboj primerjajo. Nato 

začnejo ob poslušanju zaznavati členjenost besedila/povedi na besede, v katerih prepoznavajo 

zloge in nazadnje glasove in njihovo zaporedje« (prav tam, str. 23). Številne študije so 

pokazale, da so vaje fonološkega zavedanja pomembne za učenje branja in 

črkovanja/glasovanja. »Govorne dejavnosti povezovanja glasov in slušnega razčlenjevanja so 

za otroka zelo koristne, ker ob njih nedvoumno in aktivno odkriva, da vsaka beseda 

predstavlja nepretrgan niz glasov; za otroka je namreč temeljno spoznanje, da v govoru 
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obstajajo glasovi. Brez tega vedenja so vse vaje glasovnega poučevanja in črkovanja 

neučinkovite« (prav tam, str. 12).          

 Raziskovalci pa so hkrati dokazali, da je učinkovitost večja, če učenje glasovnega 

zavedanja povežemo s poučevanjem črk. Izolirani glasovi so za otroka abstraktni, v učenju 

skupaj s črkami pa pridobijo konkretno obliko (prav tam). Otroku pomaga učno sredstvo 

slikovno-črkovna stavnica, ki ob postavljanju besed omogoča prirejanje črk glasovom in 

obratno. Pri tem otroci razvijajo analitično-sintetične sposobnosti, ki so potrebne za branje in 

pisanje (Grginič, 2009).          

 Prvošolci naj v svet pisanja in branja vstopajo z igro in spontano. Z lastno dejavnostjo naj 

odkrivajo funkcijo in pomen pisnega sporazumevanja. Pri sistematičnem opismenjevanju naj 

bo upoštevano njihovo predznanje, da bo učenec s kombinacijo prostega in sistematičnega 

načina pisanja vključen v proces opismenjevanja (Zrimšek, 2000).  

 

 

2.2.2 ZAČETNO OPISMENJEVANJE 

 

 »Začetno opismenjevanje je faza procesa za pridobivanje funkcionalne pismenosti, ki se 

neformalno začne v zgodnji predšolski dobi, nadaljuje formalnonačrtno in sistematično z 

všolanjem in zaključi z doseganjem minimalnih standardov /…/« (Golli, 1996, str. 9). V 

devetletni šoli je začetno opismenjevanje opredeljeno kot ena od faz procesa za pridobivanje 

funkcionalne pismenosti, torej sposobnosti razumevanja, tvorjenja in uporabljanja jezikovnih 

oblik, ki jih zahteva delovanje v družbi in so pomembne za posameznike (po gradivih 

UNESCA, v Zrimšek, 2003).         

 V procesu začetnega opismenjevanja lahko govorimo o dveh stopnjah. Prva je učenje 

branja in pisanja, druga pa učenje s pomočjo branja in pisanja. »Prvo triletje devetletne 

osnovne šole pokriva prvo fazo opismenjevanja – torej učenje branja in pisanja, ob tem pa še 

razvijanje sposobnosti poslušanja in govorjenja« (Pečjak, 2000, str. 43).    

 

2.2.2.1 DEJAVNIKI ZAČETNEGA OPISMENJEVANJA  

 

  Za začetno opismenjevanje so pomembni številni dejavniki, ki vplivajo na uspešnost 

posameznika. Med notranjimi dejavniki raziskovalci najpogosteje opredeljujejo kognitivne in 

čustveno-motivacijske, med zunanjimi pa socialne in socialno-kulturološke dejavnike.  
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2.2.2.1.1  NOTRANJI DEJAVNIKI 

 

Kognitivni dejavniki 

 Med kognitivne dejavnike spadajo otrokove zmožnosti za učenje branja in pisanja, tj. 

zmožnost dekodiranja, ki zajemajo vidno in slušno zaznavanje (Grginič, 2005).
1
 

Čustveno-motivacijski dejavniki 

 Razvijanje pozitivnega odnosa in zaupanja do učenja branja in pisanja je ključnega pomena 

za nadaljnje učenje (A. Browne, 1998, v Grginič, 2005). Pomembno je, da se učenec zaveda, 

da se lahko uči, da si želi učiti in zakaj se želi učiti. Pred učenjem mora imeti pozitivno 

samopodobo o lastnih sposobnostih in o učinkovitosti. Poznavanje stopnje samospoštovanja 

učenca pomaga učitelju pri diferenciaciji nalog. Če so zahteve večje od učenčevih 

pričakovanj, lahko takšne situacije vodijo v zmanjšanje učenčeve motivacije. Pri učencih, ki 

nimajo ali pa so izgubili zaupanje v lastne sposobnosti, mora učitelj poiskati načine, kako 

obnoviti njihovo samospoštovanje (prav tam).       

 Poleg učenčeve učne samopodobe so pomembni tudi osebni razlogi za učenje. O notranji 

motivaciji za učenje govorimo, ko učenec dela nalogo z zanimanjem – njegov osebni cilj je 

povezan z reševanjem problema. Zunanja motivacija pa je prisotna takrat, ko želi učenec 

tekmovati/se primerjati z drugimi – uči se zaradi zunanjih rezultatov. Za otroka v začetnih 

razredih je pomembno, da njegov uspeh opazi in pohvali učitelj, z višjo starostjo pa se pomen 

učiteljevega priznavanja uspeha zmanjšuje (A. Edwards in P. Knight, 1997, v Grginič, 2005). 

 Pomemben dejavnik branja in pisanja je otrokovo okolje. Učilnica naj bo opremljena tako, 

da otroke spodbuja in motivira za pridobivanje pismenosti. V času učenja branja in pisanja jo 

spremenimo v opismenjevalno okolje, igralne kotičke opremimo z napisi, knjigami in 

različnimi pripomočki, kot so recepti, navodila, imeniki itd. (prav tam). 

 

2.2.2.1.2 ZUNANJI DEJAVNIKI  

 

 Med zunanjimi dejavniki, ki vplivajo na opismenjevanje, so najpomembnejši socialni in 

socialno-kulturološki dejavniki. 

Socialni dejavniki 

                                                           
1
 Več o temi je napisanega v poglavju 2.2.1.3. SLUŠNO IN VIDNO ZAZNAVANJE.  
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 »Otrokove socializacijske izkušnje doma in v vrstniških skupinah so tesno povezane s 

socialnimi vlogami in pravili, ki se jih učijo, prav tako vplivajo na učenje pismenega jezika« 

(Grginič, 2005, str. 88). Otroci, ki se v šoli srečujejo s podobnimi socializacijskimi situacijami 

kot v vsakdanjem življenju, so pri razvijanju pismenosti uspešnejši.    

 A. D. Pellegrini (2001) je ugotovila, da je pri razvijanju pismenosti pomembnejša kakovost 

socialnih odnosov kot raznolikost izkušenj. Analizirala je odnose v tesnejših vrstniških zvezah 

(prijateljstvih) in ugotovila, da uporabljajo veliko čustvenih besed in izrazov pismenega 

jezika, ki napoveduje šolsko pismenost (v Grginič, 2005).  

 

 

Socialno-kulturološki dejavniki 

 

 Otroci so podvrženi vplivom zgodnjega opismenjevanja v različnih socialno-kulturoloških 

okoliščinah. Nekatere opismenjevalne aktivnosti (pogovor ob knjigi, prepoznavanje tiska v 

vsakdanjem življenju) so v družinah in družbi visoko cenjene, v šolskem okolju pa so pogosto 

slabo sprejete. Včasih si učna sistema – neuradni v okviru družine in uradni v okviru šole – 

nasprotujeta, to pa postavi učenca v neenakovreden položaj, ko vstopi v šolo. Učenčevo 

predznanje je pogosto neustrezno in se na njem ne da graditi, ker težko razume 

opismenjevalne zahteve pouka; to pa pomeni, da nimajo vsi enakih možnosti za doseganje 

pismenosti, ki pomembno vpliva na njihovo prihodnost (Grginič, 2005). 

 

 

2.2.3 KDAJ ZAČETI OPISMENJEVATI 

 

 Zagovorniki opismenjevanja v zgodnji predšolski dobi predlagajo v začetku 

opismenjevanja globalno branje, v petem letu starosti pa že analiziranje in sintetiziranje. 

Medtem avtorji, ki nasprotujejo tako zgodnjemu opismenjevanju, zahtevajo, da so pred tem 

procesom izpolnjene naslednje zahteve: fizično zdravje, normalen vid in sluh, sposobnost 

koncentracije, čustvena umirjenost, dovolj velik besedni zaklad, sposobnost vidne in slušne 

zaznave povedi/besed ter prepoznava glasov in črk (Golli, 1991).    

 Otroci v procesu pismenosti, ki se spontano odvija že v predšolski dobi, gradijo na 

zavedanju o zakonitostih pisnega jezika. Pismenost se začne porajati že v domačem okolju ob 

vsakdanjih opravilih, vendar pri razvijanju le-te otrok potrebuje izkušenega uporabnika jezika 
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– v domačem okolju starše, v vrtcu pa vzgojitelje.       

  Jasno je, da pridejo učenci v prvi razred osnovne šole z različnim predznanjem. 

Razlike med njimi je potrebno ne le izenačiti, temveč predvsem sprejemati in upoštevati pri 

nadaljnjem delu. Še preden lahko govorimo o sprejemanju razlik, jih je potrebno 

diagnosticirati.
2
 Še posebej pomembno je, da učitelj izvede preizkus glasovnega zavedanja, 

ker številne tuje in domače raziskave kažejo, da je glasovno zavedanje tesno povezano z 

nadaljnjim učenjem branja in pisanja (Potočnik, 2008).     

 Pred posodobitvijo učnega načrta leta 2011 je bil prvi razred osnovne šole namenjen 

pripravi na sistematično opismenjevanje, drugi sistematičnemu opismenjevanju, tretji razred 

pa urjenju tehnike branja in pisanja (Zrimšek, 2003). V posodobljenem učnem načrtu za 

slovenščino  (Program Osnovna šola, 2011) še vedno ni časovno umeščeno, kdaj naj se učenci 

začnejo sistematično opismenjevati, pa vendar se učitelji v zadnjih letih v veliki večini 

odločajo, da z obravnavo velikih tiskanih črk začnejo v prvem razredu.   

 Raziskava M. Doljak (2012) je pokazala, da ima 27,7 % učencev ob vstopu v prvi 

razred slabo razvite opismenjevalne sposobnosti,
3
 kar 44,6 % učencev ima te sposobnosti 

dobro razvite,
4
 27,7 % pa je med njimi že bralcev,

5
 kar predstavlja dobro četrtino vseh 

učencev v razredu.          

 Sodeč po ugotovitvah iz raziskave
6
 P. Koncut (2009) pa je ta odstotek še višji. 

Raziskava je pokazala, da ima večina otrok (72 %) v prvem razredu osnovne šole delno 

razvito tehniko branja, kar pomeni, da prepoznavajo črke, berejo naslove, imena, krajša 

navodila itd. Kar 20 % otrok že ima razvito tehniko branja, torej so sposobni prebrati krajše 

povedi, daljša navodila. Le 2 % otrok, vključenih v raziskavo, tehnike branja še nima razvite 

(v Saksida, 2010).          

 Logično je, da učitelji ne bi smeli »ravnati po načelu, da zato, ker vsi otroci v prvem 

razredu še nimajo razvitih nekaterih zmožnosti, pomembnih za začetno opismenjevanje, ne 

bomo opismenjevali nikogar« (prav tam, str. 74). Pri začetnem opismenjevanju je ključno 

načelo individualizacije in diferenciacije; to pomeni, da mora učitelj pouk prilagoditi tako, da 

vsak učenec, glede na svoje sposobnosti, doseže optimalno znanje (Pečar, Velkavrh, 2008). 

Vpogled v tuje učne načrte  nas spodbuja k razmišljanju, ali so učenci v prvem razredu 

                                                           
2
 Več o začetnem diagnosticiranju v poglavju 2.2.7 Ocenjevalna shema bralnih zmožnosti učencev 1.–3. razreda 

(OSBZ).  
3
 Učenci so na testu (OSBZ) dosegli manj kot 10 točk. 

4
 Učenci so na testu (OSBZ) dosegli več kot 10 točk, vendar še ne znajo brati. 

5
 Učenci so v 1 minuti prebrali najmanj 9 besed.  

6
 Kljub temu da je vzorec  raziskave majhen, velja razmisliti o rezultatih.  
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zmožni še več, kot jim pripisujemo.       

 Angleški učni načrt (National curriculum in England, 2013) je razdelan podrobneje kot 

slovenski, ki ima cilje in standarde znanja zapisane za posamezna triletja. Učitelji ravnajo po 

smernicah, ki so razdeljene za vsak razred posebej (Key stage 1, year 1; Key stage 1, year 2 

itd.). Učenci morajo v prvem razredu doseči naslednje cilje (navedenih je le nekaj ključnih). 

 

Pisanje: 

– učenci znajo glaskovati besede, ki vsebujejo že obravnavane glasove (pogosto 

uporabljane besede, dneve v tednu); 

– imenujejo črke abecede v pravilnem vrstnem redu; 

– znajo uporabljati končnice za izražanje množine, uporabljajo predpone; 

– znajo pisati povedi, ki jih najprej tvorijo ustno, nato pa zapišejo; 

– znajo pisati povedi po učiteljevem nareku in preberejo, kar so zapisali (National 

curriculum in England, 2013). 

 

Branje:  

– učenci znajo prebrati besede; 

– berejo knjige z lažjim besediščem; 

– tekoče berejo lažje besede in povedi (National curriculum in England, 2013). 

 

 Angleški učni načrt ob všolanju otrok predvideva takojšnjo sistematično opismenjevanje, 

pri tem vseeno upoštevajo doseganje drugih jezikovnih ciljev pouka (poslušanje, govorjenje, 

razumevanje vsebin). Razlik v hitrejši, neposredni vpeljavi v sistematično opismenjevanje ne 

moremo pripisati lažjemu angleškemu sistemu branja in pisanja, saj je »zveza med črko in 

glasom /…/ v našem jeziku veliko bolj predvidljiva kot zveza med črko oz. skupino črk v 

angleščini« (Saksida, 2010, str. 81).    

 Tudi na šolah pri naših sosedih, v enojezičnih slovenskih v Italiji in v dvojezičnih v 

Avstriji, učence v prvem razredu opismenjujejo prej kot v Sloveniji. Cilji so v  učnih načrtih 

napisani splošneje, podrobnejši cilji pa so definirani znotraj letnih učnih priprav učiteljev.  

 Ob koncu prvega razreda osnovne šole naj bi učenci v enojezični slovenski šoli v Italiji 

dosegli tudi naslednje cilje: 

»Učenci: 

– znajo pisati obravnavane črke tiskane abecede, ukvarjajo se s tehniko branja, 
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– prepoznavajo in berejo zloge, besede in besedne zveze ter enostavne pripovedi, 

– razumejo zveze in odnose med glasom, črko, besedo in povedjo; vedo, da je beseda 

sestavljena iz črk in zlogov; vedo, da z nekaj znaki lahko sestavimo mnogo besed, 

– znajo ustno in pisno opisati sliko« (prav tam, str. 81).  

 

 V Italiji učenci pri slovenščini že v prvih dveh mesecih prvega razreda spoznavajo 

glasove in črke, razumejo sestavo besed iz črk in zlogov ter berejo in pišejo preproste besede. 

Na mestu je vprašanje, ali je prav, »da se "alternativa" v praksi  od sistemskih rešitev učnega 

načrta ne razlikuje po metodi, ampak predvsem po zahtevnosti« (prav tam, str. 82).
7
   

 

 

2.2.4 ABECEDE OPISMENJEVANJA 

 

Slovenija 

 Glede uvedbe določene abecede črk pri začetnem opismenjevanju sta bili v praksi že pred 

dvajsetimi leti zastopani dve stališči. Prva je zagovarjala takojšnjo uvedbo tekoče pisave 

(pisane črke), druga pa abecedo velikih in malih tiskanih črk. Tisti, ki so zagovarjali takojšnjo 

uvedbo pisanih črk, so idejo utemeljevali z argumentom, da vezana pisava vpliva na boljšo 

vezavo pri branju (Golli, 1991).         

 V Sloveniji se je za začetno pisanje uveljavila abeceda velikih tiskanih črk, ki jo lahko 

poimenujemo tudi risalno pisanje, ker je preprosta in ne zahteva drobnih gibov, kot jih 

zahteva pisanje pisanih črk. Argumenti, ki govorijo v prid začetnemu opismenjevanju z 

velikimi tiskanimi črkami, so naslednji: 

–  velike tiskane črke so sestavljene iz preprostih vodoravnih, navpičnih, poševnih in 

krožnih črt; 

–  gibi pri pisanju so večji, zato jih otrok lažje in lepše izpeljuje; 

–  pisanje več oblik črk (velike/male tiskane, velike/male pisane) upočasni branje in 

pisanje; 

–  otroci že v predšolskem obdobju v vsakdanjem življenju spoznavajo napise z 

velikimi tiskanimi črkami, zato so jim črke te abecede poznane (Golli, 1991). 

                                                           
7
 Več o dvojezični šoli v Avstriji v poglavju Manjšinsko šolstvo na avstrijskem Koroškem. 
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 Stroka in pedagoški delavci v Sloveniji se strinjajo, da je smiselno začetno 

opismenjevati s tiskanimi črkami. Ostaja pa vprašanje, ali lahko začnemo hkrati 

opismenjevati tudi z abecedo malih tiskanih črk. M. Grginič (2010) poudarja, da zaradi 

zorenja živčnega sistema vsi otroci še niso sposobni analitičnega branja, zato je pomembno, 

da s sistematičnim opismenjevanjem ne hitimo. Hkratno spoznavanje obeh abeced tiskanih 

črk, velikih in malih, ocenjuje kot omejitev otrok pri samostojnem pisanju in branju. Pri 

obravnavi samo velikih tiskanih črk lahko učence hitreje usmerimo v učenje branja in 

pisanja krajših zapisov.          

 Uvajanje malih pisanih črk pride na vrsto po tem, ko učenci spoznajo abecedo velikih 

in malih tiskanih črk – v drugi polovici šolskega leta v drugem razredu. »V tem času se 

bodo v skupnem delu postopoma in v počasnem tempu seznanjali z normirano obliko 

pisanih črk, pri bralnih in pisalnih aktivnostih pa bodo še vedno vadili – brali in pisali z 

malimi tiskanimi črkami« (Grginič, 2010, str. 21). Za male pisane črke je predlagana 

obravnava v drugem razredu, medtem ko naj bi učenci velike pisane črke spoznali šele v 

tretjem. Učitelju je prepuščena možnost uvajanja teh črk že v drugem razredu, odvisno od 

predznanja in razvitih pisalnih veščin večine učencev (Grginič, 2010).    

 V učnem načrtu za slovenščino je zapisano, da učenci, »če imajo oziroma po tem ko 

imajo ustrezno razvite predopismenjevalne zmožnosti, sistematično razvijajo tehniko branja 

in pisanja (najprej s tiskanimi črkami, nato s pisanimi)« (Program Osnovna šola, 2011, str. 

99). Zapisano pomeni, da učni načrt ne določa, ali sme učitelj hkrati obravnavati velike in 

male tiskane črke oziroma velike in male pisane črke. Tudi v poglavju Didaktična 

priporočila je zapisano: »Učenci naj bi na koncu 2. razreda praviloma že usvojili temeljno 

tehniko branja in pisanja, v 3. razredu pa branje in pisanje predvsem utrjevali in 

izboljševali« (prav tam, str. 99). Torej se lahko učitelj glede na znanje učencev sam odloči, 

kdaj začeti s sistematičnim opismenjevanjem in kako učence pripeljati do zastavljenih 

ciljev.     

 

Avstrija 

 Tudi za opismenjevanje v slovenskem in nemškem jeziku v Avstriji je značilno, da 

lahko učitelj pouk do določene mere uresničuje na svoj način. Nekateri se oklepajo 

tradicionalnih metod in pripomočkov, drugi opismenjujejo tako, da skoraj vse gradivo 

nastaja spontano med poukom – učenci ga sami izdelujejo, se opismenjujejo po svojih 
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besedah oz. povedih, ki jih potrebujejo/predlagajo pri obravnavanih temah (Schellander, 

1992).             

 Učitelji imajo proste roke tudi glede zaporedja obravnave in abecede črk. Večina 

učiteljev začne sistematično opismenjevati hkrati z velikimi in malimi tiskanimi črkami v 

prvi polovici šolskega leta prvega razreda, nato preidejo na hkratno obravnavo velikih in 

malih pisanih črk. Ob koncu prvega razreda učenci večinoma že pišejo in berejo v vseh 

abecedah, čeprav je v učnem načrtu ta cilj zapisan za konec drugega razreda. »Pri 

dvojezičnem pouku dosegajo te rezultate hkrati celo za dva v pisavi kar precej različna 

jezika, nemščino in slovenščino, kljub temu da učenci vstopajo v šolo s šestim letom 

starosti, tudi brez poprejšnjega obiska neobveznih predšolskih ustanov« (Schellander, 1992, 

str. 11).           

 Schellander (1992) poudarja, da bi bilo potrebno kritično razmisliti o praksi v 

Sloveniji, ki predvideva prehod na male tiskane črke šele po usvojitvi vseh velikih, in 

kasnejše usvajanje vseh malih pisanih črk, šele nato velikih. Takšno zaporedje usvajanja 

pisanih črk predolgo onemogoča zapisovanje lastnih imen in povedi, ker učenec nima na 

voljo pisane črke za veliko začetnico. Pogosto si učenci v takšnih primerih »izposodijo« 

črke velike tiskane abecede.  

 Schellander (1992) navaja prednosti hkratnega obravnavanja velikih in malih tiskanih 

črk: 

1. Učencem omogočimo takojšnji dostop do  dejanske vloge velikih in malih tiskanih 

črk »v svetu odraslih«. Pri tem lahko velike tiskane črke že od samega začetka 

uporabljamo za njihov pravi namen – kot veliko začetnico pri lastnih imenih, na 

začetku povedi, pri naslovih, kraticah itd. 

2. Hkratno pridobivanje črk obeh abeced za otroka v praksi ni preobremenjujoče; to je 

dokazano na primeru koroških dvojezičnih učencev, ki brez težav vzporedno 

uporabljajo š v slovenščini: »š« in »Š«, v nemščini pa: »sch« in »Sch« (v Sch je 

velika samo prva črka). Namesto preobremenjenosti je bolj smiselno govoriti o 

miselni gibčnosti in odprtosti, ki se razvija ob različnih pisnih rešitvah za enake 

glasovne pojave. Dobronamerno razčlenjevanje posameznih enot po abstraktni logiki 

odraslih pogosto zanemari otrokovo sposobnost celostnega dojemanja povezanih 

pojavov in praktično naravnanost pri pridobivanju spretnosti.  
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3. Pri pridobivanju in izboljševanju bralne zmožnosti je ob malih tiskanih črkah prehod 

na vezano branje hitrejši, ker so deli besed bolj prepoznavni – učenec prej poveže 

glasove posameznih črk.  

4. Učenci ob hkratnem usvajanju malih in velikih tiskanih črk postopno razvijajo 

grafomotorične spretnosti za poznejše vezano pisanje pisanih črk. 

5. Večina velikih in malih tiskanih črk ima podobno obliko. 

 V praksi se sicer male tiskane črke pri ročnem pisanju ne uporabljajo pogosto. Ravno 

zato bi bilo pri pisanju smiselno čim prej uvesti pisane črke. Male tiskane črke pri pisanju 

učenci pozneje uporabljajo kvečjemu kot simbole – pri  matematiki in ostalih naravoslovnih 

predmetih (prav tam).  
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2.2.5 METODE OPISMENJEVANJA 

 

 Didaktika začetnega opismenjevanja se ukvarja z dvema najpogostejšima pristopoma k 

opismenjevanju: s fonetičnim in celostnim pristopom. Danes se avtorji v večini strinjajo, da je 

fonetični pristop, ki temelji na abecednem (vzpostavitev asociativne zveze črka–glas), ključni 

element začetnega branja in pisanja (Pečjak, 2010).      

 Za učenje povezave med črko in glasom lahko učitelji uporabljajo različne metode. »S 

psihološkega vidika, ki jemlje za kriterij delitve miselni proces pri branju (sintezo ali analizo), 

delimo metode v: sintetično, analitično in globalno« (prav tam, str. 66).  

 

2.2.5.1 SINTETIČNA METODA 

 

 Za to metodo je značilno, da izhodišče predstavlja črka, tej pa nato pripišemo ustrezni 

glas. »Ta metoda predpostavlja veliko stopnjo abstrakcije, namreč pretvorbo iz konkretnega, 

vidnega simbola – črke v abstrakten simbol – glas« (Pečjak, 2010, str. 66).  

 D. Golli (1991) navaja različice sintetične metode: 

1. Črkovalna metoda 

 Ta metoda velja za najstarejšo metodo opismenjevanja, ki so jo uporabljali že Grki in 

Rimljani. Danes je ovrednotena kot za učence naporna, saj jih je do rezultatov pripeljala 

počasi – opismenjevanje je trajalo tudi več let. Najprej se je bilo potrebno na pamet naučiti 

abecedo, in sicer imena črk: a, be, ce, de itd. Učenec je moral sam ugotoviti, da je npr. »ce« v 

resnici »c«. »Če je hotel učenec torej prebrati besedo sonce, je moral najprej črkovati: es-o-

en-ce-e, nato pa prebrati sonce« (Pečjak, 2010, str. 66). To metodo je nadomestila njena 

poenostavljena različica – glaskovalna metoda. 

2. Glaskovalna metoda 

 V tej metodi je bilo opuščeno učenje imen za črke, namesto tega so se učenci ob črkah 

naučili izgovarjati le ustrezen glas, to pa je olajšalo bralni del opismenjevanja. Razvile so se 

podporne različice glaskovalne metode, ki jih uporabljamo še danes: 
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– Metoda naravnih glasov, ki vključuje posnemanje naravnih glasov, npr. šumenje 

vetra, zvok lokomotive, itd. Metodo je smiselno uporabiti predvsem za popestritev 

pouka. 

– Interjekcijska metoda ima za izhodišče glas, ki ga človek izgovori ob različnih 

vsakdanjih situacijah, npr. ooo, aaa, iii.  

– Fonomimična metoda poleg vzklikov in drugih naravnih glasov predpostavlja še 

uporabo mimike obraza in gibanja telesa. Smiselna je predvsem pri spoznavanju 

samoglasnikov, ker bi pridobivanje vseh črk abecede na takšen način postalo 

šablonsko, nezanimivo in težje zapomnljivo za učence (poleg glasu si morajo 

zapomniti še spremljajoče gibe) (Golli, 1991).  

 

3. Zlogovalna metoda 

Pri zlogovalni metodi učenci že od začetka spoznavajo zloge kot celote, ki se povezujejo v 

besede. »Npr. spoznajo zloge: NA, TA, CE, DO, ME, nato pa iz njih tvorijo besede, kot so: 

NACE, TACE, MEDO, META, DOTA …« (Pečjak, 2010, str. 67).  

 

2.2.5.2 ANALITIČNA METODA 

 

 Zanjo je značilno, da izhaja iz celote – najpogosteje je to beseda, lahko pa tudi poved ali 

besedilo. Učenec z analizo celote izpelje glasove oz. črke. 

1. Metoda besedila ali Jacocotova metoda temelji na učenčevem »branju« daljšega 

besedila z učiteljevo pomočjo. Ob večkratnih ponovitvah vlečenja istih glasov v 

besedah učenci spoznajo zvezo med glasovi in pripadajočimi črkami. Kasneje so 

metodo prilagodili tako, da osnovnega izhodišča ni predstavljalo daljše besedilo, 

ampak povedi oz. besede, v katerih so bili dobro slišani glasovi.  

 

2. Rostoharjeva metoda – zanjo so značilne besede, ki jim postopno dodajamo oziroma 

odvzemamo črke. »Npr.: 

O 

OS 

OSE 
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OSEM 

OSE 

OS 

                                   O« (Pečjak, 2010, str. 67). 

 

 »Analitično-sintetična metoda pa še bolj kot sama analitična poudarja, da je pri delu 

nujna kombinacija analize in sinteze. Po slušni analizi besede in po ugotovitvi želenega glasu 

iščejo učenci ta glas še v drugih besedah, v katerih je na začetku, v sredi ali na koncu besede. 

Novi glas lahko obravnavajo še po fonetični in interjekcijski metodi ali po metodi naravnih 

glasov. Nato učenci spoznajo črko za ta glas. V začetku jo ugotovijo v napisani osnovni, 

normalni besedi, lahko pa za boljšo zapomnitev še s pomočjo fonografske metode v 

ilustraciji« (Golli, 1991, str. 20). Analitično-sintetična metoda je učinkovita pri 

opismenjevanju v jezikih s transparentno pisavo – značilna je visoka stopnja ujemanja med 

glasovi in pisnimi ustreznicami (Zorman, 2013).  

 

2.2.5.3 CELOSTNA/GLOBALNA METODA 

 

 Za vse različice globalnih metod je značilno, da učenci takoj berejo nerazčlenjene celote: 

besede, povedi, krajša besedila. Učitelj jih ne usmerja v razčlenjevanje enot, ampak učenci po 

določenem času sami ugotovijo ponavljanje enakih znakov za določen glas (Golli, 1991). 

»Primer: Učenci dobijo posamezne povedi in jih toliko časa berejo, da se jim celotne besede 

(JURE, IMA, TINE …) vtisnejo v zavest kot celota. Pri pisanju nato učenci prikličejo 

vizualno podobo celotne besede in jo zapišejo. Ob večkratnem ponavljanju pa učenci 

postopoma tudi analizirajo besedo na posamezne črke« (Pečjak, 2010, str. 68).  

  Zagovorniki opismenjevanja s to metodo le-to utemeljujejo s sposobnostmi otrok, in 

sicer menijo, da so otroci zelo hitro izpostavljeni celostnim bralnim zmožnostim, npr. napisi 

na tablah, na televiziji, v časopisih itd., zato naj bi se otrok že zelo zgodaj učil orientiranja na 

branje celot – vizualna slika naj se tako kot pri odraslem bralcu takoj poveže s pomenom. 

Nasprotniki globalne metode pa trdijo, da je res, da so otroci izpostavljeni napisom v 

vsakdanjem življenju, vendar so tudi črkam (črea v imenih otrok, na registrskih tablicah itd.), 

zato je odlašanje z analizo nepotrebno zavlačevanje. Prav tako trdijo, da ne smemo enačiti 

celostnega branja odraslih bralcev, ki je rezultat dolgoletnih vaj, z branjem najmlajših, ki 



Juraja, N. (2016). Opismenjevanje v slovenščini v enojezični in dvojezični šoli. Magistrsko delo. Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta. 

 

34 
 

zaradi pomanjkanja izkušenj negotovo sklepajo po vidnih značilnostih besed in o pomenu 

prebranega (Golli, 1991).  

 

2.2.6 POSTOPKI OPISMENJEVANJA 

 

 »Postopek opismenjevanje pove, v kakšnem vrstnem redu in s kakšnim tempom učitelj 

obravnava črke. Poznamo tri osnovne postopke pri opismenjevanju: monografski, postopek 

skupine črk in kompleksni« (Pečjak, 2010, str. 68).  

1. Monografski postopek 

Učitelj se odloči za obravnavanje posameznih črk/glasov drugo za drugo, običajno po v naprej 

določenem vrstnem redu – od lažjih k težjim in od pogosteje k manj pogosto uporabljenim.  

2. Postopek skupine črk 

Učitelj izbere smiselno skupino črk, ki jih učenci spoznavajo in utrjujejo hkrati.  

3. Kompleksni postopek 

Učenci spoznajo vse črke naenkrat, vsak učenec pa se jih nauči po lastni izbiri v poljubnem 

vrstnem redu. Pri tem postopku je še posebej priporočljiva uporaba črkovno-slikovne stavnice 

(prav tam).  

 

 Raziskovalci so primerjali bralne sposobnosti učencev, poučevanih po različnih 

postopkih. Ugotovili so, da so bile učinkovite metode: 

– »ki so na kakršenkoli način vključevale sistematično glasovno poučevanje (torej 

sintetične in analitične); 

– kjer so bralni pouk kombinirali z vajami v pisanju; 

– ki so usklajene s strukturo jezika, ki se ga otrok uči brati in pisati – slovenski jezik je 

močno regularen, kar pomeni, da ima praktično za vsak glas svoj znak. Imamo namreč 

29 glasov in zanje 25 črk. To pomeni, da če učenec spozna vse črke in jih zna 

poimenovati, lahko prebere dejansko vse besede v slovenskem jeziku« (Pečjak, 2010, 

str. 69). Če je v Sloveniji sintetično-analitična metoda zaradi značilnosti jezika najbolj 
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ekonomična, pa to ne velja pri učenju angleščine. Tam namreč črka nima samo enega 

glasu, zato je bolj smiselna uporaba globalne metode (prav tam).  

 

2.2.7 METODE POUKA 

 

 Metode so premišljene poti do nekega cilja; zanje je značilno namerno in racionalno 

ravnanje. V vzgojno-izobraževalnem procesu se nanašajo na delovanje učiteljev in učencev 

(Blažič, Ivanuš Grmek, Kramar, Strmčnik, 2003). 

1. Metoda razlage 

 »Razlaga je govorna metoda, za katero je značilna enosmerna govorna komunikacija, 

najpogosteje je to učiteljevo govorno sporočanje učencem. /…/ Primerna je za obravnavo 

teoretičnih vsebin in snovi, ki jih učenci brez učiteljevega sistematičnega vodenja samo z 

lastno miselno in čutno zaznavno aktivnostjo ne bi mogli uspešno usvojiti. /…/ Čeprav je v 

ospredju spoznavanje in usvajanje snovi, ta stik med učitelji, učenci in snovjo ni samo 

kognitiven, temveč zajema tudi čustveno doživljanje in procese vrednotenja« (Blažič idr., 

2003, str. 346).           

 Prednosti metode razlage so, da omogoča sprotno prilagajanje učnega procesa 

trenutnemu stanju; da lahko učitelj poudarja ključne misli in snov oblikuje v celoto in da je z 

vsemi učenci naenkrat vzpostavljen stik. Zaradi navidezne nezahtevnosti metode lahko 

učitelja zavede v metodično enoličnost; tj. v uporabo razlage prepogosto – tudi takrat, ko bi 

bile primernejše druge metode. Slabost te metode je tudi pogosta pasivnost učencev in 

avtoritativni položaj učitelja (prav tam).  

 

2. Metoda razgovora 

 Razgovor lahko poteka med učitelji in učenci ali pa med učenci samimi. V primerjavi 

z metodo razlage, kjer je komunikacija večinoma enosmerna, je pri tej metodi dvosmerna, kar 

pomeni, da imajo tudi učenci neposredno vlogo. Ta metoda je primerna za obravnavo nove 

snovi predvsem takrat, ko imajo učenci že nekaj predznanja o temi oziroma jim je blizu. 

Sestavni del metode tvorijo vprašanja, ki služijo kot spodbuda, in odgovori nanje. Razgovor 
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mora biti vsebinsko jasen, jezikovno kakovosten in usmerjen k postavljenim ciljem (prav 

tam).  

 

3. Metode z uporabo besedila 

 Učitelj učencem z uporabo besedil posreduje nova spoznanja oz. poglablja obstoječe 

znanje in povezuje z novim. Pri tej metodi učenci snov analizirajo, s čimer razvijajo 

sposobnosti analitičnega oz. analitično-sintetičnega mišljenja. Priporočeno je, da učenci 

uporabljajo metode z uporabo različnih besedil že na začetku izobraževanja, saj ta metoda 

spodbuja samoizobraževanje in funkcionalno pismenost (prav tam).  

 

4. Metode prikazovanja 

 Za te metode je značilno, da se v smiselno celoto povežeta učiteljevo prikazovanje in 

učenčevo opazovanje. Predmete in pojave, ki nimajo lastnosti gibanja, lahko prikazujemo 

statično, npr. na šolski tabli. Pomembno je, da: 

– za prikazovanje izberemo predmet, ki prikazuje značilnosti tudi drugih predmetov 

enake vrste;  

– je predmet dovolj velik, še posebej v primeru frontalnega prikazovanja; 

– učenci dobijo navodila za opazovanje, torej da so vodeni; 

– učitelj istočasno prikazuje samo en predmet; 

– so čutni dražljaji dovolj močni in trajajo dovolj dolgo časa.  

 Z dinamičnim prikazovanjem prikazujemo predmete in pojave, ki imajo lastnosti 

gibanja. Takšno prikazovanje je po navadi bolj motivacijsko za učence, saj ponuja razgiban 

izobraževalni proces. Prav tako učencem bolj približa povezavo med vzroki in posledicami, 

predstavo o sistematičnosti in postopnosti.        

 Poleg zgoraj naštetih se učitelji pogosto poslužujejo tudi demonstracij. Na ta način 

lahko prikazujemo različne naravne situacije, delovanje naprav, prikazujemo laboratorijske 

eksperimente itd. Demonstrator je po navadi učitelj oz. strokovnjak, ki zagotavlja kakovosten 

prikaz. Prednost prikazovanja z demonstracijami je, da so učenci aktivno udeleženi tako 

učitelj kot učenci (prav tam). 
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5. Problemska metoda 

 Metoda temelji na reševanju nastalih problemov. Najprej je potrebno problem zaznati, 

ga opredeliti in omejiti, razmišljati o rešitvah, nato ga razčleniti, pričeti reševati in na koncu 

končne rešitve posplošiti (prav tam). Metoda je manj ustrezna za same začetke šolanja 

oziroma jo je potrebno prilagoditi. 

 

6. Metoda primera 

Za to metodo je značilna obravnava konkretnih primerov. Po postopkih je zelo podobna 

problemski metodi, vendar je namesto v rešitve usmerjena v izdelavo različic konkretnega 

primera. Primerna je predvsem za visokošolsko izobraževanje (prav tam).  

 

2.2.8 OBLIKE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA 

 

 »Organizacijske oblike izobraževalnega procesa  se pojavljajo kot sestavni del metod 

in kot posebni didaktični pojavi, ki urejajo razmerja med položaji in vlogami učiteljev in 

učencev. /…/ Oblike so odvisne /…/ od učencev (število in psihične značilnosti učencev), od 

ciljev, vsebine, razpoložljivih didaktičnih sredstev, od didaktičnega okolja (velikost 

prostorov), od didaktične zasnove in usmerjenosti vzgojno-izobraževalnega procesa in od 

učiteljevih didaktičnih kompetenc za oblikovanje, vodenje oziroma izvajanje procesa v 

različnih oblikah« (Blažič idr., 2003, str. 380).  

 

1. Frontalna oblika 

 Je neposredna organizacijska oblika pouka, pri kateri učitelj izvaja učni proces s celim 

oddelkom ali z večjo skupino učencev. Razvila se je, ker zaradi vse večjega števila učencev 

učitelji niso mogli več izvajati pouka v individualni obliki. Takšna oblika je predpostavlja, da 

je učitelj na voljo vsem učencem, je časovno ekonomična, potrebnih je manj didaktičnih 

sredstev, učitelj pa lahko nadzira sistematičnost in postopnost izvajanja. Glavna slabost 

frontalnega dela je, da so učence v podrejenem položaju in le sprejemajo dražljaje; njihova 

aktivnost je omejena na poslušanje, gledanje in pomnjenje. Frontalni pouk je lahko vseeno 
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kakovosten, če je učitelj dobro pripravljen in prilagodljiv ter sposoben kombinirati frontalno 

obliko tudi z drugimi oblikami. Z vidika organizacije je pomembna ustrezna razporeditev 

učencev in položaj učitelja v učilnici. Ta oblika je pojavlja pri vseh metodah izobraževanja, 

najpogosteje pri metodi razlage, razgovoru in pri prikazovanju (Blažič idr., 2003).  

 

2. Skupinska oblika 

 Pri skupinski obliki učitelj sicer vodi celoten potek učnega procesa, vendar je z učenci 

v stiku preko skupin, ki so lahko manjše ali večje. Pri skupinskem delu so učenci neposredno 

vključeni, kar zagotavlja visoko aktivnost. Velik poudarek je tudi na socialnih izkušnjah – 

učenci razvijajo medsebojno komunikacijo, se spodbujajo in so soodgovorni za nastali 

izdelek. Pri sestavljanju skupin je potrebno upoštevati značilnosti, znanje in sposobnosti 

učencev ter obseg in zahtevnost predvidene naloge. Skupine bolje delujejo, kadar so manjše 

(v osnovni šoli naj štejejo 3 – 5 članov) (prav tam).  

 

3. Delo v dvojicah 

 Delo v paru je organizacijsko preprosta oblika, ki v primerjavi s frontalno in skupinsko 

predpostavlja večjo aktivnost obeh vključenih. Primerna je za pridobivanje novega znanja, 

utrjevanje, za izdelavo izdelkov itd. Smiselno je, da dvojice sestavljamo glede na skupne 

interese, način dela in medsebojne odnose (prav tam).  

 

4. Individualna oblika 

 Za to obliko je značilna neposredna aktivnost posameznika – učenec cilje dosega z 

individualnim delom, s čimer se navaja na samostojnost. Kljub temu da je učitelj z učencem v 

posrednem stiku, je njegova vloga pomembna, saj mora vnaprej načrtovati, organizirati delo 

učencev in po potrebi tudi pomagati. Glavna prednost te oblike je, da ni nujno, da učenci 

izvajajo enako težke naloge (individualizacija in diferenciacija). Individualna oblika se lahko 

uporablja pri pouku ali pri domačih nalogah (prav tam).   
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2.2.9 OCENJEVALNA SHEMA BRALNIH ZMOŽNOSTI UČENCEV 1.–3. 

RAZREDA (OSBZ) 

 

 V prvem triletju osnovne šole je poudarek na razvoju temeljnih bralnih zmožnosti. Pri 

načrtovanju dela si lahko učitelji pomagajo z Ocenjevalno shemo bralnih zmožnosti učencev, 

ki nudi možnost, da učitelj s posameznimi učenci izvede celotni preizkus ali po potrebi samo 

posamezne teste. Podatki, ki jih učitelj pridobi, služijo kot povratna informacija, koliko in 

katere bralne zmožnosti ima učenec že razvite in kako načrtovati nadaljnje delo.   

 OSBZ se pojavlja v treh oblikah, in sicer za preverjanje bralnih zmožnosti učencev 1., 2. in 

3. razreda. Pri tem obstajata za vsak razred dve različici. Prvo različico učitelj uporabi na 

začetku razreda – ta služi načrtovanju nadaljnjega dela, drugo različico pa uporabi proti koncu 

istega razreda – služi kot povratna informacija za spremljanje napredka in za postavljanje 

smernic v naslednjem razredu (Pečjak, Magajna, Podlesek, 2011).  

 

Ocenjevalne sheme zajemajo naslednje dimenzije: 

 

1.  SPOSOBNOST FONOLOŠKEGA ZAVEDANJA 

 

»Fonološko zavedanje označuje sposobnost odkrivanja in manipuliranja z glasovi, ki 

se pojavljajo v govoru (npr. učenec v poimenovani besedi poišče prvi/zadnji/srednji glas, dva 

glasova združi v besedo, odmisli določen zlog iz slišane besede in ponovi preostali del besed 

itn.)« (prav tam, str. 16). Fonološko zavedanje vpliva na sposobnost dekodiranja, saj mora 

učenec pri branju črke pretvoriti v glasove, pri pisanju pa glasove v črke. Sposobnost 

fonološkega zavedanja je eden najpomembnejših napovedovalcev kasnejše bralne uspešnosti 

učenca (Stahl in Murray, 1994, v Pečjak, Magajna, Podlesek, 2011).  

 

2. POZNAVANJE KONCEPTA KNJIGE, POJMOVANJE BRANJE IN POZNAVANJE 

PRAVIL O BRANJU (1. razred) 

 

 Poznavanje koncepta knjige in branja predstavlja velik del razvijanja bralne zmožnosti. 

Otrok znanje o tisku oblikuje sam na osnovi lastnih izkušenj. Več kot je v njegovem okolju 

raznolikega tiskanega gradiva več možnosti ima za spoznavanje tiska/knjig. Preveriti je 

potrebno, ali otroci poznajo pravila/dogovore o branju, npr. da beremo od leve proti desni, od 

zgoraj navzdol, da je zapisano besedilo nosilec sporočila, tako kot govorjeno. Te informacije 
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naj bi otroci pridobili že v predšolskem obdobju. Ker pa prihajajo iz različnih okolij, se pri 

njih pojavljajo razlike v količini in kakovosti poznavanja tiska, zato je nujno, da učitelj oceni 

otrokovo raven razumevanja konceptov, povezanih s tiskom in branjem, in ob upoštevanju 

pridobljenih podatkov načrtuje pouk (prav tam).  

 

 

3. POZNAVANJE ČRK (1. razred)  

 

 Poznavanje črk je eden od dejavnikov, ki omogoča prehod iz ene razvojne stopnje v 

učenju branja v  drugo. Kaže se skozi poimenovanje črk – pripisovanje slišne podobe k 

ustrezni vidni podobi; prepoznavanje črk – poznavanje vidne podobe poimenovanih glasov; 

pisanje črk – kaže na poznavanje tako vidne podobe kot povezave glas–črka. »Povezava črk 

in glasov prispeva k začetnemu usvajanju branja, tako da otrokom pomaga razvijati ustrezne 

strategije prepoznavanja besed in skladiščenja povezav med vidno in slišno podobo besede v 

dolgotrajni spomin« (prav tam).  

 

 

4. RAZUMEVANJE PREBRANEGA 

 

 Osnovni cilj branja je razumevanje, saj beremo zato, da bi prebrano lahko uporabili v 

novih situacijah. Bralec mora neposredno razumeti besede in sporočila, ki so v besedilu jasno 

prepoznavna, hkrati pa mora biti zmožen sklepati (npr. povezati več informacij iz besedila v 

končni sklep). Na razumevanje prebranega vplivata predznanje bralca (znano/neznano 

besedilo) in vrsta besedila (pripovedna besedila je lažje razumeti kot razlagalna) (prav tam).  

 

 

5. MOTIVACIJA ZA BRANJE 

 

 Posamezniki imajo lahko različne razloge za branje. Dejavniki, ki vplivajo na motivacijo 

za branje, so lahko notranji in zunanji. Prvi izhajajo iz posameznika (interes, vključenost in 

kompetentnost učenca), drugi pa so tisti, pri katerih na pobudo za branje deluje zunanji 

dražljaj (dobra ocena, pohvala učitelja, tekmovanje z drugimi itd.) (Pečjak idr., 2006, v 

Pečjak, Magajna, Podlesek, 2011). Za načrtovanje dela je pomembno, da učitelj pozna interes 
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učencev za branje; to pomeni, da učenec, pri katerem ugotovi visok notranji interes za branje, 

ne potrebuje toliko spodbud kot tisti, ki ima nižji interes oz. se ne počuti kompetentnega pri 

branju. Učenca, ki je zunanje motiviran, poskušamo pripeljati do točke, ko bodo delovali tudi 

notranji motivacijski dejavniki, ker ima zunanja motivacija v primerjavi z notranjo 

kratkotrajni učinek (prav tam).  

 

 

6. KAKOVOST TEHNIKE GLASNEGA BRANJA (v 2. in 3. razredu) 

 

 »Ocena kakovosti glasnega branja kaže, kje v razvoju bralne spretnosti je učenec 

oziroma do katere stopnje je razvita njegova bralna spretnost pri branju na glas« (Pečjak, 

Magajna, Podlesek, 2011, str. 17). Glede na stopnjo razvitosti bralnih sposobnosti govorimo o 

treh stopnjah, pri katerih najnižja pomeni, da učencu branje predstavlja frustracijo – počasno 

branje, neenakomeren ritem, napake, medtem ko učenec na najvišji stopnje bere tekoče – 

značilna je natančnost, hitrejše branje, upoštevanje intonacije in ločil. »Tekoče glasno branje 

kaže na določeno stopnjo avtomatizacije tehnike branja, to pa sprosti duševno energijo učenca 

v delovnem spominu in mu posledično olajšuje razumevanje prebranega (prav tam).  

 

Avtorice OSBZ učiteljem predlagajo uporabo sheme iz naslednjih razlogov: 

– daje jim povratno informacijo, kako in koliko ciljev bralnega pouka dosegajo učenci; 

– pomaga odkrivati močne in šibke točke učencev na tem področju; 

– nudi izhodišče za pomoč učencev znotraj rednega ali dopolnilnega pouka; 

– učiteljem pomaga pri usmeritvi učenca k svetovalnemu delavcu in/ali v ustrezne 

specializirane ustanove (prav tam).   
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2.3 DVOJEZIČNOST 

 

 »Dvojezičnost je tako kot pismenost pomensko razumljiv izraz; gre za obvladovanje in 

rabo dveh jezikov v vsakdanjem življenju; prvega ali maternega jezika (J1) in drugega jezika 

(J2)« (Knaflič, 2010, str. 284). Za nekatere dvojezičnost predstavlja obvladovanje dveh 

jezikov na enako visoki ravni, za druge obvladovanje drugega jezika na približno enaki ravni 

kot obvladovanje prvega jezika, tretji pa razumejo uporabo drugega jezika omejeno, celo 

samo receptivno (Prebeg Vilke, 1995).        

 V preteklosti so se pojavljala različna stališča glede prednosti in slabosti vzgajanja otrok 

v dvojezičnem okolju. Staršem je še danes v določenih okoljih odsvetovano, da otroke 

izpostavijo dvojezičnosti – te ideje temeljijo bolj na mitih in napačnih interpretacijah kot na 

znanstvenih dokazih. Otroci so že ob rojstvu pripravljeni na sprejemanje jezikov njihovega 

okolja; pri tem se staršem ni treba bati, da bi bili zaradi dvo- ali večjezičnosti zmedeni ali celo 

v zaostanku v primerjavi z enojezičnimi otroki. Da bi se čim hitreje in uspešno prilagodili 

obema jezikoma, je pomembno, da starši ponudijo otrokom veliko možnosti, da govorijo, 

pišejo, berejo v obeh jezikih. Pomembno je, da so dvojezični otroci v stiku z enojezičnimi 

otroki, ker so tako prisiljeni govoriti jezik, ki ga razumejo njegovi sogovorniki – tako se 

naučijo, da v različnih vsakdanjih situacijah uporabijo tisti jezik, v katerem bodo razumljeni 

(Byers-Heinlein in Lew-Williams, 2013).   

    

Simultani bilingvizem 

 O simultani dvojezičnosti govorimo pri posameznikih, ki so od rojstva hkrati usvajali dva 

jezika. Grosjean (1982) je izpostavil nekatere stopnje, ki so tipične pri razvoju dvojezičnih 

otrok: 

– »začetna faza, v kateri otrok meša jezike, 

– postopno ločevanje dveh jezikov, 

– vpliv enega jezikovnega sistema na drugega, 

– eden od dveh jezikov redno postane dominanten, 

– hitra sprememba v ravnotežju, kadar se okoliščine spremenijo« (Prebeg Vilke, 1995, 

str. 78).  
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 Otrok, ki odrašča v dvojezičnem okolju, se mora (tako kot enojezični otrok) naučiti 

glasovni sistem jezika; oblikovati besede in jih kombinirati v povedi; zapomniti si mora 

pomene besed v različnih kontekstih in uporabljati jezik za sporazumevanje s svojo okolico. 

Pri teh otrocih pogosto prihaja do funkcionalne razdelitve uporabe jezikov – na nekaterih 

področjih vsakdanjega življenja prevladuje en jezik, na drugih pa drugi. Jezikovni razvoj je 

pri dvojezičnih otrocih po navadi počasnejši kot pri enojezičnih, prav tako se pogosto dogaja, 

da »močnejši« jezik učinkuje na »šibkejšega«. Ko se otrok razvija, vse bolj razlikuje slovnico 

in besedni zaklad obeh prisotnih jezikov.  

 

Sukcesivni bilingvizem 

 Otroci pogosto izhajajo iz družin, v katerih oba starša govorita jezik manjšine. Ta jezik 

postane otrokova materinščina. Jezik večinskega prebivalstva se začnejo učiti šele, ko pridejo 

v vrtec oz. podobne predšolske ustanove. Pogoste so tudi migracije v druge države – otrok je 

že usvojil materni jezik, nato pa so se preselili v novo okolje. V takih primerih govorimo o 

sukcesivnem bilingvizmu. Otrok je en jezik že usvojil, zato pri usvajanju drugega jezika ni 

glavna težava v ločevanju dveh jezikov. Pomembneje je, kako znanje prvega jezika vpliva na 

pridobivanje znanja v drugem jeziku (Prebeg Vilke, 1995). 

 

Smernice za poučevanje branja in pisanja v drugem jeziku  

 Pri načrtovanju in izvedbi poučevanja branja in pisanja v drugem jeziku sta ključnega 

pomena ugotavljanje transparentnosti pisave prvega in drugega jezika ter prepoznavanje 

pozitivnega in negativnega transfera iz prvega na drugi jezik.    

 Učenja branja in pisanja v drugem jeziku je v določenih pogledih podobno poučevanju 

branja in pisanja v materinščini. Za oba je značilno, da učenec na začetku prepoznava besedo 

kot sliko, vendar je pomembno, da za učenje branja in pisanja v drugem jeziku ne 

uporabljamo zvez glas–pisna ustreznica, ki so drugačne od zvez v materinščini (na začetku se 

izogibamo posebnostim). Učenec ob vstopu v šolo pozna več kot tisoč besed, s katerimi se 

srečuje v vsakdanjem življenju. Pri zastavljanju ciljev za drugi jezik je potrebno upoštevati, da 

je učenčev besedni zaklad precej manjši kot v materinščini, poleg tega pa se branje in pisanje 

razlikujeta še v glasovni sestavi, črkah in zvezah med glasovi in pisnimi ustreznicami 

(Zorman, 2013).           
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 Učenec ima v drugem jeziku slabše razvito sposobnost slušnega razločevanja glasov, 

razčlenjujočega poslušanja in leksikalnega znanja. Poleg tega je omejen še s prenosom 

napačnih znanj iz prvega jezika. »Na primer če se v italijanščini glas /z/ v besedi napiše naso 

in ne nazo, kot bi ga zapisali v slovenščini, otrok sklepa, da se glas /z/ v italijanščini piše S. 

Ta hipoteza se lahko potrdi v večjem številu besed. Podre pa se takoj, ko se črka S pojavi v 

glasovnem okolju, v katerem se izgovarja /s/. Na primer če črka S ponazarja glas /z/, zakaj se 

beseda sole prebere /’sole/ in ne /’zole/?« (Zorman, 2013, str. 138).     

 Sposobnost branja in pisanja v drugem jeziku se razvije ob pogostem in kakovostnem 

stiku s pisnim jezikom. Vsekakor pa je pomembno, da se učenci učijo branja in pisanja s 

sistematičnim razvijanjem slušne zaznave, izgovarjave, z zapisovanjem neznanih besed itd. 

Nesistematično opismenjevanje v drugem jeziku po navadi pomeni, da otrok tudi kasneje 

večino besed piše/bere narobe, jih ne razume, kar posledično pomeni tudi zmanjšanje interesa 

za učenje jezika (prav tam).  

 

Ali dvojezičnost vodi do zmede pri otrocih?  

 Eden največjih zadržkov staršev pri odraščanju njihovih otrok v dvojezičnem okolju je 

strah, da bodo njihovi otroci zaradi menjanja jezikov zmedeni. Najprej se je potrebno vprašati, 

kaj sploh pomeni zmedenost. Pri odraslih dvojezičnost ne povzroča zmedenosti – govorijo 

tisti jezik, ki ga v danih okoliščinah potrebujejo. Pri opazovanju dvojezičnih otrok je mešanje 

besed enega jezika z besedami iz drugega pogosto interpretirano kot zmedenost oz. frustracija 

pri izražanju. Eden od razlogov, da dvojezični otroci kombinirajo besede različnih jezikov je, 

da to počnejo tudi njihovi starši. Drugi razlog za napačno oziroma »mešano« izražanje je, 

tako kot pri enojezičnih otrocih, pomanjkanje besednega zaklada. Tako kot eno leto star 

enojezični otrok z besedo »pes« poimenuje vse psu podobne živali, tako tudi dvojezični otrok 

išče bližnjice, kadar katere besede ne pozna, se je ne spomni oz. se je ne spomni dovolj hitro – 

če se določene besede ne spomni v enem jeziku, si jo sposodi v drugem (Lanza, 2004, v 

Byers-Heinlein in Lew-Williams, 2013). Kombiniranje besed iz dveh jezikov naj bo namesto 

zmede razumljeno kot izražanje s čim manj napora. Z odraščanjem in pridobivanjem izkušenj 

si otrok razširi besedni zaklad in je takšnega »kombiniranja« besed vse manj (prav tam). 
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Ali so dvojezični otroci pametnejši? 

 Ena največjih prednosti dvojezičnosti je, da so otroci/odrasli sposobni sporazumevanja v 

vsaj dveh jezikih, kar je pomembno za potovanja, službo, navezovanje stikov itd. Poleg tega z 

uporabo jezika ostanejo v stiku s svojo kulturo, zgodovino, s prijatelji in družino iz obeh 

okolij. Številne raziskave kažejo, da se dvojezični otroci lažje vživljajo v druge, so zmožni 

empatije in imajo boljši smisel za razumevanje, npr. dvojezični predšolski otroci imajo 

razvitejšo sposobnost za razumevanje želj, misli in potreb drugih kot enojezični predšolski 

otroci (Bialystok & Senman, 2004; Goetz, 2003; Kovacs, 2009, v Byers-Heinlein in Lew-

Williams, 2013).           

  Sočasno spoznavanje dveh jezikov je intenzivno in uporabno na dolgi rok. Izkustvo 

dvojezičnosti posameznika dokazano vodi do pozitivnih sprememb v socialni odprtosti in do 

sprememb v funkciji in strukturi možganov (Dong in Li, 2015). Raziskave so pokazale, da so 

odrasli in otroci, ki so odraščali v dvojezičnem okolju, bolj uspešni pri izvajanju nalog, pri 

katerih se menjajo različne aktivnosti. Novejše raziskave kažejo podoben kognitivni razvoj 

tudi pri dvojezičnih mlajših otrocih (malčkih). Raziskave sicer niso pokazale razlogov za 

takšno prednost dvojezičnih otrok, vendar obstaja več možnosti. Ena od njih je, da morajo 

dvojezični posamezniki relativno pogosto menjati uporabo obeh jezikov, kar zahteva »trening 

možganov«. Poleg dvojezičnosti do podobnih kognitivnih prednosti vodijo tudi zgodnje, 

pogoste glasbene izkušnje (Schellenberg, 2005, v Byers-Heinlein in Lew-Williams, 2013).   

 Razmišljanje Slovenke, ki živi v Avstraliji. »Ko sem hodila v osnovno šolo, so svetovali 

staršem, naj tudi doma govorijo z otroki angleško, da se bodo lažje prilagodili in vključili v 

skupnost, torej asimilirali. To je napačno. Kot ESL učiteljica jim pravim, naj ohranijo svojo 

materinščino. Če jo bodo ohranili, se bodo možgani še bolj razvijali« (Silvia Žele, v Pečak, 

2004, str. 212). 

 

Ali je pomembna zgodnja izkušnja z drugim jezikom? 

 Nekateri strokovnjaki zagovarjajo dejstvo, da obstaja obdobje, ki je najbolj optimalno za 

usvajanje jezikov. Drugi strokovnjaki idejo, da po določenih letih posameznik ni več 

sposoben popolnoma usvojiti jezika, zavračajo. Ne glede na to, katero stališče je zavzeto, se 

vsi strinjajo, da je zgodnje usvajanje jezika vsekakor učinkovitejše kot kasnejše – možgani so 

bolj dovzetni za sprejemanje in razlikovanje jezikov v prvih dveh desetletjih 

posameznikovega življenja. Še bolj kot kognitivni razvoj pa na učinkovit razvoj jezika vpliva 
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okolje – otroci so v zgodnjem obdobju življenja izpostavljeni nenehnem sporazumevanju, v 

katerega so vključeni ali pa so le pasivni poslušalci. Čeprav se otroci jezik in o jeziku učijo 

tudi kasneje v šoli, je učinkovitejše spontano »učenje« v vsakdanjem življenju. Tisti, ki niso 

odraščali v dvojezičnem okolju, lahko kasneje dvojezičnost razvijajo na različne načine – 

starši, ki si to lahko privoščijo, lahko najamejo »dvojezične varuške«, ki otroke s vsakdanjim 

sporazumevanjem vpeljejo v drugi jezik; obiskujejo lahko dvojezične predšolske ustanove itd.

 Rezultati raziskav (Gandara 1999; Hakuta 2000; Shohami v Cummins 2006, str. 35, v 

Knaflič, 2010)  kažejo, da je za obvladanje konverzacijske
8
 stopnje drugega jezika potrebnih 

tri do pet let šolanja, za usvojitev akademske
9
 stopnje pa štiri do sedem let. Ko govorimo o 

dvojezičnosti, velja pravilo – čim več in čim hitreje. Čeprav je v poznejših letih posameznika 

okolje manj spodbudno in je kognitivni razvoj počasnejši za usvajanje drugega jezika, pa to ni 

nemogoče. Za tiste, ki so motivirani, ni nikoli prepozno (Byers-Heinlein in Lew-Williams, 

2013).          

 

 

2.3.1 MANJŠINSKO ŠOLSTVO NA AVSTRIJSKEM KOROŠKEM  

 

Na avstrijskem Koroškem se slovenski jezik uporablja že več kot 1400 let; imenuje se 

drugi deželni jezik, jezik narodne skupnosti ali jezik manjšine. Pravni položaj slovenske 

narodne skupnosti določa sedmi člen Avstrijske državne pogodbe iz leta 1955; in zajema 

pravico do pouka v slovenščini, do rabe uradnega slovenskega jezika pred sodišči in v upravi 

ter pravico do dvojezičnih napisov (Feinig, 2008).       

 Med drugo svetovno vojno je bilo slovensko šolstvo v Avstriji skorajda izbrisano, zato 

je Deželni odbor leta 1945 potrdil Odredbo o učnem jeziku; tam je bilo zapisano, da naj bi se 

vsi šolarji na dvojezičnih območjih učili obeh deželnih jezikov. Takrat sta bili na prvih treh 

šolskih stopnjah
10

 nemščina in slovenščina enakopravni, na četrti stopnji pa se je slovenščina 

poučevala le kot učni predmet tri ure tedensko. Deželni glavar Hans Ferlitsch je dvojezično 

ljudsko šolo prikazal kot primer konstruktivne politike: »Po švicarskem zgledu smo na 

                                                           
8
 V šolskem okolju konverzacijska stopnja pomeni, da posameznik razume in govori drugi jezik na takšni ravni, 

da razume pogovore med odmori, se sporazumeva med igro – kljub pomanjkljivemu znanju jezika se lahko 
sporazumeva z drugimi. 
9
 Znanje jezika na akademski stopnje je pri pouku potrebno za razlago snovi, razumevanje navodil – pomembno 

je poznavanje pomena vsake besede.  
10

 V dvojezični šoli se razredi imenujejo šolske stopnje, kar pomeni, da je 1. razred v enojezični šoli v RS enak 1. 
šolski stopnji v dvojezični šoli na avstrijskem Koroškem, 2. razred 2. šolski stopnji itd.  
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določenem ozemlju dežele v vseh občinah, kjer ima tudi le delček prebivalstva slovensko 

materinščino, uvedli dvojezični šolski sistem in otroka ne vprašamo, ali slovensko ali nemško, 

temveč od vsakega šolarja zahtevamo učenje obeh jezikov. Prepričani smo, da je to prednost 

za oba naroda, ki živita v naši deželi« (Broman idr. 1988: 166, v Feinig, 2008).   

  Nemške nacionalne organizacije so nato želele izriniti obvezni dvojezični pouk za vse 

otroke določenega dvojezičnega območja; to jim je po številnih stavkah in pritiskih na 

deželnega vladarja tudi uspelo. Leta 1959 je v veljavo stopil manjšinski šolski zakon za 

Koroško,
11

 ki je razveljavil obvezni dvojezični pouk in ga nadomestil s prijavnim načelom; to 

je pomenilo, da je na začetku veliko slovenskih otrok obiskovalo le nemški pouk, ker starši iz 

socialnih ali gospodarskih razlogov niso priznavali svoje narodnosti (prav tam).    

  Svobodnjaška stranka Avstrije je čez dobri dve desetletji ponovno pritisnila na 

avstrijski parlament z željo po uvedbi sprememb na področju dvojezičnih ljudskih  šol. 

Zahtevali so ločen pouk za otroke, ki so prijavljeni k dvojezičnemu pouku, in za tiste, ki niso. 

Dvojezični šolarji naj bi se, po zahtevah stranke, šolali v ločenih zgradbah zunaj domačih 

krajev. V tistem šolskem letu so uvedli posebne paralelne razrede za najmanj devet k 

dvojezičnemu pouku prijavljenih učencev. V razredih, v katerih so se šolali prijavljeni in 

neprijavljeni k dvojezičnemu pouku, pa sta poučevala dva učitelja.    

  Po pritožbi staršev za razširitev dvojezičnega pouka iz leta 2001 se tudi na četrti šolski 

stopnji
12

 poučuje v slovenščini (prav tam).  

 

2.2.5.3 ORGANIZACIJA POUKA V DVOJEZIČNIH ODDELKIH  

 

 V šolskem letu 2004/5 je bilo na območju manjšinskega šolstva za Koroško 77 

ljudskih šol, od tega 7 podružničnih (Ogris, 2006). Pravna osnova za izvajanje dvojezičnega 

izobraževanja na območju veljavnosti manjšinskega zakona za Koroško je Avstrijska državna 

pogodba. V njej je zapisano, da se lahko ustanavljajo ljudske šole, ljudskošolski razredi in 

znotraj razredov ljudskošolski oddelki z nemškim in slovenskim učnim jezikom (Ogris, 

2001).           

 Trenutno veljavna ureditev za dvojezično šolstvo na avstrijskem Koroškem vsebuje 

naslednja določila: 

                                                           
11

  Glej Priloge. 
12

 4. šolska stopnja v dvojezični šoli pomeni enako kot 4. razred v enojezični šoli v RS.  
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– v dvojezičnih ljudskih šolah (razredih, oddelkih) je potrebno poučevati prijavljene 

učence na vseh šolskih stopnjah v približno enakem obsegu v nemškem in 

slovenskem jeziku; 

– nemščina in slovenščina sta učna/delovna jezika; 

– slovenščina postane samostojni učni predmet
13

 od pete šolske stopnje
14

 naprej (Ogris, 

2006). 

 Učitelji so pri poučevanju jezika do vključno 4. šolske stopnje pogosto in nedosledno 

menjavali oba učna jezika – slovenščino in nemščino. Leta 2003 so na dvojezičnih šolah s 

pomočjo dr. Mirka Wakouniga uvedli nov pristop učenja slovenskega in nemškega jezika, pri 

katerem naj bi menjali učni jezik tedensko (Sandrieser, 2004). »Učenci so se hitro navadili na 

nov sistem, starši se kažejo zadovoljni, ker opažajo veliko napredovanje v znanju jezika, za 

učitelja pa je gotovo velik izziv, vztrajati pri tem, da poučuje v enem jeziku ves teden« (prav 

tam, str. 143).  

 

Prijave k dvojezičnemu pouku 

 Na avstrijskem Koroškem sta osnova sistemu za izobraževanje v nemškem in slovenskem 

učnem jeziku dva dejavnika – po eni strani velja za dvojezično šolstvo jasno določeno 

veljavnostno območje, po drugi strani pa se z uvedbo prijav k dvojezičnemu pouku kaže tudi 

individualna pravica staršev. »V ospredju stoji načelo integracije in ne segregacije, skupna 

šola namesto ločevalnih modelov« (Ogris, 2006). Mlade generacije staršev na avstrijskem 

Koroškem spoznavajo, da je znanje več jezikov prednost, zato število prijav k dvojezičnemu 

pouku predvsem v zadnjih dveh desetletjih narašča – na nekaterih šolah je odstotek prijav celo 

stoodstoten (Žele, 2001).    

  

                                                           
13

 Na prvih štirih šolskih stopnjah v dvojezičnih oddelkih ne obstajata niti slovenščina niti nemščina kot 
samostojni učni predmet – oba skupaj sestavljata predmet Jezik. 
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Preglednica 1: Prijave k dvojezičnemu pouku v ljudski šoli od šolskega leta 1945 do 

2009/2010 (Wakounig, b. d.).  

 

 

 Starši svoje otroke pisno ali ustno prijavijo k dvojezičnemu pouku ob vpisu v šolo 

oziroma najkasneje na prvi dan novega šolskega leta in velja za celotno šolsko leto 

(Dvojezično šolstvo na Koroškem, b. d.). Število prijavljenih učencev v razredu ne sme biti 

nižje od sedem in ne višje od dvajset. Če je k dvojezičnemu pouku prijavljenih vsaj devet 

otrok oziroma jih vsaj devet ni prijavljenih, se na teh šolskih stopnjah uvedejo vzporedni 

razredi. V razredih, v katerih se poučuje tako prijavljene kot neprijavljene učence, je potreben 

dodaten učitelj. Za učence, ki so prijavljeni k dvojezičnemu pouku, njihovo znanje 

slovenskega jezika pa je nezadostno, se poskrbi z nudenjem pospeševalnega pouka
15

 v 

slovenščini (Ogris, 2001). Kljub temu da se število prijavljenih učencev k dvojezičnemu 

pouku veča, pa učiteljem predstavlja težavo to, da je med njimi vedno več takih, ki nimajo 

nobenega predznanja slovenskega jezika. Razlog za neznanje je dvojen: bodisi izhajanje iz 

nemško govorečih družin bodisi starši, ki kljub temu da znajo slovensko, s svojimi otroki 

govorijo nemško, učenje slovenskega jezika pa prepuščajo dvojezični šoli (prav tam).  

  

                                                           
15

  Pospeševalni pouk v Sloveniji imenujemo dopolnilni pouk.  
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Preglednica 2: Znanje slovenščine ob vstopu v šoli od šolskega leta 1980 do 2010 (Wakounig, 

b. d.).
16

 

 

 

V zadnjih treh desetletjih se je odstotek učencev, ki so prijavljeni k dvojezičnemu pouku 

in nimajo nobenega predznanja iz slovenskega jezika, dvignil iz 31 % na 73 %.  

 Učitelji so sicer prikazano stanje v večini sprejeli kot izziv; pa vendar je zaskrbljujoče, da 

»za nemško govoreče učence trenutno ni sodobnega, uradno odobrenega, napredno 

sestavljenega učbenika za slovenščino. To /…/ sili učitelje k stalnemu iskanju ustreznih učnih 

pripomočkov, pri čemer večina v tem položaju uporablja bolj ali manj začasno učno gradivo, 

ki so si ga (morali) sami izdelati« (Feinig, 2008, str. 90).  

 

 

Učitelji na dvojezičnih šolah 

 Posebnost dvojezičnih šol na Koroškem je timski učitelj, ki je dodeljen oddelku, v 

katerem se skupno poučujejo učenci, ki so prijavljeni k dvojezičnemu pouku, in učenci, ki 

niso. To pomeni, da sta v razredu sočasno prisotna dva učitelja. »Majhne enote, malo učencev 

na razred in dejstvo, da v razredih, v katerih se skupno učijo prijavljeni in neprijavljeni otroci, 

poučuje še en učitelj /…/, omogočajo dobre učne razmere ter možnost obsežne individualne 

oskrbe za posameznega učenca ali skupino« (Ogris, 2000, str. 173). Učitelja se vsebinsko in 

časovno usklajujeta glede na učne cilje, na število prijavljenih/neprijavljenih učencev in na 

predznanje jezika. Medtem ko učitelj, ki poučuje učence, ki so prijavljeni k dvojezičnemu 
                                                           
16

 V preglednici pomeni: normale – dobro; geringe – slabše; keine – nikakršno.  
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pouku, poučuje v slovenskem jeziku, poučuje drugi učitelj neprijavljene učence v nemškem. 

Oba imata enakovredni položaj tudi kot razredna učitelja (Učni načrt ljudskih šol z nemškim 

in slovenskim učnim jezikom, 2001).  

 Sočasna prisotnost dveh učiteljev naj temelji na naslednjih vidikih: 

– »da je mogoče z učiteljevim pristopom učenkam oz. učencem takoj pomagati ob 

trenutno nastalih učnih težavah in učnih problemih; 

– da je mogoče usmerjati, točno opazovati in si zapisovati način učenja oz. učne procese 

otrok; 

– da učiteljica oz. učitelj pospešuje lastno aktivnost (samostojno učenje) učenk oz. 

učencev z individualno pomočjo in nasvetom; 

– da je mogoče posredovati predmetom primerne učne in delovne oblike; 

– da morejo različne skupine učenk in učencev ob vsakem času prositi za pomoč in 

nasvet ob svojem delu; 

– da je mogoče za nekaj časa delati tudi samo z enim otrokom (intenzivno 

pospeševanje); 

– da je mogoče pospeševati otroke v skladu z njihovimi osebnimi učnimi zmožnostmi; 

 da je mogoče lažje premagati motnje v pouku, do katerih občasno prihaja« (prav tam, 

str. 18).  

 

 Zvezna pedagoška akademija v Celovcu nudi poleg splošnega poklicnega usposabljanja 

za učitelje dodatni študij, pri katerem se kandidati usposobijo za poučevanje dvojezičnega 

pouka. Na podlagi kulturnega sporazuma sodelujeta tudi Slovenija in Avstrija – ustanovljena 

je bila skupna komisija Ministrstva Republike Slovenija za šolstvo in šport in Deželnega 

šolskega sveta za Koroško. Njihov cilj je načrtovanje in usmerjanje regionalnega sodelovanja, 

ki predvideva tudi mobilnost učencev in učiteljev med državama (Ogris, 2006).   
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

 Kot bodoča učiteljica razrednega pouka sem v praksi pogosto v stiku z učenci v prvem 

triletju kot učiteljica ali kot opazovalka. Pogosto sem razmišljala, na kateri način smo se 

opismenjevali, ko je bila naša generacija v vlogi prvošolcev, ali pa generacija naših staršev ali 

celo starih staršev. Začela sem prebirati literaturo, ki bi mi ponudila odgovore. Naletela sem 

na podatke, da se marsikje, tudi blizu nas, čez mejo, opismenjujejo ʼdrugačeʼ kot pri nas. V 

glavnem imamo vsi podobne cilje, vendar se od  šol v tujini razlikujemo predvsem po 

pristopih,  časovnih okvirih in po tem, koliko obremenimo učence, ki pridejo prvo leto v šolo. 

Z izvedbo raziskave, ki bo primerjala opismenjevanje v slovenščini v dvojezični šoli na 

avstrijskem Koroškem in v enojezični šoli v Sloveniji, želim čim nazorneje prikazati in 

vrednotiti razlike v opismenjevanju v prvem razredu osnovne šole – z željo, da bi se lahko kaj 

naučili od drugih in drugi od nas.  

 

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

1. Katere cilje učnega načrta pri pouku slovenščine dosežejo učenci na koncu prvega 

razreda enojezične in učenci dvojezične osnovne šole glede na učni načrt?  

2. Kdaj v prvem razredu učenci prvega razreda enojezične in dvojezične osnovne šole 

končajo razvijanje predopismenjevalnih zmožnosti in preidejo k začetnemu 

opismenjevanju? 

3. Črke katere abecede obravnavajo v prvem razredu enojezične in dvojezične osnovne 

šole? 

4. Katere metode in postopke opismenjevanja uporabljajo učitelji v enojezični in katere v 

dvojezični osnovni šoli? 

5. Katere metode pouka in oblike poučevanja prevladujejo v enojezični in katere v 

dvojezični osnovni šoli? 
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3.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

 

 Pri raziskavi sem uporabila kvalitativni pristop. Uporabljeni sta bili kavzalno 

neeksperimentalna in deskriptivna metoda pedagoškega raziskovanja. 

 

3.4 VZOREC 

 

 Vzorec je bil neslučajnostni namenski. Vključeni so bili učenci in učitelji prvega razreda 

iz enojezične šole v Sloveniji (OŠ Franja Goloba Prevalje) in iz dvojezične šole na 

avstrijskem Koroškem (Ljudska šola Pliberk). Na vsaki šoli je bil v raziskavo vključen en 

oddelek prvega razreda. 

 

3.5 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

 

 Udeleženi učenci in učitelji se bili pred začetkom raziskave seznanjeni z namenom, 

trajanjem in anonimnostjo raziskave. Ta je potekala v matičnih razredih obeh šol. Intervjuja  z 

učiteljicama prvega razreda sta bila izvedena po pouku v kabinetu; z njunim dovoljenjem sta 

bila posneta z diktafonom. Zagotovljena je bila triangulacija podatkov; ti so bili pridobljeni ne 

le s standardiziranim intervjujem učiteljic prvih razredov, temveč tudi z nestrukturiranim 

opazovanjem učencev in z analizo dokumentov učnih načrtov za slovenščino v obeh državah. 

 

3.6 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

 

 Dokumenta (učna načrta) sem analizirala po vnaprej pripravljenih točkah, ki se bile 

smiselne za raziskavo. Intervjuja (glej Priloge), ki sta bila posneta z diktafonom, sem najprej 

dobesedno prepisala in nato parafrazirala. Obema intervjujema sem določila kodirne enote, 

kategorije in temeljne kategorije (odprto kodiranje). Kratke zapise, ki so nastali med 

opazovanjem, sem uredila in nato določila, v katero kategorijo spadajo. Podatke, ki sem jih 

pridobila na razne načine, sem smiselno povezala in jih nato besedno predstavila.   
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3.7 REZULTATI 

3.7.1 ANALIZA DOKUMENTOV 

 

 Primerjali smo jezikovne vsebine učnega načrta za prvo triletje z enojezične osnovne šole 

v RS
17

 in z dvojezične osnovne šole na avstrijskem Koroškem.
18

   

 Razlike med obema šolama so predstavljene v treh stolpcih. V skrajnem levem so 

zapisani cilji za prvo triletje iz učnega načrta za enojezično šolo v RS
19

. Stolpec, v katerem so 

zapisani cilji za dvojezično šolo na avstrijskem Koroškem, se deli na dve skupini; in sicer na:  

– Osnovno stopnjo I, ki zajema prvo in drugo šolsko stopnjo (1. in 2. razred); 

– Osnovno stopnjo II, ki v našem primeru zajema tretjo samo tretjo šolsko stopnjo
20

 (3. 

razred). 

 

Preglednica 3: Primerjava učnih načrtov z enojezične šole v Sloveniji in dvojezične šole na 

avstrijskem Koroškem. 

                                                           
17

 Program osnovna šola – slovenščina. Učni načrt (2011). 
18

 Učni načrt ljudskih šol z nemškim in slovenskim učnim jezikom (2001). 
19

 Iz učnega načrta smo izpustili nekaj ciljev, ki bodisi niso bili pomembni za našo raziskavo bodisi jih nismo imeli 
s čim primerjati, ker v učnem načrtu za dvojezično šolo ne obstajajo.  
20

 V Osnovni stopnji II so posebej zapisani cilji za tretjo in četrto šolsko stopnjo (3. in 4. razred); kar pa ne velja 
za Osnovno stopnjo I.  

 ENOJEZIČNA ŠOLA 

V RS 

DVOJEZIČNA ŠOLA NA AVSTRIJSKEM KOROŠKEM 

 

Razvijanje 

zmožnosti 

pogovarja-

nja 

Učenci: 

 

– sodelujejo v igri vlog; 

 

– določajo okoliščine 

pogovarjanja; 

 

– vrednotijo razumljivost in 

zanimivost pogovora; 

 

– vrednotijo vljudnost obeh 

govorcev in njuno rabo 

 

Osnovna stopnja I 

 

Osnovna stopnja II 

(3. šolska stopnja) 

Učenci: 

 

– ob govorjenju, poslušanju, 

razumevanju nagovarjajo 

drug drugega v različnih 

pogovornih oblikah; 

 

Učenci: 

 

– razširjajo poznavanje pravil 

in tehnik pogovora, npr. 

ostanejo pri določeni temi, 

kritično sprejemajo 

informacije, sodelujejo s 
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nebesednih spremljevalcev; 

 

– povzemajo temeljna načela 

vljudnega pogovarjanja; 

 

– izražajo občutja med igranjem 

vloge; 

 

– vrednotijo svojo zmožnost 

pogovarjanja in načrtujejo, kako 

bi jo lahko izboljšali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

– uvidijo, da se je potrebno 

dogovoriti za osnovna pravila 

pogovora in jih upoštevati, 

npr. dati drugemu besedo, 

gledati govorca in ga 

poslušati; 

 

– postopoma uporabljajo 

govorne oblike in sredstva, ki 

so jih pridobili v šoli; 

– vadijo oblike pogovora ob 

igri; 

spraševanjem, pritrjevanjem, 

odklanjanjem; 

 

– se prilagodijo udeležencem 

pogovora in njihovi vlogi oz. 

jeziku; 

 

– obvladajo preproste oblike 

pogovora, npr. pogovor v 

dvojicah ali v skupinah; 

 

– jezikovno obvladajo realne 

situacije oz. v pogovorih z 

razdeljenimi vlogami 

predstavljene položaje; npr.  s 

kom navezati stik, kaj 

zahtevati ali pojasniti, 

utemeljiti svoje mnenje itd.  

– uporabljajo enostavne 

oblike sporazumevanja 

(govorna veriga, 

pripovedovanje v krogu); 

 

– postopno utrjujejo 

osnovne oblike nagovora, 

navezovanja, nadaljevanja 

ipd.; 

 

– uporabljajo različne oblike 

pogovora (pogovori v 

dvojicah/v skupinah, o 

doživljajskih in stvarnih 

področjih); 

 

– zaznajo in razumejo svoja 

čustva in čustva drugih, npr. 

nudijo besedno tolažbo. 

 

Razvijanje 

zmožnosti 

poslušanja 

Učenci: 

 

–  pozorno poslušajo (in gledajo) 

Učenci: 

 

– zavestno poslušajo, ko 

Učenci: 

 

– dalj časa pozorno poslušajo 
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krajše enogovorno neumetnostno 

besedilo določene vrste; 

 

–  določajo okoliščine nastanka 

besedila in sporočevalčevega 

namena; 

 

–  povzemajo temo in bistvene 

podatke ter njihovo pomensko 

navezanost; 

 

–  obnavljajo besedilo; 

 

–  vrednotijo zanimivost, 

resničnost, razumljivost in 

uporabnost besedila ter 

utemeljujejo svoje mnenje; 

 

–  izražajo svoja občutja med 

poslušanjem; 

 

–  vrednotijo svojo zmožnost 

poslušanja (in gledanja). 

 

drugi pripovedujejo, 

povzamejo slišano; 

 

– poslušajo, kar  pove učitelj 

in iz slišanega najdejo ideje 

za lastno pripoved; 

 

– izboljšujejo sposobnost za 

poslušanje v pripovednih 

krogih, z vajami za 

koncentracijo itd.; 

 

– poslušajo in povzamejo, na 

začetku ne glede na točnost in 

popolnost podatkov; 

 

– postavljajo vprašanja o 

slišanem.  

 

druge govorce; 

 

– razumejo in povzamejo 

bistvo slišanega; 

 

– zavzamejo stališče do 

slišanega.  

 

Razvijanje 

zmožnosti 

govornega 

nastopanja 

Učenci: 

 

–  govorno nastopajo (z vnaprej 

napovedano temo in besedilno 

vrsto), in sicer najprej ob 

učiteljevih vprašanjih in 

slikovnem gradivu/drugih 

ponazorilih, nato pa čim bolj 

samostojno in ob zgledovanju po 

Učenci: 

 

– govorijo ob slikah in 

stripih; 

 

– pripovedujejo o osebnih 

doživetjih, opažanjih; 

 

– pri govornih vajah pravilno 

Učenci: 

 

– zanimivo in nazorno 

pripovedujejo; 

 

– govorna dejanja podpirajo z 

mimiko in kretnjami; 

 

– v pravilnem časovnem 



Juraja, N. (2016). Opismenjevanje v slovenščini v enojezični in dvojezični šoli. Magistrsko delo. Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta. 

 

57 
 

podobnem že poslušanem 

besedilu; 

 

–  vrednotijo zanimivost, živost in 

razumljivost besedila, predlagajo 

popravke/izboljšave in 

utemeljujejo svoje mnenje; 

 

–  vrednotijo rabo nebesednih 

spremljevalcev govorjenja ter 

utemeljujejo svoje mnenje; 

 

–  povzemajo temeljna načela 

uspešnega govornega nastopanja 

(z učiteljevo pomočjo); 

 

–  izražajo svoja občutja med 

govornim nastopom; 

 

–  vrednotijo svojo zmožnost 

govornega nastopanja in 

načrtujejo, kako bi jo lahko 

izboljšali.  

oblikujejo glasove in znajo 

oblikovati izrazno podobo 

govora; 

 

– zbirajo izkušnje v različnih 

govornih situacijah, npr. 

pozdravljanje, poslavljanje, 

opravičevanje, predstavljanje 

predlogov (o sedežnih redih, 

oblikovanju odmorov in 

prostega časa itd.); 

 

– z opisovanjem predmetov 

širijo besedni zaklad; 

 

– znajo naravno in doživeto 

govoriti, npr. okrepiti čustva, 

mnenja, interese z 

jezikovnimi sredstvi; 

 

– pazijo na izgovarjavo, učijo 

se upoštevati glasovne 

posebnosti obeh jezikov.  

zaporedju pripovedujejo o 

dogodkih, osebnih doživetjih; 

 

– čim natančneje ubesedijo 

enostavna dejanska stanja in 

potek dogodkov; 

 

– znajo izraziti lastna čustva, 

občutke, želje; 

 

– razširjeno opisujejo 

predmete; 

 

– besede in besedila 

izgovarjajo pravilno v obeh 

jezikih; 

 

– z različnim govornim 

oblikovanjem besedil izražajo 

razpoloženjska stanja. 

 

 

 

Razvijanje 

predopis-

menje-

valne 

zmožnosti 

Učenci sistematično razvijajo 

predopismenjevalne zmožnosti: 

 

–  vidno razločevanje; 

 

–  slušno razločevanje in 

razčlenjevanje; 

 

–  orientacijo na telesu, v prostoru 

in na papirju, pravilno držo telesa 

Učenci: 

 

– izvajajo vaje za slušno, 

govorno-motorično in 

vizualno razčlenjevanje 

stavkov in besed; 

 

–razstavljajo in sestavljajo 

besede; 

 

/ 
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in pisala ipd.  

 

– slišijo in izgovarjajo 

glasove in glasovne skupine; 

 

– poznajo osnovne pojme, 

npr. črke, levo, desno, spodaj, 

zgoraj ipd; 

 

– izvajajo vaje kompleksne in 

precizne motorike, ki je 

potrebna za pisanje; 

 

– izvajajo vaje za 

koordinacijo oči in rok; 

 

– se učijo pravilne drže telesa 

in roke pri pisanju. 

 

Razvijanje 

zmožnosti 

branja 

Učenci: 

 

–  glasno berejo besede, 

enostavnčne povedi in kratka 

preprosta besedila, napisana s 

tiskanimi in pisanimi črkami; 

 

–  šepetajoče oziroma tiho berejo 

svoji starosti, spoznavni, 

sporazumevalni in recepcijski 

zmožnosti ustrezna besedila 

določene vrste; 

 

–  ustno določajo okoliščine 

nastanka besedila in 

sporočevalčevega namena; 

 

–  ustno povzemajo temo in 

Učenci: 

 

– razvrščajo različne črke ali 

skupine črk za isti glas, npr. 

velike – male črke; 

 

– zaznavajo členitev tiskanih 

in pisanih besedil v besede; 

 

– postopno vezano berejo 

najprej znane, nato neznane 

besede in razumejo njihov 

pomen; 

 

– v novih besedah odkrivajo 

znane elemente in jih 

uporabljajo kot bralni 

pripomoček; 

Učenci: 

 

– berejo različna, starosti 

primerna besedila v obeh 

jezikih; 

 

– samostojno izbirajo 

besedila, npr. obisk knjižnice, 

izmenjava knjig; 

 

– se pogovarjajo o prebranih 

besedilih in njihovih različnih 

učinkih; 

 

– znajo povedati in utemeljiti 

svoje mnenje o prebranem; 

 

– uporabljajo sezname, kratke 
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21

 Šolska pisava pomeni pisanje s pisanimi črkami. 

bistvene podatke ter njihovo 

pomensko povezanost, ustno 

obnavljajo besedila; 

 

–  ustno vrednotijo zanimivost, 

razumljivost, resničnost idr. 

besedila in utemeljujejo svoje 

mnenje; 

 

–  ustno izražajo svoja občutja 

med branjem; 

 

–  razvijajo pozitiven odnos do 

branja 

 

–  ustno vrednotijo svojo bralno 

zmožnost in načrtujejo, kako bi jo 

lahko izboljšali. 

 

– spreminjajo pomene besed z 

izpuščanjem/menjavo/dodaja

njem črk najprej pri znanih, 

pozneje pri neznanih besedah; 

 

– prehajajo od glasnega h 

tihemu branju besedil; 

 

– odgovarjajo na vprašanja o 

besedilih; 

 

– razlikujejo pomembne 

podatke od nepomembnih; 

 

– berejo lastne zapiske in 

zapiske sošolcev; 

 

– se navajajo k samostojnemu 

obravnavanju besedil 

različnih vrst. 

opise ipd. kot vire informacij; 

 

– berejo v različnih 

prostorskih razporeditvah, 

npr.  v obliki piramide; 

 

– berejo besedila z različno 

velikostjo in vrsto pisave, 

npr. različne oblike tiskanih 

in pisanih črk; 

 

– berejo enostavna besedila 

vedno hitreje; 

 

– berejo in recitirajo otroške 

rime, pesmi, zgodbe. 

 

Razvijanje 

zmožnosti 

pisanja 

Učenci: 

 

–  pišejo besede in preproste 

enostavčne povedi z 

velikimi/malimi tiskanimi in s 

pisanimi črkami; 

 

–  za vajo pišejo vezana besedila 

(npr. narek, prepis, nadaljevanje 

prebranega besedila); 

 

Učenci: 

 

– iz spomina pišejo črke, 

števke, znake v obliki, ki je 

podobna avstrijski šolski 

pisavi
21

; to ne izključuje, da 

spoznavajo učenci tiskano 

pisavo; 

 

– črke sestavljajo v besede in 

stavke, spoznavajo, da je 

Učenci: 

 

– spoznavajo različne 

možnosti oblikovanja besedil, 

npr. uredijo in dopolnijo 

zaporedje slik in dele 

besedila, formulirajo uvod, 

jedro in zaključek; 

 

– se izražajo jasno, nazorno in 

v sosledju; 
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–  pišejo polvezana besedila (npr. 

pripoved ob neurejenem nizu slik, 

besedilo določene vrste ob 

prebranem zgledu); 

 

–  ustno izražajo občutja med 

pisanjem; 

 

–  ustno vrednotijo svoje in tuje 

besedilo, predlagajo       popravke, 

izboljšave in utemeljujejo svoje 

mnenje; 

 

–  ustno vrednotijo svojo pisno 

zmožnost in načrtujejo, kako bi jo 

lahko izboljšali.  

 

pisanje smiselna dejavnost, 

zato vse, kar napišejo, tudi 

preberejo; 

 

– primerjajo tiskano in šolsko 

pisavo, na drugi šolski stopnji 

spreminjajo besede in kratka 

besedila iz tiskane v šolsko 

pisavo; 

 

– neurejene besede uredijo v 

smiselno poved, neurejene 

povedi pa v smiselno 

besedilo; 

 

– poiščejo in napišejo 

ustrezne naslove za enostavne 

zgodbe, slike; 

 

– dopolnjujejo predložena 

besedila, npr. napišejo 

nadaljevanje zgodbe. 

 

– v manjših skupinah 

oblikujejo besedila o skupnih 

doživetjih, o slikah ipd.; 

 

– pravilno uporabljajo 

preproste oblike pisnega 

sporočanja, npr. izpolnijo 

enostavne obrazce, tabele, 

pišejo sezname,vabila, 

delovne načrte, pisma ipd. 

 

 

 

 

Razvijanje 

pravopisne 

zmožnosti 

Učenci spoznavajo, usvajajo in 

utrjujejo: 

 

–  zapis besed z nekritičnimi 

glasovi; 

 

–  zapis besed s kritičnimi glasovi; 

 

–  ločeno pisanje predloga in 

naslednje besede; 

 

Učenci: 

 

– odkrivajo vzporednost, 

delno vzporednost in 

nasprotja med govorom in 

pisanjem; 

 

– prepoznajo isti zapis v 

različnih  besedah, npr. 

podvajanje, končnice idr.); 

 

Učenci: 

 

– ohranjajo in krepijo 

odgovornost za pravilno 

pisanje; 

 

– besede akustično, 

govornomotorično in optično 

razčlenijo; 

 

– odkrivajo analogije, delne 
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–  ločeno pisanje nikalnice pred 

glagolom; 

 

–  rabo velike začetnice na 

začetku povedi; 

 

–  rabo velike začetnica v lastnih 

imenih bitij; 

 

–  rabo velike začetnice v bližnjih 

zemljepisnih lastnih imenih; 

 

–  rabo velike začetnice v 

svojilnih pridevnikih, izpeljanih iz 

lastnih imen bitij; 

 

–  rabo končnih ločil (pike, 

vprašaja, klicaja); 

 

–  rabo vejice pri naštevanju; 

 

–  pisanje glavnih in vrstilnih 

števnikov (do 100) s številko. 

– spoznajo, da v nasprotju s 

slovenščino v nemščini 

pišemo vse samostalnike z 

veliko začetnico; 

 

– vedo, da pišemo prvo 

besedo v povedi in prvo 

besedo v naslovu v obeh 

jezikih z veliko začetnico; 

 

– ob lažjih primerih pravilno 

zapišejo končna ločila (klicaj, 

pika, vprašaj); 

 

– znajo pri pisanju deliti 

besede po zlogih. 

 

 

 

 

 

analogije in neobstoječe 

analogije med izgovarjavo in 

zapisom; 

 

– ugotavljajo isti zapis v 

različnih besedah; 

 

– pišejo besede in povedi z 

rastočo jezikovno zavestjo; 

 

– uporabljajo besedne zveze v 

različnih jezikovnih 

povezavah.  
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3.7.2 ANALIZA INTERVJUJEV 

 

 Intervjuja z učiteljicama z enojezične in dvojezične šole smo najprej prepisali z 

diktafona in ju kodirali (glej Priloge). Rezultate smo predstavili v obliki besedila – primerjali 

smo odgovore obeh učiteljic na vsako vprašanje posebej.  

 

S katerim predznanjem pridejo učenci v prvi razred? 

 Učiteljica z enojezične šole na Prevaljah je iz svojih izkušenj povzela, da ob vstopu v 

šolo velika večina učencev pozna črke (ne vseh), ne znajo pa brati. Kljub temu da nekateri 

starši mislijo, da njihovi otroci že veliko znajo, se slej kot prej pokaže, da tega znanja ni 

veliko. V letošnjem šolskem letu (2014/15) je učiteljica v razred prvič dobila učenko, ki je že 

znala brati – pred tem so bili vsi prvošolci »nebralci«.  V vrtcu se ukvarjajo predvsem s 

grafomotoriko, s prepoznavanjem črk in branjem pa ne. Tisti, ki že poznajo črke, se tega 

naučijo v domačem okolju (starši, sorojenci).      

 Učiteljico z dvojezične šole v Pliberku zanima tudi znanje slovenskega in nemškega 

jezika pri učencih. Ti pridejo v šolo z različnim predznanjem. Nekateri že znajo slovenski 

jezik, saj ga uporabljajo doma. Drugi pridejo v dvojezični oddelek, čeprav poznajo samo 

nemški jezik. Kljub temu da so vsaj eno leto pred vstopom v šolo obiskovali dvojezični vrtec, 

se tam ne naučijo veliko slovenščine, ker so v stiku z nemško govorečimi otroki, kar pomeni, 

da niso »prisiljeni« govoriti slovensko. V zadnjih letih dobivajo vedno več učencev iz 

Slovenije, ki govorijo le slovensko, nemško pa ne. Slovenski učenci, ki so se preselili v 

Avstrijo vsaj eno leto pred vstopom v šolo in so hodili v dvojezični vrtec, znajo nemško »kar 

dobro«, ostali pa ne. Učiteljica meni, da je zmotno mišljenje staršev, da doma z otroki ni 

potrebno govoriti slovensko (čeprav starši znajo) in da se bodo slovenskega jezika naučili v 

dvojezični šoli. Izkazalo se je, da imajo ti otroci kasneje težave predvsem pri govoru v 

slovenščini, manj pa pri pisnih izdelkih.  Otroci, ki zadnje leto obiskujejo vrtec, oblikujejo 

posebno mapo, v katero vstavljajo izdelke iz predopismenjevalnih dejavnosti, delajo 

predvsem na grafomotoriki.  
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Na katere načine ugotavljate predznanje učencev? 

 Za ugotavljanje predznanja pri slovenščini v enojezični šoli uporabljajo obrazec, s 

katerim ugotavljajo, kako dobro učenci prepoznavajo glasove, npr. ali učenec sliši prvi/zadnji 

glas v besedi. Preverjajo tudi, koliko črk poznajo: pokažejo črko, učenec jo poskusi 

poimenovati. Podobno naredijo tudi s krajšimi besedami. Ugotavljanje predznanja pride na 

vrsto v mesecu novembru, v septembru in oktobru je poudarek na spoznavanju šolskega reda 

(kako sedijo, se učijo pogovarjati, poslušati).       

 Na dvojezični šoli za ugotavljanje predznanja ne predvidevajo posebnih testov. 

Učenčevo predznanje učiteljica razbere iz pogovorov že na začetku šolskega leta (v 

septembru).  

 

Ali sledi po ugotovljenem predznanju sestavljanje individualnih načrtov? 

 Sicer je mišljeno, da bi se za učence sestavil individualni načrt, vendar se po navadi 

pokaže, da so učenci bolj kot ne na istem nivoju. Individualizacijo uporabljajo v posameznih 

šolskih urah – gre bolj za sprotno diferenciacijo, npr. tisti, ki so boljši bralci, berejo težja 

besedila, tisti, ki so slabši bralci, le krajše besede.       

 Tudi na dvojezični šoli ne sestavljajo individualnih načrtov, vendar razlikujejo 

težavnost nalog v šoli in domačih nalog glede na sposobnosti učenca. 

 

Koliko učencev je povprečno v razredu? Koliko je učiteljev? 

 V enojezični šoli na Prevaljah je bilo v šolskem letu 2014/15 dovolj učencev, da so se 

oblikovali trije oddelki, kar pomeni, da imajo v razredu le 20 učencev, po navadi jih je 

približno 25, 26. Letos, ko jih je le 20, je dve šolski uri na dan prisotna vzgojiteljica, če pa bi 

bilo učencev 25 ali več, bi bila prisotna 3 šolske ure na dan.     

 V dvojezični šoli v Pliberku je v razredu po navadi med 15 in 20 učencev. V razredu, v 

katerem je bila izvedena raziskava, so vsi učenci prijavljeni k dvojezičnemu pouku, zato je 

učiteljica v razredu sama. Poleg učiteljice v razredu ima šola dodatno učiteljico, ki je v pomoč 

vsem razredom. Učiteljica je na primeru razložila njeno vlogo: učenci zložijo zvezke z 

domačo nalogo (tudi ʼizdelkeʼ iz šole) na določeno mesto, dodatna učiteljica, ki med poukom 

pride v razred, jim nalogo popravi in zapiše povratne informacije, na izstopajoče učence pa 
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obvesti tudi učiteljico v razredu. V drugem oddelku prvega razreda ima kolegica učence, ki so 

prijavljeni k dvojezičnemu pouku, in učence, ki niso. Zato sta tam v razredu dva učitelja – 

dvojezični učitelj dela s svojo, dvojezično skupino, enojezični učitelj pa z nemško, enojezično 

skupino. Takšen način kombinacije obeh skupin učencev uporabljajo že dvajset let. Pred tem 

je bil v razredu samo en učitelj, ki je hkrati delal s prijavljenimi k dvojezičnemu pouku in s 

tistimi, ki niso bili prijavljeni. Starši so se pritožili, da več pozornosti dobijo dvojezični 

učenci, zato so uvedli nov sistem – dva učitelja na razred.   

 

Koliko ur na teden je namenjenih poučevanju slovenščine? 

 V Sloveniji je slovenščini namenjenih sedem ur tedensko. Učiteljica meni, da je prav, da 

je slovenščini namenjenih toliko ur, še posebej v nižjih razredih. Pomembna se ji zdita tako 

slovnica kot književnost.          

 Na dvojezičnih šolah naj bi po številu ur bili enako zastopani nemščina in slovenščina. 

Na šoli v Pliberku poučujejo dva dni v slovenščini, tri dni pa v nemščini, kar sicer ni polovica, 

vendar so vseeno zadovoljni z napredkom učencev.  

 

Katere predopismenjevalne spretnosti razvijate v prvem razredu? 

 Učiteljica na enojezični šoli je odgovorila, da največ pozornosti namenijo razvijanju 

grafomotorike, recimo navajanju na pravilno držo pisala. »So pa tudi ure, ki so namenjene 

prepoznavanju glasov (glaskovanju)« (Prepis intervjuja). Po učnih gradivih (Lili in Bine) so te 

vaje razporejene čez celo leto.        

 Na dvojezični šoli predopismenjevalne zmožnosti razvijajo hkrati z obravnavo črke, 

npr. pri obravnavi črke naredijo postaje. Pri vsaki učenec naredi nekaj v zvezi s to črko – jo 

otipa, sliši, vidi, itd. Črko hkrati obravnavajo pri nemščini in slovenščini.  

 

Kdaj učenci usvojijo velike/male tiskane črke? 

 Na enojezični šoli v prvem razredu obravnavajo le velike tiskane črke. S 

spoznavanjem črk začnejo februarja. V šolskem letu 2014/15 so sodelavke/kolegice, ki 

poučujejo v prvem razredu ugotovile, da bi bilo smiselno začeti prej (pred februarjem). V tem 
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šolskem letu se je obravnava črk zavlekla skoraj do konca šolskega leta, zato jim je zmanjkalo 

časa za utrjevanje. Za potek opismenjevanja (časovno razporeditev, vrstni red) se lahko učitelj 

odloči sam, glede na pripravljenost učencev. Je pa na omenjeni šoli po navadi to skupna 

odločitev kolegic, ki poučujejo v prvih razredih. Pripravljen imajo tudi tedenski program, ki 

mu sledijo. Male tiskane in pisane črke obravnavajo v drugem razredu.    

 V dvojezični šoli v prvem razredu obravnavajo velike in male tiskane črke istočasno. 

Z obravnavo črk začnejo že oktobra. Učenci nikoli ne berejo besedil, ki  so napisana samo z 

velikimi tiskanimi črkami. Veliko tiskano črko uporabljajo na začetku povedi in pri nemščini 

pri vseh samostalnikih. Nekatere učiteljice se odločijo za obravnavo pisanih črk že v prvem 

razredu, druge pa ne – odvisno od sposobnosti učencev.  

 

Kako dolgo obravnavate eno črko? Ali vedno obravnavate samo eno? 

 Učiteljica z enojezične šole vsaki črki nameni dve šolski uri. Povprečno spoznajo vsak 

teden dve črki, vendar med obravnavo ene in druge črke sledijo tudi druge dejavnosti (npr. 

vsebine s področja književnosti). Po navadi posamezno črko obravnavajo v blok uri (dve 

šolski uri zapored).           

 V dvojezični šoli obravnavajo eno črko na teden. Primer: »Pri obravnavi črke 

naredimo postaje. Na vsaki postaji so dejavnosti, ki so povezane s črko – za poslušanje, 

tipanje, vid itd. Črko hkrati obravnavajo tako pri slovenščini kot pri nemščini« (Prepis 

intervjuja). Večino črk obravnavajo posamezno, nekatere pa tudi v parih (c/č, z/ž, s/š itd). 

  

V katerem vrstnem redu obravnavate črke? 

 Učiteljica v enojezični šoli se drži vrstnega reda obravnave črk, ki je zapisan v 

delovnem zvezku. Zastavljen je po pogostosti uporabe črke (A, N, T, I …), da lahko učenci 

čim prej začnejo sestavljati smiselne besede.      

 Na dvojezični šoli obravnavajo najprej tiste črke, s katerimi lahko čim prej začnejo 

tvoriti besede.  
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Katere didaktične pripomočke uporabljate pri opismenjevanju? 

 V enojezični šoli pogosto uporabljajo različne slikovne pripomočke – poimenovanje 

sličic, iskanje prvih/zadnjih glasov iz besed na sliki. Gradiva Lili in Bine ponujajo tudi 

spletno učilnico V deželi črk.  Te naloge so namenjeni domačemu delu ali za uvodno 

motivacijo. Črkovno-slikovne stavnice redko uporabljajo, ker jih nimajo dovolj in ker po 

navadi nimajo dovolj časa. Na začetku leta pogosteje uporabljajo didaktične pripomočke, 

proti koncu šolskega leta pa vedno manj.        

 V dvojezični šoli je učiteljica zadovoljna z izbiro didaktičnih pripomočkov, vendar 

poudarja, da jih večinoma izdelajo učitelji sami. Na začetku šolskega leta jih uporabljajo 

pogosto, kasneje pa manj.  

 

Opišite postopek obravnave črke. 

 Enojezična šola: Primer obravnave črke S – /…/ »najprej pokažem sliko sonca, učenci 

jo poimenujejo. Vprašam jih, kateri je prvi glas v tej besedi. Ugotovijo, da črko poimenujemo 

drugače, kot jo beremo (črka S, glas S). Črko hkrati spoznavajo vizualno in slušno. Večina 

učencev z razlikovanjem črke in glasu nima težav. Tisti, ki pa jih imajo, delajo dodatne vaje v 

šoli in doma. Če je potrebno, učencu pripadajo tudi dodatne ure s specialno pedagoginjo, ki se 

ukvarja z učenci s težavami pri branju« (Prepis intervjuja).     

 Na dvojezični šoli naredijo postaje, pri katerih se učenci spoznajo s črko – jo otipajo, 

slišijo, vidijo itd.  

 

Kolikšno je razmerje med količino časa, ki je namenjeno branju in pisanju? 

 V enojezični šoli je v prvem razredu poudarek na pisanju. Branje je večinoma 

predvideno bolj kot domače delo. V šoli po navadi preberejo le tisto, kar sami zapišejo v 

delovne zvezke ali zvezke. Brati začnejo takoj, ko spoznajo vsaj tri črke, torej nekje v 

februarju.           

 V dvojezični šoli dajejo poudarek branju. Sicer se učiteljica trudi, da se dejavnosti 

branja in pisanja menjavajo, da učencem ne pade koncentracija, vseeno pa več časa namenijo 

branju. Brati začnejo hkrati s pisanjem, torej v začetku šolskega leta.  
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Katere metode in oblike poučevanja uporabljate najpogosteje? 

 Učiteljica na enojezični šoli na začetku leta z učenci dela po skupinah in v parih, 

kasneje pa večinoma uporablja frontalne oblike dela. Predvsem v prvem razredu pogosto 

uporablja metodo pogovora, ustvarjanja izdelkov. Pomemben del pouka je učiteljeva 

demonstracija, predvsem pri obravnavi nove črke, npr. učitelj pokaže poteze vlečenja pri 

določeni črki na tablo, učenci za njo ponovijo, pridejo k tabli in ponovno prevlečejo njene 

poteze.           

 Učiteljica na dvojezični šoli pravi, da je uporaba določenih oblik in metod odvisna od 

značilnosti učencev v razredu (odvisno od generacije). V šolskem letu 2014/15 se ji zdi 

najbolj primerna oblika frontalna, saj so otroci bolj »nemirni« kot v prejšnjih generacijah. 

Kljub temu delajo tudi v parih in skupinah, vendar manj pogosto. Izmed vseh metod se ji zdi 

najpomembnejša metoda pogovora, ki je skozi celotno šolsko leto pogosto prisotna. Poleg 

tega se ji zdi predvsem v prvem razredu pomembna tudi demonstracija. 

 

Po kateri metodi opismenjujete? 

 Učiteljica z enojezične šole učence opismenjuje po analitično-sintetični metodi. 

Učenci z vajami za glasovno zavedanje spoznajo zven glasu za določeno črko. Nato najprej 

obravnavajo črko, nato isto črko iščejo v različnih besedah, šele nato berejo besede s črko, ki 

so jo spoznali. Nikoli ne poskušajo brati besede, če je v njej črka, ki je še ne poznajo.  

 Učiteljica z dvojezične šole je na začetku svoje kariere (pred dvajsetimi leti) 

opismenjevala po globalni metodi. Zdaj se ravnajo po delovnih zvezkih in knjigah, ki 

predvidevajo opismenjevanje po analitično-sintetični metodi. Primer: »Na tablo napišem 

besed, iz te besede vzamem eno črko. Učenci ugotovijo, kje slišijo glas obravnavane črke, jo 

prepoznajo (vidijo), šele nato jo napišejo« (glej Priloge).  

 

Kako pogosto dobivajo učenci domačo nalogo? 

 Na začetku uvedbe devetletke so učitelji na enojezični šoli dobili navodilo, da naj v 

prvem razredu sploh ne bi dajali domačih nalog. Odkar so začeli sistematično opismenjevati v 

prvem razredu, se jim zdi domača naloga potrebna. Na začetku šolskega leta jo dobijo dvakrat 

na teden, proti koncu leta pa še več. Domače delo individualizirajo – vsak učenec ve, katero 
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oznako naj gleda v delovnem zvezku (glede na svojo sposobnost), v delovnem zvezku gleda 

in nalogo nato tudi reši. Na dan dobijo samo eno domačo nalogo, tj. če jo dobijo pri 

slovenščini, je ne dobijo pri ostalih predmetih. Če bi učencem dajali več domačih nalog, bi 

bili tako učenci kot starši nezadovoljni. Že zdaj se nekateri pritožujejo, da so njihovi otroci 

preobremenjeni.          

 Učenci dobijo na dvojezični šoli domačo nalogo vsak dan pri skoraj vsakem predmetu. 

Učiteljice opažajo, da imajo učenci, ki prihajajo iz Slovenije, slabši pristop do dela. Sprašuje 

se, ali je to krivda staršev, ki jim šolo predstavijo kot obremenjujočo. Pogosto ima občutek, da 

prav te otroke domača naloga preveč bremeni. »Pa ne samo domača naloga, tudi ko gremo na 

primer na pohod ali kaj podobnega, so ravno ti učenci, ki so šele prišli iz Slovenije v Avstrijo, 

najbolj utrujeni, naveličani, si bolj upajo ugovarjati učitelju« (glej Priloge). 

  

Kako pogosto dajete učencem povratne informacije? 

 Na enojezični šoli učiteljica domače naloge preverja tako, da ji učenci oddajo zvezke. 

Izdelke iz šole poskuša preverjati sproti. Če opazi, da ima kdo izrazite težave, ga pokliče k 

sebi in ga opozori, na kaj naj bo pozoren. Težje pa je dajati povratne informacije pri branju. 

kadar dobijo za domačo nalogo kaj za prebrati. Pogosto se zgodi, da se besede/besedila 

naučijo na pamet. Težavo vidi v manjkanju časa – nekateri napredujejo hitro, drugi počasneje. 

Branje najlažje preverja takrat, ko je v razredu tudi vzgojiteljica. Takrat ona dela z ostalimi 

učenci, učiteljica pa med tem individualno preverja branje.     

 Na dvojezični šoli dajejo učencem povratne informacije za vsak njihov izdelek (domač 

ali šolski). Poleg učiteljice v razredu povratne informacije daje tudi dodatna učiteljica, ki hodi 

po razredih in pregleduje izdelke učencev. Informacije o dosežkih posreduje učiteljici v 

razredu. 

 

Na kakšen način je organizirano varstvo/podaljšano bivanje? 

 Na šoli v Sloveniji je za prvošolce organizirano samo varstvo – tam ne delajo domačih 

nalog.             

 Na dvojezični šoli v Avstriji pa morajo učenci, ki ostanejo v varstvu, narediti domače 

naloge.  
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Na katere načine preverjate razumevanje učencev pri opismenjevanju? 

 Ko na enojezični šoli spoznajo novo črko, po navadi iščejo besede, ki vsebujejo 

obravnavano črko. Učiteljica poskuša poklicati vsakega učenca, čeprav ji to vzame veliko 

časa. Razumevanje preverja individualno. Če opazi, da kdo izrazito odstopa v razumevanju, 

ga povabi k dopolnilnemu pouku.        

 Na dvojezični šoli v prvi fazi obravnavanja novi snovi razumevanja ne preverjajo. Ko 

učenci rešujejo naloge, jih opazuje, kar se učiteljici zdi učinkovit pristop k ugotavljanju 

razumevanja snovi. Če opazi, da ima kdo težave, ga povabi k ʼpospeševalnemuʼ pouku.  

 

Na katere načine ocenjujete znanje? 

 Učenci na enojezični šoli najprej pišejo preverjanje, nato pa so ocenjeni, o tem so tudi 

obveščeni. Ocenjevanje delijo na pisno in ustno. Ustno ocenjevanje poteka z opisi 

predmetov/oseb in s krajšimi govornimi nastopi. Pisno pa se ocenjuje s prepisi, vendar šele na 

koncu šolskega leta. Na začetku šolskega leta pisne ocene pridobivajo s poimenovanjem sličic 

ipd. Pri slovenščini morajo v enem šolskem letu pridobiti šest ocen, od tega tri ustne in tri 

pisne.             

 Na dvojezični šoli v prvem polletju prvega razreda še nimajo številčnih ocen. Učenci 

dobijo po prvem polletju spričevalo, v katerem je zapisana ocena za vse predmete skupaj, 

spričevalo v drugem polletju pa že vsebuje ocene iz vsakega predmeta posebej. Ni določeno 

niti število ocen niti način, na katerega so pridobljene. Učitelj spričevalo sestavi na podlagi 

refleksije in svojih krajših zapisov čez leto. ʼOcenjujejoʼ vse pisne izdelke, pridobijo pa tudi 

kakšno ustno oceno, vendar je ta pridobljena spontano s pogovorom. Vsak drugi teden pišejo 

nareke (izmenično v slovenščini in nemščini), ki obsegajo približno pet do šest vrstic besed ali 

lažje povedi. V Avstriji do četrtega razreda izdelkov, ki jih učiteljice ocenjujejo, ne imenujejo 

test ali preizkus znanja. Učenci ne vedo, da so ocenjeni. Šele v četrtem razredu poimenujejo 

določene izdelke ʼšolska nalogaʼ, vendar le pri glavnih predmetih (nemščina, slovenščina, 

matematika). 
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Katere težave se najpogosteje pojavljajo pri opismenjevanju? 

 Na enojezični šoli je učiteljica na začetku šolskega leta izpostavila težave z 

grafomotoriko, kasneje pa imajo največ težav pri branju, najmanj pa pri prepoznavanju in 

zapisovanju črk. Glede na ugotovljeno se ji zdi smiselno, da bi več časa posvetili branju, 

vendar vidi težavo v tem, da je težko organizirati pouk tako, da bi boljši bralci delali težje 

naloge kot slabši bralci. Tisti, ki imajo težave, potrebujejo veliko pomoči in usmerjanja pri 

branju, učiteljica pa je samo ena oz. dve. Že to, da so začeli z uvajanjem branja v prvem 

razredu, je napredek zadnjih dveh let. Pred tem so se učiteljice na šoli ravnale po ciljih iz 

dokumenta Cilji za spričevalo za prvi razred, ki od učencev v prvem razredu zahteva, da le 

prepoznajo in zapišejo velike tiskane črke.       

 Učiteljica z dvojezične šole pa je odgovorila ravno obratno – učenci imajo najmanj 

težav z branjem, več pa s pisanjem – predvsem pri nemščini, ker je tam veliko jezikovnih 

posebnosti (ie,ei,neslišni h itd.). Zanimivo se ji zdi, da imajo učenci, ki imajo težave pri 

slovenščini, težave tudi pri nemščini in obratno. Opaža, da so učenci, ki govorijo oba jezika 

(npr. slovensko doma, nemško so se naučili že v vrtcu), bolj uspešni pri izražanju v obeh 

jezikih.  

  

Ali si za vsako učno uro zapišete cilje, ki jih želite doseči? 

 V enojezični šoli v Sloveniji uporabljajo gradivo Lili in Bine; v njem so učne priprave 

že zapisane, posledično pa tudi cilji za vsako uro.       

 V Avstriji se ravnajo po letnem delovnem načrtu, ki ga ob začetku leta podpiše 

ravnateljica. Poleg letnega si vsak konec tedna pripravijo tedenski načrt za naslednji teden. 

Kar zadeva vsako učno uro posebej, pa so cilji odvisni od učiteljice; po navadi si zapišejo 

dejavnosti in cilje, ki jih želijo doseči v tistem dnevu oz. v določeni uri.  

 

Ali vam šolski sistem dopušča dovolj svobode glede količine in hitrosti obravnavanja 

snovi? 

 Učiteljici na enojezični šoli se zdi, da imajo dovolj svobode. Cilji, ki naj bi jih dosegli 

ob koncu leta, so jasni, kako do njih pridejo, pa je njihova odločitev. Za prvi razred se ji ne 

zdi, da bi bilo ciljev preveč, meni pa, da je prenatrpanost učnih načrtov težava v višjih 
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razredih.            

 Tudi učiteljica na dvojezični šoli ima občutek, da imajo pri poučevanju proste roke. 

Sicer je v učnem načrtu zapisano, kaj naj bi učenci v določenem obdobju dosegli, vendar po 

njenih izkušnjah pridejo do ciljev prej, kot je predvideno. Če se ji del obravnavane snovi ne 

zdi pomemben, ga lahko tudi izpusti oz. doda kaj, kar v učnem načrtu ni zapisano.   

 

3.7.3 ANALIZA OPAZOVANJA 

 

 Z opazovanjem pouka po vnaprej pripravljenih točkah smo prišli do sledečih 

ugotovitev, ki smo jih predstavili v preglednici v dveh stolpcih (v levem stolpcu so zapisana 

opažanja v enojezični šoli, v desnem pa v dvojezični). 

 

Preglednica 4: Analiza opazovanja 

 ENOJEZIČNA ŠOLA 

V RS 

DVOJEZIČNA ŠOLA NA 

AVSTRIJSKEM KOROŠKEM 

 

Oblike dela 

Učenci: 

– pogosto delajo v parih; 

– delajo individualno, predvsem 

pri reševanju nalog v delovnem 

zvezku; 

– dobivajo malo domačih nalog, 

največ pri enem predmetu na 

dan; 

– niso deležni veliko skupinskega 

dela. 

Učenci: 

– veliko delajo frontalno in 

individualno; 

– v skupinah in v parih delajo zelo 

malo; 

– dobivajo zelo veliko domačih 

nalog, vsak dan pri skoraj vsakem 

predmetu; 

– poleg sprotne domače naloge 

morajo vsak dan doma brati. 

 

Metode dela 

Učenci: 

– so deležni pogostih 

demonstracij, predvsem pri 

obravnavi novih črk; 

– se zelo pogosto pogovarjajo, 

radi delijo svoje izkušnje; 

Učenci: 

– dobivajo pogosto razlage; 

– se pogovarjajo, vendar večinoma 

ne sodelujejo vsi učenci; 

– so predvsem ob obravnavi novih 

črk deležni demonstracij učitelja. 
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– ne delajo pogosto z metodo 

razlage. 

 

Aktivnost 

učencev 

Učenci: 

– pogosto ne upoštevajo navodil, 

zamotijo se s kakšno drugo 

aktivnostjo; 

– zelo hitro jim pade 

koncentracija; 

– imajo v štirih urah (približno od 

8. do 12. ure) kar tri prekinitve 

za hranjenje, tj. zajtrk, malico in 

kosilo, kar pomeni malo 

efektivnega časa za delo. 

 

 

Učenci: 

– kažejo veliko samostojnosti; 

– dlje časa držijo koncentracijo pri 

aktivnostih; 

– delajo strnjeno do dve šolski uri, po 

potrebi učiteljica naredi krajše 

prekinitve (razgibavanje, igrice 

itd.); 

– upoštevajo navodila; 

– imajo samo eno daljšo prekinitev, 

in sicer malico, ki traja 20 minut 

(po navadi jo najprej pojejo, nato pa 

gredo na dvorišče pred šolo).  

 

Uspešnost 

pri branju 

in pisanju 

 

 

Učenci: 

– v drugi polovici šolskega leta 

berejo besede z velikimi 

tiskanimi črkami, nekateri tudi 

krajše povedi; 

– berejo samo črke v veliki tiskani 

pisavi; 

– imajo več poudarka na pisanju 

kot na branju; 

– prepoznajo črke, težje pa so 

besede. 

Učenci: 

– ob koncu šolskega leta tekoče 

berejo besedila z malimi tiskanimi 

črkami (približno dve tretjini učencev); 

–  imajo  težave tako z branjem kot s 

pisanjem, predvsem Slovenci, ki ne 

znajo nemško, in Avstrijci, ki ne znajo 

slovensko. 
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3.8 RAZPRAVA 

 

 V nadaljevanju smo s pomočjo pridobljenih rezultatov iz analiz intervjujev, 

opazovanja in dokumentov odgovorili na vseh pet raziskovalnih vprašanj; odgovori so 

predstavljeni po poglavjih.  

 

3.8.1 Katere cilje učnega načrta pri pouku slovenščine dosežejo učenci na koncu 

prvega razreda enojezične in učenci dvojezične šole glede na učni načrt? 

 

 V učnem načrtu za slovenščino v Sloveniji za prvo vzgojno izobraževalno obdobje v 

razdelku Jezik ni zapisanih ciljev, ki bi veljali za posamezne razrede; cilji so zapisani skupno 

za prvo triletje. V poglavjih Didaktična priporočila in Standardi znanja je sicer zapisanih 

nekaj smernic, ki se nanašajo na posamezni razred znotraj prvega triletja, vendar šele za drugi 

oz. tretji razred, nikjer pa ni zapisano, kaj naj bi učenci znali ob koncu prvega.  

– »Učenci naj bi na koncu 2. razreda  praviloma že usvojili temeljno tehniko branja in 

pisanja, v 3. razredu pa branje in pisanje predvsem utrjevali in izboljševali« (Program 

Osnovna šola, 2011, str. 99). 

– »Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito zmožnost branja in pisanja 

neumetnostnih besedil.  To pomeni, 

– da usvoji tehniko branja s tiskanimi in pisanimi črkami (do konca 2. razreda) 

in tekoče bere svoji starosti, spoznavni, sporazumevalni in recepcijski 

zmožnosti ustrezna besedila, napisana s tiskanimi in pisanimi črkami (na 

koncu 3. razreda) /…/; 

– da na koncu 2. razreda piše s tiskanimi in pisanimi črkami kratka preprosta 

besedila, na koncu 3. razreda piše s pisanimi črkami daljša besedila tistih vrst, 

ki so predpisane s tem učnim načrtom /…/« (Program Osnovna šola,  2011, 

str. 75). 

 

 Tudi v učnem načrtu za slovenščino v dvojezičnih šolah na avstrijskem Koroškem cilji 

niso zapisani po posameznih razredih. Od enojezične šole v Sloveniji se razlikujejo v tem, da 

niso zapisani za prvo triletje, ampak za prvi in drugi razred skupaj (Osnovna stopnja 1); tretji 

in četrti razred pa tvorita Osnovno stopnjo 2, vendar so znotraj te stopnje cilji zapisani 
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posebej za tretji in četrti razred. V učnem načrtu ni zapisanih smernic za usvajanje ciljev 

posebej za prvi ali drugi razredi.         

 Ugotovili smo, da so v učnem načrtu za dvojezično šolo za konec drugega razreda 

predvideni podobni cilji kot v učnem načrtu za enojezično šolo ob koncu tretjega razreda (glej 

poglavje 3.7.1 Analiza dokumentov). Vendar pa to ne pomeni, da učenci z enojezične šole 

določenih ciljev, ki so zapisani za konec triletja, ne dosežejo prej. Smiselno bi bilo, da bi bili 

tudi v učnem načrtu za enojezično šolo cilji zapisano vsaj za konec drugega razreda, saj naj bi 

se po dveh letih šolanja vsaj do neke mere izenačile razlike v predznanju učencev ob prihodu 

v šolo.           

 Učiteljicama, ki sta sodelovali v raziskavi, se učni načrt za prvi razred ne zdi 

prenatrpan (glej poglavje 3.7.2 Analiza intervjujev); sprašujemo se, ali je njuno mnenje 

povezano s tem, da v učnem načrtu ni zapisano, katere cilje naj bi učenci ob koncu prvega 

razreda dosegli (v poglavjih Standardi znanja in Didaktična priporočila najdemo nekaj 

smernic o predvidenih ciljih le za konec drugega in tretjega razreda, ne pa za konec prvega).

 Cilje, ki jih morajo učenci doseči na obeh šolah, lahko glede na učni načrt primerjamo 

šele ob koncu tretjega razreda (glej poglavje 3.7.1 Analiza dokumentov). Ugotovili smo, da 

učenci na obeh šolah dosegajo podobne cilje (v učnem načrtu za slovenščino so zapisani 

podrobneje). Glavna razlika med predvidenimi cilji za obe šoli je, da učenci v enojezični šoli 

dosegajo predvidene cilje v enem, slovenskem, jeziku, učenci v dvojezični šoli pa jih morajo 

doseči v dveh enakopravnih – v nemščini in slovenščini. Učenci v enojezični šoli imajo 

slovenščino sedem ur na teden, učenci v dvojezični šoli pa imajo dva dni v tednu pouk v 

nemščini, dva dni v slovenščini, en dan pa uporabljajo oba jezika (glej poglavje 3.7.2 Analiza 

intervjujev).  

 

 

3.8.2 Kdaj v prvem razredu učenci prvega razreda enojezične in dvojezične 

osnovne šole končajo razvijanje predopismenjevalnih zmožnosti in preidejo k 

začetnemu opismenjevanju? 

 

 Iz analize intervjujev z obema učiteljicama (glej poglavje 3.7.2 Analiza intervjujev) 

smo ugotovili, da v dvojezični šoli razvijanju predopismenjevalnih zmožnosti namenijo manj 

časa kot na enojezični šoli, čeprav so v učnem načrtu zapisani cilji za razvijanje teh 

sposobnosti (glej poglavje 3.7.1 Analiza dokumentov). Zanašajo se na predznanje otrok iz 

predšolskega obdobja, v katerem bodoči učenci v posebej za to namenjeno mapo vstavljajo 
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izdelke s predopismenjevalnimi dejavnostmi, pri katerih je poudarek predvsem na 

grafomotoriki, kasneje pa se s predopismenjevalnimi zmožnostmi ukvarjajo le ob obravnavi 

vsake črke (črko slišijo, vidijo, tipajo itd.). Glede na to, da obiskovanje vrtca, kjer bi naj otroci 

razvijali predopismenjevalne zmožnosti, ni obvezno, se je smiselno vprašati, kako ta 

primanjkljaj nadoknadijo tisti učenci, ki niso bili deležni predopismenjevalnih dejavnosti. 

Učitelji na dvojezični šoli nimajo posebej predvidenih testov za preverjanje predznanja 

učencev, ki pridejo v prvi razred, prav tako učencem niti v enojezični niti v dvojezični šoli ne 

sestavijo individualnih načrtov glede na predznanje, s katerim pridejo v šolo. Učenci so 

predvsem v prvem in drugem razredu na različnih stopnjah pismenosti in napredujejo z 

različno hitrostjo; delna rešitev se ponuja v skrajšanju frontalnega dela pouka in pogostejšem 

vključevanju samostojnega dela, v parih ali v manjših skupinah (Grginič, 2010).  

 V enojezični šoli več časa razvijajo predopismenjevalne zmožnosti, in sicer predvsem 

razvijanju grafomotorike, manj pa orientaciji ter slušnem in vidnem zaznavanju. »Če naj otrok 

ve, da pišemo od zgoraj navzdol in od leve proti desni, se mora znati orientirati. Če naj zapiše 

besedo /…/, je treba predhodno razviti njegove grafomotorične sposobnosti, in če naj zna 

napisati niz, ki ima neki pomen /…/, se mora zavedati, da je beseda sestavljena iz nekih delov 

– glasov/črk, torej jo mora slušno in vidno analizirati« (Zrimšek, 2000, str. 19) V učnem 

načrtu za slovenščino za enojezično šolo je zapisano, da naj učenci začnejo s sistematičnim 

opismenjevanjem po tem, ko imajo razvite predopismenjevalne zmožnosti (Program Osnovna 

šola, 2011). V enojezični šoli s sistematičnim opismenjevanjem začenjajo februarja, čeprav 

učiteljica opozarja, da jim na koncu šolskega leta zmanjka časa za utrjevanje in bi bilo 

smiselno začeti prej. Glede na to, da s sistematičnim opismenjevanjem začenjajo v prvem 

razredu šele zadnjih nekaj let, pravi, da tudi učiteljice še vedno vsako leto iščejo boljše 

pristope in prilagajajo časovne okvirje. Učenci na koncu leta sicer prepoznajo vse velike 

tiskane črke, vendar imajo težave pri prepoznavanju besed (glej poglavje 3.7.3 Analiza 

opazovanja). V dvojezični šoli začnejo obravnavo tako velikih kot malih tiskanih črk že 

oktobra. Smiselno je vprašanje, ali imajo učenci po zgolj dveh mesecih pouka dovolj razvite 

predopismenjevalne zmožnosti, da lahko začnejo sistematično opismenjevanje. »Kljub /…/ 

navidezni preprostosti opismenjevanja, ki je le nadgradnja razvoja govora in jezika, /…/ 

opismenjevanje pri približno četrtini otrok ne poteka tako gladko in preprosto« (Žerdin, 2000, 

str. 81).           

 Analiza intervjujev učiteljic z obeh šol (glej poglavje 3.7.2. Analiza intervjujev) je 

pokazala, da v dvojezični šoli več časa namenijo branju kot pisanju, v enojezični pa ravno 

obratno. Posledično imajo učenci v dvojezični šoli manj težav z branjem kot s pisanjem. 
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Najpogosteje imajo težave pri pisanju nemških besed, ker imajo črke veliko posebnosti. 

Učiteljica je opazila, da imajo po navadi učenci, ki imajo težave pri enem jeziku, težave tudi 

pri drugem.           

  Ravno nasprotno pa velja za enojezično šolo; učenci imajo več težav z branjem kot s 

pisanjem. »Odnos med branjem in pisanjem je sovisen, neločljiv drug od drugega, zato 

govorjenje o eni sami sporazumevalni dejavnosti ni povsem upravičeno« (Zrimšek, 2003, str. 

30). »Istočasno branje in pisanje poveča učenčevo aktivnost in pomaga utrjevati poznavanje 

črk in vezavo« (Golli, 1991, str. 44). Učiteljica v enojezični šoli se zaveda, da bi bilo smiselno 

uvesti več branja, vendar vidi težavo v prevelikem številu učencev – pisne izdelke je lažje 

preverjati kot branje. V enojezični šoli je po navadi približno petindvajset učencev na razred; 

tri šolske ure na dan je poleg učiteljice prisotna tudi vzgojiteljica. V dvojezični šoli je število 

učencev na razred po navadi manjše, med petnajst in dvajset, vendar je v oddelkih, v katerih 

so vsi učenci prijavljeni
22

 k dvojezičnemu pouku, prisotna samo ena učiteljica. Poleg nje je po 

potrebi prisotna še ʼ leteča učiteljica ʼ, ki v vseh razredih pomaga pri pregledovanju domačih 

nalog in pri ostalih dejavnostih.        

 Iz analize opazovanja (glej poglavje 3.7.3) smo ugotovili, da imajo učenci v dvojezični 

šoli veliko več efektivnega časa kot v enojezični šoli. V dvojezični imajo le en odmor za 

malico, ki traja približno dvajset minut (od tega učenci deset minut jejo, deset minut pa jim 

ostane za igranje na dvorišču oz. v razredu). Vsak dan imajo vsaj štiri šolske ure, po navadi 

dvakrat po dve blok uri. Ko učiteljica vidi, da učencem pade koncentracija, prekine delo z 

didaktično gibalno aktivnostjo. Kljub temu da se učenci opismenjujejo hkrati v slovenščini in 

nemščini, na koncu prvega razreda skoraj vsi učenci bolj ali manj tekoče berejo besedila v 

obeh jezikih v mali tiskani abecedi.         

 Ravno nasprotno pa smo opazili v enojezični šoli. Učenci šolski dan začnejo z 

zajtrkom, sledi slaba ura pouka, nato imajo malico in igralni odmor, spet slabo uro pouka, 

nato pa je na vrsti kosilo. Kljub temu da imajo zelo malo efektivnega časa, veliko učencem 

presenetljivo hitro pade koncentracija pri dejavnostih. Menimo, da lahko hiter padec zbranosti 

pripišemo med drugim različnemu predznanju učencev, ki je še posebej izrazito ob vstopu v 

prvi razred. Smiselno bi bilo izvajati notranjo diferenciacijo in individualizacijo, ki »temeljita 

na prepričanju, da so učenci po sposobnosti različni, da lahko delajo v različnem tempu, 

kvaliteti, obsegu in stopnji samostojnosti« (Pečar, Velkavrh, 2008, str. 25). Za takšen pristop 

                                                           
22

 Če oddelek sestavljajo učenci, ki so prijavljeni k dvojezičnemu pouku, in učenci, ki niso, sta prisotni dve 
učiteljici.  
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pa bi bilo potrebno sestavljanje individualnih načrtov za učence, ki jih niti v enojezični niti v 

dvojezični šoli ne uporabljajo (glej poglavje 3.7.2 Analiza intervjuja).  

 

3.8.3 Črke katere abecede obravnavajo v prvem razredu enojezične in dvojezične 

osnovne šole? 

 

 V učnem načrtu za slovenščino med cilji ni zapisano, v katerem razredu naj bi učenci 

spoznali katero abecedo, je pa v Didaktičnih priporočilih in Standardih znanja napisanih nekaj 

smernic, ki predvidevajo, da učenci ob koncu drugega razreda znajo pisati in brati v tiskani in 

pisani abecedi (Program Osnovna šola, 2011). V enojezični šoli v prvem razredu obravnavajo 

samo črke velike tiskane abecede (glej poglavje 3.7.2 Analiza intervjujev). Čeprav učenci že 

pri šestih letih glasovom v govorjeni besedi prirejajo črke, pa zaradi zorenja živčnega sistema 

še niso vsi zmožni analitičnega branja. Pri hkratni obravnavi samo velikih tiskanih črk lahko 

hitro začnejo ustvarjati zapise, saj velike tiskane črke večinoma že poznajo iz vsakdanjega 

življenja in jih zato lahko takoj usmerimo v učenje branja in pisanja. Ob hkratnem 

obravnavanju velikih in malih tiskanih črk bi bili otroci omejeni pri samostojnem pisanju in 

branju (Grginič, 2010).          

 Po drugi strani pa zgoraj napisanemu nasprotuje primer iz prakse iz dvojezične šole, v 

kateri učenci v prvem razredu sočasno obravnavajo črke velike in male tiskane abecede za 

oba jezika, slovenščino in nemščino, hkrati. Učencem v dvojezični šoli na nobeni stopnji 

opismenjevanja ne ponudijo besedil, ki bi bila napisana samo z velikimi tiskanimi črkami 

(glej poglavje 3.7.2 Analiza intervjujev). Namesto o preobremenjenosti učencev, ki hkrati 

spoznavajo velike in male tiskane črke v obeh jezikih, bi lahko govorili o miselni gibčnosti, ki 

se razvija ob različnih pisnih rešitvah za enake glasovne pojave. Hkratni obravnavi črk obeh 

abeced govori v prid tudi oblikovanost in podobnost pisave; veliko črk se v obeh abecedah 

razlikuje samo v velikosti (Cc, Šš, Oo itd.), kar nekaj pa je takšnih, ki se razlikujejo v 

malenkostih (Ii, Uu, itd.). Ne samo pri branju, tudi pri pisanju učenci ob hkratni obravnavi črk 

velike in male tiskane abecede hitro začnejo razvijati grafomotorične spretnosti za poznejše 

pisanje pisanih črk, ki jih v dvojezični šoli v nekaterih oddelkih začnejo vpeljevati že na 

koncu prvega razreda, drugi pa v začetku drugega; to velja tako za velike kot male pisane 

črke. Velike pisane črke uvajajo hkrati z malimi zato, da omogočijo zapisovanja lastnih imen 

in povedi oziroma se izognejo navadi, da si učenci ʼizposojajoʼ velike tiskane črke 

(Schellander, 1992).    
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3.8.4 Katere metode in postopke opismenjevanja uporabljajo učitelji v enojezični 

in katere v dvojezični šoli? 

 

 Obe učiteljici sta ob vprašanju, katere metode opismenjevanja uporabljata, potrebovali 

dodatno razlago o tej temi. Učiteljica dvojezične šole je povedala, da je na začetku svoje 

kariere uporabljala globalno metodo (glej poglavje 3.7.2. Analiza intervjuja). Za to metodo je 

značilno, da se bolj posveča pomenski analizi besede, ne pa notranji zgradbi. Nekateri otroci 

se na tak način že v predšolskem obdobju lahko naučijo brati in pisati – tak nestrukturiran in 

nesistematičen pristop je lahko celo nevaren, ker otrok kasneje ne more prilagoditi strategij 

branja in pisanja (Zorman, 2013). Globalna metoda se je obdržala predvsem v deželah z 

etimološkim pravopisnim načelom, npr. v deželah z angleškim in francoskim jezikom (Golli, 

1991).           

 Danes tako v enojezični kot v dvojezični šoli uporabljajo analitično-sintetično metodo 

opismenjevanja. Pogosta spremljevalna dejavnost te metode je slikovno-črkovna stavnica, ki 

pa je v dvojezični šoli ne uporabljajo, v enojezični pa redko, ker imajo premalo časa oz. 

nimajo dovolj stavnic za vse učence (glej poglavje 3.7.2 Analiza intervjuja). Zdi se nam, da bi 

jih učenci lahko uporabljali pogosteje, ker ta didaktični pripomoček omogoča takojšnjo 

obravnavo vseh glasov in črk, predvsem pa individualizacijo pouka (Golli, 1991). Na obeh 

šolah torej uporabljajo enako metodo opismenjevanja, vendar na dvojezični metodo uvedejo 

prej in za obe abecedi (velike in male tiskane črke) hkrati.      

 Prav tako učiteljici na obeh šolah uporabljata monografski postopek opismenjevanja. 

Učiteljica v enojezični šoli vedno naenkrat obravnava samo eno črko, medtem ko učiteljica v 

dvojezični šoli nekatere črke obravnava v parih, npr. c/č, z/ž (glej poglavje 3.7.2 Analiza 

intervjujev).  

 

3.8.5 Katere metode in oblike poučevanja prevladujejo v enojezični in katere v 

dvojezični šoli? 

 

 Iz intervjuja učiteljice (glej poglavje 3.7.2) z enojezične šole smo izvedeli, da 

učiteljica kombinira različne oblike poučevanja. Na začetku leta delajo veliko po skupinah in 

v parih, kasneje pa vključuje več frontalnih oblik poučevanja. Tudi iz opazovanja (glej 

poglavje 3.7.3) lahko sklepamo, da se pri pouku pogosto menjavajo oblike poučevanja, 

vendar smo v drugi polovici šolskega leta, ko smo izvajali raziskavo, ugotovili, da se kot 
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najpogostejša oblika pojavlja individualna in frontalna (predvsem je veliko reševanja nalog v 

DZ), vse manj pa oblike, ki predpostavljajo sodelovanje z ostalimi učenci.   

 Tudi učiteljica z dvojezične šole pravi, da predvsem v letošnjem šolskem letu 

večinoma dela frontalno, manj pa v skupinah in v parih. Raziskava z enojezične šole v 

Sloveniji kaže, da imajo v prvem triletju učenci najraje skupinsko obliko in delo v parih, sledi 

frontalno delo, šele nato individualno. Hkrati pa so raziskovalci ugotovili, da učenci menijo, 

da so najuspešnejši, kadar delajo individualno, sledi delo v skupini, v parih in šele nato 

frontalno delo. Ugotovitve prikazujejo pomen sodobnih metod dela, ki temeljijo na 

sodelovalnem učenju (Polak idr., 2008).        

 Veliko razliko med šolama smo opazili pri pogosti uporabe individualne oblike zunaj 

šolskega pouka (glej poglavji 3.7.2 Analiza intervjujev in 3.7.3 Analiza opazovanja). V 

enojezični šoli dobivajo učenci na začetku šolskega leta domačo nalogo dvakrat na teden, 

kasneje pa pogosteje. Vendar če imajo domačo nalogo pri enem predmetu, je ne dobijo pri 

nobenem drugem. Učiteljica je izpostavila, da če bi dobivali domačo nalogo pogosteje, bi bili 

nezadovoljni tako starši kot učenci. Raziskava z enojezične šole v Sloveniji pa kaže, da po 

mnenju staršev učenci v prvem triletju niso preobremenjeni in njihovi otroci vedno oz. 

pogosto radi delajo domače naloge (Polak idr., 2008).      

 V dvojezični šoli dobivajo domačo nalogo skoraj vsak dan pri vsakem predmetu. 

Učiteljica je izpostavila, da se zdi učencem in njihovim staršem, ki prihajajo iz Slovenije, 

domača naloga veliko breme. Vsekakor je na mestu vprašanje, zakaj takšne pritožbe dobiva 

samo od njih. Poleg domače naloge, ki jo dobivajo sproti, morajo vsak dan tudi brati besedila 

po lastnem izboru. Učiteljici z dvojezične šole pomaga ʼleteča učiteljicaʼ, ki pregleduje 

domače naloge učencev in učiteljici posreduje informacije o morebitnih težavah oziroma 

uspehih učencev pri individualnem domačem delu. V dvojezični šoli velika večina učencev 

ostane tudi v popoldanskem varstvu, ki traja do tretje ali četrte ure popoldne – tam s pomočjo 

učiteljice naredijo vse domače naloge. V enojezični šoli je za prvošolce organizirano samo 

varstvo in ni namenjeno pisanju domačih nalog.      

 Učiteljici obeh šol pri poučevanju najpogosteje uporabljata metode razlage, 

demonstracijo in pogovor (glej poglavje 3.7.2 Analiza intervjujev in 3.7.3 Analiza 

opazovanja). Obe učiteljici pogosto uporabljata metodo pogovora. Opazili smo, da v 

enojezični šoli pri pogovoru sodeluje več učencev kot v dvojezični šoli. Obe učiteljici 

uporabljata tudi metode prikazovanja, in sicer najpogosteje metode demonstracije – predvsem 

pri obravnavi novih črk. Največja razlika med obema pristopoma pa je v pogostosti rabe 

metode razlage. Učiteljica z enojezične šole jo uporablja manj kot učiteljica z dvojezične. 
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Razlaga je primerna »za obravnavo teoretičnih vsebin in snovi, ki jih učenci brez učiteljevega 

sistematičnega vodenja samo z lastno miselno in čutno zaznavno aktivnostjo ne bi mogli 

uspešno usvojiti« (Blažič idr., 2003, str. 346). Kljub temu da ta metoda učitelju omogoča 

sprotno prilagajanje učnega procesa, pa je potrebno paziti, da zaradi pogoste uporabe metode 

razlage pouka ne pripeljemo v metodično enoličnega in v zanemarjanje dvosmerne 

komunikacije (prav tam).          

 Izbira metod in oblik poučevanja je odvisna tudi od didaktičnih sredstev, ki so učitelju 

na voljo. Učiteljica z dvojezične šole sicer v prvem razredu uporablja delovni zvezek 

Pozdravljene, besede in zbirko Otroci radi beremo, vendar pravi, da tega gradiva ne uporablja 

pogosto – raje vidi, da učenci pišejo v svoje zvezke in zapise tudi berejo. Ravno nasprotno pa 

velja za enojezično šolo. Tam uporabljajo sklop delovnih zvezkov Lili in Bine, v katerih so že 

zapisane učne priprave in cilji, ki naj bi jih učenec tisto uro dosegel. Učiteljici je program Lili 

in Bine všeč; v delovnem zvezku je predviden vrstni red obravnave črk, vaje za utrjevanje, 

imajo tudi dostop do spletne učilnice V deželi črk, ki jo uporabljajo za uvodno motivacijo ali 

za utrjevanje. Pogosto pa se ji zgodi, da zaradi prevelikega števila vaj v delovnem zvezku ne 

utegnejo izvajati drugih, prav tako zanimivih in koristnih dejavnosti.  
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4 ZAKLJUČEK 

 

 V magistrski nalogi smo primerjali opismenjevanje v prvem razredu osnovne šole v 

dveh šolah, v katerih je učni jezik slovenščina; tj. v enojezični šoli v Sloveniji in v dvojezični 

šoli na avstrijskem Koroškem. Zanimalo nas je, kdaj in s katerimi abecedami se začnejo v 

obeh šolah sistematično opismenjevati, katere oblike in metode poučevanja uporabljajo 

učitelji najpogosteje, po katerih metodah opismenjujejo ter katere cilje dosežejo učenci ob 

koncu prvega razreda v enojezični in katere v dvojezični šoli. Podatke za raziskavo smo 

pridobili z analizo intervjujev učiteljic na obeh šolah, opazovanjem in z analizo učnih načrtov. 

 Ugotovili smo, da v dvojezični šoli učenci v prvem razredu pri jezikovnem delu 

predmeta dosežejo več ciljev kot učenci v enojezični šoli. Sklepamo lahko le na podlagi 

analize intervjujev in opazovanja, ker sta oba učna načrta napisana tako, da so cilji zapisani za 

prvo triletje v enojezični osnovni šoli in za prva dva razreda skupaj v dvojezični šoli. S 

primerjavo predvidenih ciljev za obe zaključeni obdobji ugotovimo, da učenci v dvojezični 

šoli po zgolj dveh letih šolanja že dosežejo večino ciljev, ki so za učence v enojezični šoli 

predvideni ob koncu prvega triletja.  Smiselno bi bilo, da bi bil tudi učni načrt za enojezično 

šolo napisan tako, da bi bilo jasno, katere cilje naj bi učenci dosegli po posameznih razredih 

(vsaj ob koncu drugega razreda).        

 Z analizo intervjujev in opazovanja smo ugotovili, da se učenci v enojezični šoli 

začnejo sistematično opismenjevati po približno šestih mesecih šolanja (februarja), medtem 

ko se v dvojezični šoli začnejo že drugi mesec prvega razreda (oktobra). V enojezični šoli 

poudarjajo postopen prehod iz predšolskega v šolsko okolje, prav tako dajejo večji poudarek 

predopismenjevalnim dejavnostim, predvsem grafomotoriki kot v dvojezični šoli. Kljub temu 

da bi naj bila branju in pisanju pri pouku namenjena enaka količina časa, ga v enojezični šoli 

več namenijo pisanju, v dvojezični šoli pa več branju.     

 Sklepamo, da v dvojezični šoli med drugim hitreje napredujejo zato, ker imajo učenci 

občutno več efektivnega časa kot v enojezični šoli, v kateri so vsak dan tri prekinitve za 

malico oz. igranje (zajtrk, malica in igralni odmor, kosilo). Učenci bi bili lahko na obeh šolah 

uspešnejši, če bi učitelji zanje, po predhodnih testih preverjanja predznanja, pripravili 

individualne učne načrte.        

 Ugotovili smo, da v dvojezični šoli opismenjujejo hkrati z velikimi in malimi 

tiskanimi črkami v obeh jezikih; tj. v nemščini in slovenščini. V nekaterih oddelkih že na 

koncu prvega razreda začnejo z obravnavo velikih in malih pisanih črk, v drugih pa v začetku 
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drugega razreda. V enojezični šoli učenci v prvem razredu spoznajo le abecedo velikih 

tiskanih črk.  Čeprav je obseg obravnavane snovi pri opismenjevanju na obeh šolah različen, 

pa je iz raziskave razvidno, da na obeh šolah uporabljajo enako metodo opismenjevanja 

(analitično-sintetično).         

 Na obeh šolah pri poučevanju uporabljajo podobne oblike in metode dela, vendar je 

raziskava pokazala, da v dvojezični šoli dajejo poudarek individualni obliki dela, in sicer v 

obliki domačih nalog, ki jih imajo v primerjavi z enojezično šolo občutno več.   

 Z raziskavo smo sicer dobili vpogled v opismenjevanje na eni in drugi šoli, vendar pa 

bi za rezultate, na podlagi katerih bi bilo smiselno razmišljati o posegih v učni načrt, morali 

primerjati tudi znanje učencev ob koncu določene stopnje, npr. ob koncu prvega, drugega, in 

tretjega razreda; pri tem bi lahko uporabili teste OSBZ. Šele takrat bi lahko govorili o večji 

uspešnosti enega ali drugega pristopa k opismenjevanju.     

 S primerjavo domačega in tujega pristopa k začetnemu opismenjevanju bi želeli tako 

strokovnjake kot učitelje spodbuditi k razmisleku o možnih novih smernicah pri 

opismenjevanju prvošolcev. Naša raziskava bo tako vplivala na pouk slovenščine v prvem 

triletju osnovne šole in na razvoj didaktike slovenskega jezika.  
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6 PRILOGE 
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PREPIS INTERVJUJA 

(enojezična šola v Sloveniji) 

N: S katerim predznanjem pridejo učenci v 1. razred? 

U: Splošno mnenje je, da pridejo s kar nekaj predznanja v šolo – že poznajo nekatere črke, 

predvsem pa starši mislijo, da njihovi otroci že veliko znajo. Ampak slej kot prej se pokaže, 

da ni veliko tistega znanja. Velika večina učencev pozna črke, postopek branja pa usvojijo 

šele skozi prvi razred. Veliko otrok prepozna večino črk, ne vseh. V letošnjem šolskem letu se 

je prvič zgodilo, da je učenka, ko je prišla v prvi razred, že brala, ampak to je izjema. V 

prejšnjih generacijah so bili vsi učenci še »nebralci«.   

 

N: Ali se prepoznavanja črk naučijo v vrtcih? 

U: Ne, v vrtcu tega delajo. Tam se bolj ukvarjajo z grafomotoriko. Vzgojiteljice jim dajejo 

razne naloge, kjer vlečejo črte in podobno, z branjem in pisanjem črk pa se ne ukvarjajo. 

Najbrž se s črkami spoznajo doma, s pomočjo staršev, bratov ali sester. 

 

N: Na kateri način ugotavljate predznanje? 

U: Pri slovenščini obstaja obrazec, s katerim ugotavljamo, kako učenci slišijo glasove. Gre za 

začetniško preverjanje: ali učenec sliši prvi/zadnji glas v besedi. Preverimo še, koliko črk 

poznajo. Pokažemo črko, oni jo poskusijo poimenovati. Podobno naredimo tudi s krajšimi 

besedami. To naredimo v novembru. Septembra se učimo bolj sedeti, poslušati, pogovarjati, 

spoznavamo šolski red. 

 

N: Ali sledi po ugotovljenem predznanju sestavljanje individualnih načrtov za učence? 

U: Mišljeno je bilo, da bi se naredili individualni načrti, ampak se po navadi pokaže, da so 

učenci bolj kot ne na istem nivoju. Individualiziramo pa delo skozi šolske ure. Tisti, ki so 

boljši bralci, berejo težja besedila, tisti, ki so slabi bralci, pa le krajše besede. Torej sprotno 

diferenciramo delo z učenci.  

 

N: Koliko učencev je povprečno v razredu? Koliko je učiteljev? 

U: Letos imamo srečo, da je učencev dovolj za tri oddelke, kar pomeni, da je manj učencev v 

razredu kot po navadi, le 20. Po navadi je v prvem razredu po 25, 26 učencev. Letos, ko je 

učencev le 20, je dve šolski uri na dan prisotna vzgojiteljica, če pa bi bilo učencev 25 ali več, 

bi bila prisotna tri šolske ure na dan.  
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N: Koliko ur tedensko je namenjenih poučevanju slovenščine? 

U: 7 ur na teden. Mislim, da je prav, da imajo učenci toliko ur slovenščine, sploh v nižjih 

razredih. Pomembna je slovnica, pa tudi književnost se mi zdi zelo veliko vredna. Pravljice in 

pesmice dajo zelo veliko otrokom. 

 

N: Katere predopismenjevalne spretnosti razvijate? 

U: Večinoma delamo vaje za grafomotoriko, so pa tudi ure, ki so namenjene prepoznavanju 

glasov (glaskovanju). Ampak več časa namenimo grafomotoriki, recimo navajanje na 

pravilno držo pisala. 

 

N: Povedano velja samo za začetek prvega razreda? 

U: Ne, pri tem programu, ki ga imamo zdaj (Lili in Bine), so te vaje razporejene skozi celo 

šolsko leto. Tudi ko že spoznavamo črke, še vseeno delamo na tem, vendar manj.  

 

N: Kdaj učenci usvojijo velike/male tiskane črke? 

U: V prvem razredu spoznavajo samo velike tiskane črke, male tiskane in pisane obravnavajo 

v drugem razredu. Velike tiskane črke začnemo spoznavati v februarju. Letos smo s 

kolegicami ugotovile, da je to prepozno. Odločile smo se, da bomo naslednje leto začele črke 

obravnavati prej.  

 

N: Ali imate časovno razporeditev spoznavanja črk zapisano v učnem načrtu oziroma v 

drugih dokumentih? 

U: Ne, v bistvu se lahko učitelj za potek opismenjevanja odloči sam, glede na pripravljenost 

učencev. Je pa po navadi to skupna odločitev kolegic, ki poučujemo v prvih razredih. Imamo 

tudi isti tedenski program, ki ga pripravimo konec tedna za naslednji teden. Kot sem že 

omenila, menimo, da bi morale letos z obravnavo črk začeti prej, saj bi na koncu šolskega leta 

ostal čas za utrjevanje. Zdaj se nam obravnavanje črk zavleklo do konca leta, zato je časa za 

utrjevanje zmanjkalo.  

 

N: Ali se je že kdaj zgodilo, da je bilo znanje učencev v različnih oddelkih boljše/slabše? 

Ali se v tem primeru vseeno držite istih tedenskih/dnevnih načrtov? 

U: So se že pojavile razlike, ampak se vseeno držimo vsaj okvirnega načrta. Si pa vsaka 

učiteljica prilagodi pouk glede na sposobnosti učencev, tudi pri domačih nalogah.  
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N: Kako dolgo obravnavate posamezno črko? Ali vedno obravnavate samo eno črko? 

U: Vedno samo eno, vsaki črki sta namenjeni dve šolski uri, z utrjevanjem vred. Povprečno 

vzamemo dve črki na teden. Med obravnavo ene in druge sledijo tudi druge dejavnosti pri 

slovenščini (književnost). Po navadi obravnavamo posamezno črko v blok uri (dve šolski uri 

zapored).  

 

N: Katere didaktične pripomočke uporabljate pri spoznavanju črk? 

U: Veliko uporabljamo slikovni material – poimenovanje sličic, iskanje prvih/zadnjih glasov. 

Pri programu Lili in Bine uporabljamo spletno učilnico V deželi črk. Naloge rešujejo tudi 

doma, nekateri več, drugi manj. Včasih naredimo vaje s spletne učilnice za uvodno 

motivacijo. Stavnice redko uporabljamo, ker ni časa in tudi zato, ker jih nimamo dovolj, da bi 

lahko vsak učenec imel svojo ali vsaj v dvojicah. Na začetku leta smo se s kolegicami bolj 

posluževale didaktičnih pripomočkov, potem ko pa smo že obravnavali večino črk, pa učenci 

bolj uporabljajo vlečenje potez z roko po zraku. Na začetku smo imeli tudi pladenj s peskom, 

kamor so učenci vrisali črke, vrvico, s katero so oblikovali poteze v črko. Bolj kot gre leto 

proti koncu, manj časa je za takšne dejavnosti. Vrstni red obravnavanja črk je določen že v 

delovnem zvezku, tako da sledimo temu. Zastavljeno je po pogostosti uporabe črke (A, N, T, I 

…), da lahko čim prej začnemo sestavljati besede.  

 

N: Katere učbenike in delovne zvezke uporabljate? 

U: Lili in Bine. Meni in kolegicam so zelo všeč. Naloge v delovnih zvezkih se mi zdijo 

zastavljene dobro, vendar jih je kar veliko, zato moramo včasih kar pohiteti, da ne zaostanemo 

preveč.  

 

N: Katere metode in oblike poučevanja uporabljate najpogosteje? 

U: Večina dela je frontalnega. Na začetku je veliko skupinskega dela, v parih. Pogosto je 

uporabljena metoda pogovora, risanja. Pri opismenjevanju je zelo veliko demonstracije. 

Učitelj pokaže poteze vlečenja, nato pride še kateri od učencev pred tablo in ponovi za 

učiteljem, nato pa ostali.  

 

N: Katero metodo opismenjevanja uporabljate? 

U: Analitično-sintetično. Skozi vaje za glasovno zavedanje že spoznajo zven glasu za 

določeno črko. Potem pa najprej obravnavamo črko, nato obravnavano črko iščejo v besedah, 
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kasneje šele berejo besede s črko, ki so jo spoznali. Ne poskušajo brati besede, če je v njej 

črka, ki je še niso spoznali.  

 

N: Ali pri spoznavanju nove črke začnete z vizualno ali slušno predstavo? 

U: Primer obravnave črke S – najprej pokažem sliko sonca, učenci jo poimenujejo. Vprašam 

jih, kateri je prvi glas v tej besedi. Ugotovijo, da črko poimenujemo drugače, kot jo beremo 

(črka S, glas S). Črko hkrati spoznavajo vizualno in slušno. Večina učencev z razlikovanjem 

črke in glasu nima težav. Tisti, ki pa jih imajo, delajo dodatne vaje v šoli in doma. Če je 

potrebno, učencu pripadajo tudi dodatne ure s specialno pedagoginjo, ki se ukvarja z učenci s 

težavami pri branju. Črko hkrati spoznavajo vizualno in slušno. 

 

N: Ali imajo težave z razlikovanjem črke in glasu? 

U: Večina s tem nima težav. 

 

N: Kako pomagate tistim, ki tega ne razumejo? 

U: Delajo dodatne vaje v šoli in doma. Če učencu po določenem času še vedno ne gre, imamo 

na voljo specialno pedagoginjo, ki se ukvarja z učenci, ki imajo težave z branjem. Vedno 

poudarjam, tako učencem kot staršem, da je za branje potrebne veliko vaje.  

 

N: Kolikšno je razmerje med količino časa, ki je namenjeno branju in pisanju? 

U: Občutno več je pisanja. Branje smatramo bolj kot delo za doma, domače naloge. V šoli le 

preberemo, kar smo zapisali v delovne zvezke ali zvezke.  

 

N: V katerem delu šolskega leta začnete z branjem? 

U: Takoj, ko spoznamo vsaj tri črke, da se lahko tvori beseda. Nekje v februarju.  

 

N: Na kateri način preverjate razumevanje učencev pri opismenjevanju? 

U: Ko spoznamo novo črko, po navadi iščejo besede, ki imajo obravnavano črko. Trudim se, 

da pokličem vsakega učenca, čeprav to vzame veliko časa. Torej preverjam razumevanje 

individualno. Če opazim, da komu res ne gre, ga povabim k dopolnilnemu pouku.  

 

N: Kako pogosto dajete povratne informacije učencem? 

U: Domače naloge preverjam tako, da mi oddajo zvezke. Kar se tiče dela v šoli, poskušam 

preverjati sproti, ko zaključijo z določeno nalogo. Če opazim, da je pri katerem učencu veliko 
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napak, ga pokličem k sebi in ga opozorim, na kaj mora biti pozoren. Po potrebi mu dam še 

kakšno dodatno nalogo. Precej težje je dajati povratne informacije pri branju. Če jim dam za 

domačo nalogo branje, se pogosto zgodi, da se naučijo na pamet. Težava je tudi v 

pomanjkanju časa – nekateri berejo zelo hitro, drugi zelo počasi. Najlažje preverjam branje 

takrat, ko je v razredu tudi vzgojiteljica. Ona dela z učenci, jaz pa jih vmes individualno 

kličem k sebi, da mi berejo.  

 

N: Kako pogosto dobivajo učenci domačo nalogo? 

U: Na začetku leta dobijo domačo nalogo približno dvakrat na teden, proti koncu leta pa 

vedno več. Domača naloga je po navadi vezana na delovni zvezek in je individualizirana – 

vsak učenec ve, katero oznako v delovnem zvezku naj gleda. Vedno damo samo eno domačo 

nalogo, torej če jo dobimo pri slovenščini, je ne damo pri matematiki ali drugih predmetih.  

 

N: Se vam zdi, da več nalog ne bi zmogli? 

U: Na začetku uvedbe devetletke nam je bilo rečeno, da v prvem razredu sploh naj ne bi dajali 

domačih nalog v prvem razredu. Odkar pa je opismenjevanje v prvem razredu, se nam zdi pa 

domača naloga potrebna. Če bi jim dajali več domače naloge, mislim, da bi bili tako učenci 

kot tudi starši nezadovoljni. Že zdaj nekateri tarnajo, da so njihovi otroci preveč obremenjeni.  

 

N: Na katere načine ocenjujete znanje? 

U: Pisno in ustno. Pri slovenščini preverjamo razumevanje ustno z opisi predmetov/oseb, 

krajšimi govornimi nastopi. Pisno se pa ocenjuje s prepisi, vendar šele na koncu šolskega leta. 

Na začetku leta pisne ocene pridobivamo s preizkusi znanja, ki vključujejo povezovanje sličic 

ipd.  

 

N: Ali učenci vedo, da pišejo/odgovarjajo za »oceno«? 

U: Da, najprej pišejo preverjanje, nato pa ocenjevanje. O tem so tudi obveščeni.  

 

N: Koliko ocenjevanj znanja imajo v prvem razredu pri slovenščini? 

U: Pridobijo tri ocene v enem polletju, torej šest ocen v šolskem letu, od tega morajo biti tri 

pisne, tri ustne.  
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N: Katere težave se najpogosteje pojavijo pri opismenjevanju? 

U: Na začetku imajo težave s pravilno držo pisala oziroma z grafomotoriko nasploh. Kasneje 

jim največ težav povzroča branje – predvsem povezovanje glasov. Nimajo pa težav s 

prepoznavanje in zapisovanjem črk. 

 

N: Ali bi bilo smiselno, glede na povedano, več časa posvetiti branju? 

U: Najbrž, ampak je zelo težko organizirati pouk tako, da bodo boljši bralci delali težje naloge 

kot slabši. Tisti, ki jim gre slabše, potrebujejo veliko pomoči pri branju, učiteljica pa je samo 

ena oziroma dve. To, da smo začele uvajati branje v prvem razredu, je bolj na novo, šele 

zadnji dve leti. Prej smo se ravnale po ciljih (dokument: Cilji za spričevalo za prvi razred), ki 

od učencev v prvem razredu zahtevajo, da prepoznajo in zapišejo velike tiskane črke.  

 

N: Na kakšen način imate organizirano varstvo/podaljšano bivanje? 

U: Za prvošolce je organizirano samo varstvo, tam ne delajo domačih nalog. 

 

N: Ali so za vsako učno uro zapisani cilji, ki jih želite doseči? 

U: Da, zdaj uporabljamo Lili in Bine, kjer so učne priprave že zapisane, posledično tudi cilji. 

  

N: Ali imate občutek, da vam sistem dopušča dovolj svobode glede količine in hitrosti 

obravnavanje snovi? 

U: Me večinoma delamo v timu prvih razredov, tako da se oziroma ena na drugo. Sicer se mi 

zdi, da imamo dovolj svobode, ni koga, ki bi nas preganjal. Vemo, kaj moramo v tistem letu 

narediti, kako do tega pridemo, je pa na nas. Za prvi razred se mi ne zdi, da bi bilo zapisanih 

preveč ciljev, ki jih ne bi mogli doseči. Vem pa, da je to problem v višjih razredih. Prej se mi 

zdi, da je problem v nas, saj smo prepozno začeli obravnavati črke (februar).  
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KODIRANJE – ENOJEZIČNA ŠOLA V SLOVENIJI 

številka iz 

intervjuja/izjava 

pojem kategorija nadkategorija 

A1; Poznajo nekatere 

črke. 

poznavanje črk sporazumevalne 

zmožnosti 

predznanje 

A2; Ne znajo brati. branje sporazumevalne 

zmožnosti 

predznanje 

A3; V vrtcih se 

ukvarjajo z 

grafomotoriko. 

grafomotorika predšolsko 

opismenjevanje 

predznanje 

A4; Z obrazcem 

preverjamo, ali učenci 

prepoznajo glasove. 

obrazec za 

prepoznavanje glasov 

načini ugotavljanja 

predznanja 

predznanje 

A5; Pokažem črko, 

učenci jo poimenujejo. 

prepoznavanje črk načini ugotavljanja 

predznanja 

predznanje 

A6; Ne sestavljamo 

individualiziranih 

načrtov za učence. 

individualizirani načrti diferenciacija predznanje 

A7; sprotno 

diferenciramo delo z 

učenci 

sprotna diferenciacija diferenciacija predznanje 

A8; letos le 20 

učencev, po navadi 25 

– 26  

število učencev na 

razred  

Število učencev na 

razred 

normativi  

A9; Če je učencev 20, 

je vzgojiteljica prisotna 

2 šolski uri na dan. 

vzgojiteljica in 

učiteljica 

število učiteljev na 

razred 

normativi 

A10; Če je učencev nad 

25, je vzgojiteljica 

prisotna 3 šolske ure na 

dan. 

vzgojiteljica in 

učiteljica 

število učiteljev na 

razred 

normativi  

A11; Slovenščini je 

namenjenih 7 ur 

tedensko. 

število ur slovenščine 

na teden 

pouk slovenščine učni načrt 

A12; Večinoma delamo 

vaje za grafomotoriko. 

grafomotorika predopismenjevalne 

spretnosti 

razvijanje spretnosti 

A13; Prepoznavamo 

glasove in glaskujemo.  

glaskovanje predopismenjevalne 

spretnosti 

razvijanje spretnosti 

A14; V prvem razredu 

obravnavamo samo 

obravnava velikih 

tiskanih črk 

obravnava črk razvijanje zmožnosti 

branja in pisanja 



Juraja, N. (2016). Opismenjevanje v slovenščini v enojezični in dvojezični šoli. Magistrsko delo. Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta. 

 

96 
 

velike tiskane črke. 

A15; Obravnavamo 

samo velike tiskane 

črke.  

 

obravnava malih 

tiskanih črk 

obravnava črk razvijanje zmožnosti 

branja in pisanja 

A16; Za potek 

opismenjevanja se vsak 

učitelj odloči sam, 

časovnega okvirja 

nimamo zapisanega v 

učnem načrtu. 

časovna razporeditev 

začetka spoznavanja 

črk 

spoznavanje črk razvijanje zmožnosti 

branja in pisanja 

A17:Z obravnavo prve 

črke začnemo 

februarja. 

obravnava prve črke spoznavanje črk razvijanje zmožnosti 

branja in pisanja 

A18: Vsaki črki sta 

namenjeni dve šolski 

uri. Po navadi 

obravnavamo po dve 

črki na teden.  

časovna razporeditev 

obravnave posamezne 

črk 

spoznavanje črk razvijanje zmožnosti 

branja in pisanja 

A19: Vedno 

obravnavamo samo eno 

črko.  

število obravnavanih 

črk 

spoznavanje črk razvijanje zmožnosti 

branja in pisanja 

A20: Veliko 

uporabljamo slikovni 

material: poimenovanje 

sličic, iskanje 

prvega/zadnjega glasu 

besede, ki je na sliki.  

didaktični pripomočki spoznavanje črk razvijanje zmožnosti 

branja in pisanja 

A21: Pri programu Lili 

in Bine uporabljamo 

spletno učilnico V 

deželi črk.  

didaktični pripomočki spoznavanje črk razvijanje zmožnosti 

branja in pisanja 

A22: Uporabljamo tudi 

stavnice, vendar redko 

zaradi pomanjkanja 

časa in ker jih nimamo 

dovolj za vse učence. 

didaktični pripomočki spoznavanje črk razvijanje zmožnosti 

branja in pisanja 

A23: Uporabljamo 

zbirko učbenikov in 

delovnih zvezkov Lili 

in Bine. 

Lili in Bine učbeniki in delovni 

zvezki 

gradivo 
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A24: Pogosto 

uporabljam metodo 

razlage, vendar ob 

ustrezni demonstraciji. 

razlaga metode poučevanja način poučevanja 

A25: Največ 

uporabljam metodo 

demonstracije – 

posebej na začetku 

šolskega leta. 

demonstracija metode poučevanja način poučevanja 

A26: Večina dela je 

frontalnega. 

frontalna oblike poučevanja način poučevanja 

A27: Proti koncu leta 

učenci delajo več 

individualno, vendar še 

vedno prevladuje 

frontalna oblika. 

individualna oblike poučevanja način poučevanja 

A29: Občutno več je 

pisanja.  

pisanje razmerje med časom za 

branje in časom za 

pisanje 

razvijanje zmožnosti 

branja in pisanja 

A30: Branje smatramo 

kot delo za doma, za 

domače naloge. V šoli 

preberemo le tisto, kar 

zapišemo v 

zvezke/delovne zvezke. 

branje razmerje med časom za 

branje in časom za 

pisanje 

razvijanje zmožnosti 

branja in pisanja 

A31: Izmenično kličem 

učence, ki po navadi 

iščejo besede, ki 

vsebujejo obravnavano 

črko. 

individualno, s 

klicanjem učencev 

načini preverjanja 

razumevanja učencev 

preverjanje 

razumevanja 

A32: Z branjem 

začnemo takoj ko 

spoznajo vsaj tri črke, 

da lahko tvorimo 

besedo, to je približno 

konec februarja. 

konec februarja časovna opredelitev 

začetnega branja 

razvijanje zmožnosti 

branja 

A33: Domače naloge 

preverjam tako, da mi 

oddajo zvezke – 

popravim jih v šoli ali 

jih nesem domov.  

oddajanje zvezkov domače naloge povratne informacije 

učencem 
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A34: V šoli izdelke 

preverjam sproti, 

kolikor utegnem. 

Prinesejo mi jih k mizi, 

da jih pregledam. 

pregledovanje zvezkov 

pri katedru 

izdelki/naloge, 

napisane med poukom 

povratne informacije 

učencem 

A35: Na začetku 

šolskega leta dobijo 

domačo nalogo 2x na 

teden, kasneje tudi 

pogosteje.  

2-krat na teden, kasneje 

tudi pogosteje  

pogostost dobivanja 

domače naloge 

domača naloga 

A36: Domačo nalogo 

dobijo samo pri enem 

predmetu na isti dan, 

približno eno stran, 

včasih tudi dve.  

1 – 2 strani, samo pri 

enem predmetu na isti 

dan 

količina domače naloge domača naloga 

A37: Na začetku 

devetletke sploh nismo 

dajali domačih nalog, 

vendar se nam, 

učiteljicam, zdi vedno 

bolj potrebna. Če bi jim 

dajali več domačih 

nalog, bi bili predvsem 

starši nezadovoljni.  

večja obremenjenost 

staršev kot učencev 

obremenjenosti 

učencev z domačimi 

nalogami 

domača naloga 

A38: Ustno ocenjujemo  

opise predmetov/oseb, 

krajše govorne nastope. 

ustno načini ocenjevanja 

znanja 

ocenjevanje znanja 

A39: Na začetku leta 

pisno ocenjujemo s 

preizkusi znanja, ki 

vključujejo 

povezovanje sličic ipd. 

Na koncu pa s prepisi 

črk, besed.  

pisno načini ocenjevanja 

znanja 

ocenjevanje znanja 

A40: Učenci vedo, kdaj 

bodo ocenjeni. Pred 

ocenjevanjem pišejo 

tudi preverjanje. 

seznanjeni učenci seznanjenost učencev z 

ocenjevanjem 

ocenjevanje znanja 

A41: Učenci pridobijo 

v šolskem letu šest 

ocen (tri na polletje), 

od tega morajo biti tri 

ustne, tri pisne.  

šest ocen – tri ustne, tri 

pisne 

število pridobljenih 

ocen 

ocenjevanje znanja 
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A42: Največ težav jim 

povzroča branje, 

predvsem povezovanje 

glasov. 

največ težav branje težave pri 

opismenjevanju 

A43: Nimajo pa težav s 

prepoznavanjem in 

zapisovanjem črk. 

ni težav pisanje težave pri 

opismenjevanju 

A44: Prvošolci, ki po 

pouku ostanejo v 

varstvu, tam ne delajo 

domačih nalog. 

Večinoma se igrajo. 

igranje funkcija varstva varstvo 

A45: Za vsako učno 

uro imamo napisano 

učno pripravo s cilji. 

Dobimo jih hkrati z 

učbeniki in delovnimi 

zvezki Lili in Bine. 

Lili in Bine učne priprave učiteljeva 

pripravljenost na pouk 

A46: Vemo, kaj 

moramo v posameznih 

razredih in v triletju 

doseči. Kako pridemo 

do tja, je na nas. 

Nastajajo pa težave s 

prenatrpanimi učnimi 

načrti v višjih razredih. 

proste roke količina in hitrost 

obravnavane snovi 

učni načrt 
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PREPIS INTERVJUJA 

(dvojezična šola na avstrijskem Koroškem) 

N: S katerim predznanjem pridejo učenci v prvi razred? 

U: Učenci pridejo z različnim predznanjem. Nekateri učenci že znajo slovenski jezik, doma 

govorijo slovensko. Drugi pridejo v dvojezični oddelek, čeprav govorijo samo nemško. Sicer 

so vsaj eno leto hodili v dvojezični vrtec, vendar se tam ne naučijo veliko slovenščine. Tam so 

tudi nemško govoreči otroci, zato niso prisiljeni govoriti slovensko. Zadnja leta imamo vedno 

več učencev iz Slovenije – ti znajo govoriti le slovensko, nemško pa ne. Učenci, ki so se 

preselili v Avstrijo vsaj eno leto pred šolo, in so hodili tudi v dvojezični vrtec, znajo nemško 

kar dobro, ostali pa ne. Kar se pa tiče opismenjevanja, imajo otroci, ki so zadnje leto v vrtcu, 

posebno mapo, v katero vstavljajo izdelke predopismenjevalnih dejavnosti, predvsem 

grafomotoriko. Ob vstopu v šolo po navadi že poznajo črke, vendar ne vseh.  

 

N: Na kateri način ugotavljate predznanje? 

U: Za to nimamo predvidenih posebnih testov. Njihovo predznanje razberem iz pogovorov na 

začetku šolskega leta, čim hitreje, kar v septembru.  

 

N: Ali sledi po ugotovljenem predznanju sestavljanje individualnih načrtov za učence? 

U: Ne, z vsemi učenci delam isto snov, vendar glede na to, koliko so učenci sposobni, 

razlikujem težavnost nalog, tudi domačih. 

 

N: Koliko učencev je povprečno v razredu? Koliko je učiteljev? 

U: Med 15 do 20. V mojem razredu so vsi učenci »prijavljeni« k dvojezičnemu pouku, zato 

sem sama v razredu. V drugem oddelku pa ima kolegica učence, ki so prijavljeni k 

dvojezičnemu pouku in tudi tiste, ki niso. Zato sta v tistem razredu dva učitelja – eden, ki 

poučuje dvojezično, in drugi, ki poučuje samo v nemškem jeziku. Na šoli je prisotna 

učiteljica, ki pomaga v vseh razredih. Učenci svoje domače naloge oziroma različne naloge, 

ki jih delajo v šoli, zložijo na polico zadaj v razredu, nato pa med poukom pride ta učiteljica, 

ki naloge popravi in mi da povratno informacijo. Pove mi, če je imel kdo izrazite težave 

oziroma če se je kdo zelo dobro odrezal. Povratne informacije jim zapiše tudi v zvezek.  

 

  



Juraja, N. (2016). Opismenjevanje v slovenščini v enojezični in dvojezični šoli. Magistrsko delo. Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta. 

 

101 
 

N: Kako pa v tem primeru poteka pouk (oddelek z dvojezičnimi in enojezičnimi učenci)? 

U: V tem razredu sta dva učitelja – »enojezični« učitelj dela z enojezičnimi učenci, 

»dvojezični« pa z dvojezičnimi. Ves čas sta skupaj v razredu, vendar ima vsak svojo skupino. 

Na tak način delujemo že dvajset let. Pred tem je bilo tako, da je bil v razredu samo en učitelj, 

ne glede na to, da so bili v razredu učenci, ki so se prijavili za dvojezični pouk, in učenci, ki 

se niso. Nato so se starši pritožili, da se z učenci, ki so prijavljeni za dvojezični pouk, dela 

več, kot s tistimi, ki niso. Zato smo uvedli dva učitelja na razred.  

 

N: Približno koliko učencev na razred prihaja iz slovensko govorečega okolja? 

U: Ne tako veliko. Težava je v tem, da Slovenci, ki že dalj časa živijo v Avstriji, ne govorijo 

doma slovensko, čeprav znajo. Starši so prepričani, da doma ni potrebno govoriti slovensko, 

ker se bo otrok v šoli v dvojezičnem oddelku naučil govoriti slovensko. Izkaže se, da se 

učenci, ki čisto nič ne znajo slovensko, tega zelo težko naučijo potem v šoli. Predvsem je 

težava v govoru, ne toliko v pisnih izdelkih.  

 

N: Koliko ur na teden imate namenjenih poučevanju slovenščine? 

U: Na dvojezičnih šolah bi naj bilo tako, da je polovica ur namenjenih slovenščini, polovica 

nemščini. Na naši šoli smo se odločili, da imamo dva dneva poučevanja v slovenščini, tri pa v 

nemščini, kar sicer ni polovica, vendar smo zadovoljni z uspehi, ki jih dosežemo z učenci.  

 

N: Katere predopismenjevalne spretnosti razvijate? 

U: Gledamo, da v enem tednu obravnavamo eno črko. V tem tednu delamo samo s to črko – 

vizualno, grafomotoriko itd. Pri obravnavi črke naredimo postaje. Na vsaki postaji so 

dejavnosti, ki so povezane s črko – za poslušanje, tipanje, vid itd. Črko hkrati obravnavajo 

tako pri slovenščini kot pri nemščini. 

 

N: Kdaj učenci usvojijo velike/male tiskane črke? 

U: Mi vedno obravnavamo veliko in malo tiskano črko istočasno. Učenci nikoli ne berejo 

besedil, ki bi bila napisana s samo velikimi tiskanimi črkami, to se nam ne zdi naravno, saj 

tudi v vsakdanjem življenju nikoli ne bodo brali daljših besedil z velikimi tiskanimi črkami. Z 

velikimi se srečajo na začetku povedi in pri nemščini pri vseh samostalnikih. V mojem 

razredu po navadi ne obravnavamo pisanih črk že v prvem razredu, kolegica v drugem 

oddelku pa jih. Odvisno je od učencev, ki jih poučujem. Z njimi grem tudi v drugi razred, tako 

da vem, pri čem smo.  
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N: Kako dolgo obravnavate eno črko? 

U: Dve vprašanji višje. 

 

N: Ali vedno obravnavate samo po eno črko? 

U: Odvisno, nekatere črke obravnavamo v parih (c/č, z/ž, s/š).  

 

N: Katere didaktične pripomočke uporabljate pri spoznavanju črk? 

U: Na naši šoli imamo zelo veliko pripomočkov za poučevanje. Veliko jih učitelji izdelamo 

sami. Pripomočke uporabljamo pogosto, predvsem na začetku, potem pa vedno manj.  

 

N: Katere učbenike in delovne zvezke uporabljate? 

U: Uporabljamo delovni zvezek Pozdravljene, besede. Za branje uporabljamo učbenik 

oziroma neke vrste zbirko Otroci radi beremo. Uporabljamo tudi knjigo Poslušam, berem, 

govorim, ampak šele v drugem razredu. Niti učbenika niti delovnega zvezka ne uporabljamo 

vsak dan. Raje vidim, da učenci sami pišejo in berejo svoje zapise iz svojih zvezkov.  

 

N: Katere oblike in metode poučevanja najpogosteje uporabljate? 

U: Odvisno od značilnosti učencev v razredu. Letos se zdim bolj samozavestna, če delam z 

njimi frontalno, saj so precej nemirni. Sicer delajo tudi v parih, po skupinah, vendar manj 

pogosto kot s prejšnjimi generacijami.  Za prvošolce je pomembno, da ponavljajo za mano, 

pogosto demonstriram vaje, oni pa jih ponovijo za mano. Skozi celo šolsko leto se tudi veliko 

pogovarjamo – govorijo o njihovih izkušnjah, o razumevanju snovi itd.  

 

N: Katero metodo opismenjevanja uporabljate? 

U: Na začetku svoje kariere sem delala po globalni metodi, kot jo vi poimenujete. Zdaj je pa 

drugače. Dobili smo delovne zvezke in knjige, po katerih se ravnamo. Zdaj uporabljamo 

analitično-sintetično metodo. Najprej napišem na tablo besedo. Iz te besede vzamem eno črko. 

Ugotovijo, kje slišijo glas obravnavane črke, nato jo vidijo, prepoznavajo, nato šele pišejo.   

 

N: Kakšno je razmerje med količino časa, ki je namenjena branju in pisanju? 

U: Več je branja. Ves čas se trudim menjati dejavnosti, povezane s pisanjem in branjem, tako 

da je uravnoteženo, da se ne utrudijo pri preveliki količini branja ali pisanja. Vseeno pa dajem 

malo večji poudarek na branje. Z branjem začnemo hkrati s pisanjem, takoj ko poznajo dovolj 

črk, začnejo brati.  
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N: Na kateri način preverjate razumevanje učencev pri opismenjevanju? 

U: Ne preverjam na poseben način. Opazujem učence, hitro vidim, če komu kaj ni jasno. 

Potem ko že rešujejo naloge, jih pregledam in dam povratno informacijo. V čisto prvi fazi 

obravnave nove snovi pa razumevanja ne preverjam. Če vidim, da ima kdo problem, ga 

povabim k pospeševalnemu pouku, ki ga imamo enkrat na teden.  

 

N: Kako pogosto dajete povratne informacije učencem? 

U: Zelo pogosto, večinoma vse izdelke, vsako nalogo, ki jo rešijo, tudi pregledam in napišem 

komentar. Če jaz ne utegnem, imamo še eno učiteljico, ki dopoldan hodi po razredih in 

pregleda domače naloge in ostale izdelke učencev, ki še niso popravljeni. Nato meni 

posreduje informacije, če ima kdo izrazite probleme.   

 

N: Kako pogosto dobijo učenci domačo nalogo? 

U: Vsak dan skoraj pri vsakem predmetu. Opazimo, da imajo učenci, ki prihajajo iz Slovenije, 

slabši pristop do dela. Ne vem, ali jim starši doma predstavijo šolo kot nekaj 

obremenjujočega. Na trenutke imam občutek, da jih domača naloga preveč bremeni. Pa ne 

samo domača naloga, tudi ko gremo na primer na pohod ali kaj podobnega, so ravno ti učenci, 

ki so šele prišli iz Slovenije v Avstrijo, najbolj utrujeni, naveličani, si bolj upajo ugovarjati 

učitelju.  

 

N: Na katere načine ocenjujete znanje? 

U: V prvem semestru v prvem razredu še nimamo številčnih ocen. Učenci dobijo prvo 

spričevalo po prvem semestru, v katerem je zapisana ocena za vse predmete skupaj (samo ena 

ocena). Drugo spričevalo v drugem semestru pa že vsebuje ocene iz predmetov. Pri nas 

nimamo določeno, koliko ocen in kateri način dobijo učenci pri posameznem predmetu. 

Spričevalo sestaviš na podlagi svoje osebne refleksije o učencu – koliko je napredoval, oceniš 

izdelke itd. Ocenimo pisne izdelke, pridobimo tudi kakšno ustno oceno, vendar čisto spontano 

skozi različne pogovore. Pri nas do četrtega razreda sploh ne poimenujemo tega, kar učiteljice 

ocenimo, test ali preizkus znanja. Učenci ne vedo, da so ocenjeni. V četrtem razredu potem 

poimenujemo določene izdelke »šolske naloge«, vendar le pri glavnih predmetih (nemščina, 

slovenščina, matematika).  
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N: Koliko ocenjevanj so deležni učenci? 

U: Vsi izdelki se »ocenijo« oziroma si učitelji le zapišemo napake. Oceno dobijo samo eno na 

koncu. Na primer: pišemo opise (na tablo, nato prepišejo v zvezek), vsak drugi teden pišemo 

nareke (izmenično slovenski in nemški) po pet do šest vrstic besed ali lažjih povedi.  

 

N: Ali pišete tudi preverjanje znanja? 

U: Ne, ker ni ocenjevanja.  

 

N: Katere težave se najpogosteje pojavljajo pri opismenjevanju? 

U: Najmanj težav imajo z branjem. Največ pa s pravopisom, vendar predvsem pri nemščini, 

ker imamo veliko posebnosti (ie, ei, neslišni h itd.). 

 

N: Ali imajo po navadi učenci, ki imajo težave pri slovenščini, težave tudi pri nemščini 

in obratno? 

U: Da, to je zelo zanimivo. Nasploh opažam, da učenci, ki govorijo oba jezika (na primer: 

slovensko doma, nemško znajo že iz vrtca), bolj uspešni pri izražanju v obeh jezikih, nekako 

so bolj odprti.  

 

N: Na kakšen način imate organizirano varstvo/podaljšano bivanje? 

U: V varstvu morajo narediti domače naloge. Tam so do treh ali štirih popoldne.  

 

N: Ali so za vsako učno uro zapisani cilji, ki jih želite doseči? 

U: V jeseni si napišemo letni delovni načrt. Konec vsakega tedna napišemo še tedenski učni 

načrt, ki ga mora podpisati ravnateljica. Kar se tiče vsakega dneva posebej, pa je odvisno od 

učiteljice, koliko podpore potrebuje. Zapišeš si tisto, kar potrebuješ, in cilj, ki želiš, da ga v 

tistem dnevu ali pa pri tisti uri učenci dosežejo. 

 

N: Ali imate občutek, da vam sistem dopušča dovolj svobode glede količine in hitrosti 

obravnavanje snovi? 

U: V učnem načrtu  imamo zapisano, kaj naj bi učenci v določenem obdobju znali, vendar 

smo mi vedno hitrejši. Na primer: učenci bi naj na koncu prvega razreda poznali vse črke, mi 

pa že tekoče beremo. Ni tako pomembno, na kakšen način prideš do določenih ciljev, ki so 

zapisani za konec leta. Če se ti kaj ne zdi pomembno, lahko izpustiš, tudi dodaš kaj, česar ni 

zapisanega. Pri poučevanju imamo zelo proste roke. 
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 KODIRANJE – DVOJEZIČNA ŠOLA NA AVSTRIJSKEM KOROŠKEM 

Številka iz intervjuja/izjava pojem kategorija nadkategorija 

B1; Nekateri učenci že znajo 

slovensko (poleg nemščine), ker 

tudi doma govorijo slovensko. 

slovenski in nemški jezik jezik predznanje 

B2; Drugi pridejo v dvojezični 

oddelek, čeprav govorijo samo 

nemško in bi radi naučili 

slovensko. 

nemški jezik jezik predznanje 

B3; Otroci, ki so v vrtcu, imajo 

mapo, kamor vstavljajo izdelke 

predopismenjevalnih dejavnosti, 

predvsem za grafomotoriko.  

predopismenjevalne vaje 

za grafomotoriko 

predšolsko 

opismenjevanje 

predznanje 

B4; Za ugotavljanje predznanja 

nimamo predvidenih posebnih 

testov. 

ni predvidenih obrazcev za 

testiranje 

načini ugotavljanja 

predznanja 

predznanje 

B5; Predznanje razberem iz 

pogovorov na začetku šolskega 

leta.  

pogovor načini ugotavljanja 

predznanja 

predznanje 

B6; Z vsemi učenci delam isto 

snov, vendar razlikujem težavnost 

nalog, tudi domačega dela. 

sprotna diferenciacija diferenciacija predznanje 

B7; Malo, približno 5 učencev na 

razred. 

približno 5 učencev na 

razred 

jezik predznanje 

B8; Povprečno je 15 do 20 

učencev na razred.  

15–20 učencev število učencev na 

razred pri 

dvojezičnem pouku 

normativi 

B9; V mojem razredu so vsi 

učenci »prijavljeni« k 

dvojezičnemu pouku, zato sem 

sama. 

en učitelj število učiteljev na 

razred - dvojezični 

normativi 

B10; V drugem oddelku ima dva učitelja število učiteljev na normativi 
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kolegica učence, ki so prijavljeni k 

dvojezičnemu pouku, in tiste, ki 

niso. Zato sta v razredu dva 

učitelja – eden, ki poučuje 

dvojezično, in drugi, ki poučuje 

enojezično.  

razred – dvojezični 

in enojezični 

B10;Na šoli imamo učiteljico, ki 

deluje kot pomočnica v vseh 

razredih. Med poukom pride v 

razred in popravi domače naloge 

ali izdelke iz šole, ki jih učitelj ne 

utegne. Nato poda povratno 

informacijo učiteljici o uspešnih 

učencih in o tistih, ki so imeli 

izrazite težave.  

pomočnica število učiteljev na 

razred 

normativi 

B11; Jezik bi naj bil razdeljen 

tako, da je polovica ur namenjenih 

nemščini, polovica slovenščini. Mi 

imamo tako, da dva dni 

poučujemo v slovenščini, tri pa v 

nemščini.  

dva dneva od petih ure slovenščine učni načrt 

A12; Predvsem delamo na 

grafomotoriki. 

grafomotorika predopismenjevalne 

spretnosti 

razvijanje spretnosti 

A13; V prvem razredu 

obravnavamo veliko in malo 

tiskano črko istočasno. 

velike in male tiskane črke obravnava črk razvijanje zmožnosti 

branja in pisanja 

A14; Po navadi ne obravnavam 

pisanih črk že v prvem razredu, 

kolegica v sosednjem oddelku pa 

jih. 

pisane črke obravnava črk razvijanje zmožnosti 

branja in pisanja 

A15; S prvo črko začnemo 

oktobra.  

oktober obravnava prve črke razvijanje zmožnosti 

branja in pisanja 

A16; Vsak teden obravnavamo eno črko na teden časovna razvijanje zmožnosti 
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eno črko.  razporeditev 

spoznavanja črk 

branja in pisanja 

A17; Če so si črke podobne, jih 

obravnavamo v parih (c/č, s/š itd.).  

podobne črke istočasno število 

obravnavanih črk 

razvijanje zmožnosti 

branja in pisanja 

A18; Imamo zelo veliko 

pripomočkov, pogosto jih učitelji 

izdelujemo sami. Veliko imamo 

slikovnega materiala. 

slikovni material didaktični 

pripomočki 

razvijanje zmožnosti 

branja in pisanja 

A19; Uporabljamo tudi stavnice. stavnice didaktični pripomočki 

A20; Uporabljamo delovni zvezek 

Pozdravljene, besede.  

Pozdravljene, besede delovni zvezki gradivo 

A21; Za branje uporabljamo 

učbenik oziroma zbirko Otroci 

radi beremo.  

Otroci radi beremo učbenik, zbirka gradivo 

A22; Največ uporabljam razlago z 

demonstracijo. 

razlaga metode poučevanja načini poučevanja 

A23; Največ uporabljam razlago z 

demonstracijo.  

demonstracija metode poučevanja načini poučevanja 

A24; Letos se počutim bolj 

samozavestno, ko poučujem 

frontalno. 

frontalna oblike poučevanja načini poučevanja 

A25; Sicer delamo tudi v parih in 

skupinah, vendar manj. 

delo v parih oblike poučevanja načini poučevanja 

A26; Sicer delamo tudi v parih in 

skupinah, vendar manj. 

skupinsko delo oblike poučevanja načini poučevanja 

A27; Na začetku svoje kariere sem 

delala po globalni metodi. Zdaj 

delamo po delovnih zvezkih. 

Najprej napišem na tablo besedo, 

iz besede vzamem črko, najprej jo 

slušno in vizualno prepoznajo, 

nato pišejo.  

 metode 

opismenjevanja 

načini poučevanja 

A28; Več je branja. več branja razmerje med časom razvijanje zmožnosti 



Juraja, N. (2016). Opismenjevanje v slovenščini v enojezični in dvojezični šoli. Magistrsko delo. Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta. 

 

108 
 

za branje in pisanje branja in pisanja 

A29; Trudim se menjati 

dejavnosti, ki vključujejo branje in 

pisanje, vendar dajem večji 

poudarek na branje.  

manj pisanja razmerje med časom 

za branje in pisanje 

razvijanje zmožnosti 

branja in pisanja 

A30; Razumevanje preverjam z 

opazovanjem individualnega dela 

in njihovih izdelkov.  

opazovanje načini preverjanja 

razumevanja 

preverjanje 

razumevanja  

A31; Večinoma pregledam vse 

izdelke, domače naloge in jim 

zapišem ali ustno podam povratno 

informacijo.  

vsi izdelki povratne 

informacije 

preverjanje 

razumevanja 

A32; Nalogo dobijo vsak dan za 

skoraj vsak predmet nekaj.  

vsak dan za skoraj vsak 

predmet 

pogostost dobivanja 

domače naloge 

domača naloga 

A33; Opažamo, da se učenci, ki še 

ne živijo dolgo v Avstriji, 

pogosteje počutijo obremenjeni. 

Ne samo glede domačih nalog, 

tudi na sprehodih, pri športu itd. 

Niti učenci niti stašri, ki so že dlje 

časa v Avstriji, ne »tožijo«, da jih 

šola bremeni. Tudi sama mislim, 

da domačih nalog ni preveč.  

le nekateri obremenjenost 

učencev z domačimi 

nalogami 

domača naloga 

A34; Po prvem semestru dobijo 

spričevalo, kjer je zapisana ocena 

za vse predmete skupaj. 

ena ocena za vse predmete 

skupaj 

prvi semester ocenjevanje znanja 

A35; Drugo spričevalo vsebuje 

ocene iz vseh predmetov. 

vsak predmet svojo oceno drugi semester ocenjevanje znanja 

A36; Ni določeno, koliko ocen in 

na kakšen način jih naj pridobimo. 

Spričevalo sestavimo na podlagi 

refleksije o učencu, njegovemu 

napredku 

poljubno število pridobljenih 

ocen 

ocenjevanje znanja 
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A37; Učenci nikoli ne pišejo 

izdelka »za oceno«. Ne rečemo 

jim, da bomo kaj ocenili. Za vsak 

izdelek, ki ga pregledamo, si 

zapišemo uspešnost. Končna 

ocena je skupek celotnega dela v 

šolskem letu. Šele v 4. Razredu 

učenci pišejo šolske naloge, 

vendar le pri glavnih predmetih. 

Šele takrat vedo, da je določen 

izdelek za oceno. 

niso seznanjeni  seznanjenost 

učencev z 

ocenjevanjem 

ocenjevanje znanja 

A38; Vsi izdelki se »ocenijo« 

oziroma si učitelj zapiše 

uspešnost. Na primer: opis, prepis, 

vsak drugi teden pišemo narek 

(izmenično nemško, slovenski).  

nareki, prepisi, opisi načini ocenjevanja ocenjevanje znanja 

A39; Najmanj težav imajo z 

branjem. 

najmanj težav branje težave pri 

opismenjevanju 

A40; Največ težav imajo s 

pravopisom, predvsem pri 

nemščini zaradi posebnosti (ei, ie 

itd.) 

pravopis pisanje težave pri 

opismenjevanju 

A41; Učenci, ki ostanejo v 

varstvu, morajo najprej napisati 

domače naloge, potem se lahko 

igrajo.  

delanje domačih nalog funkcija varstva varstvo 

A42; V jeseni napišemo letni 

delovni načrt, konec vsakega 

tedna tedenskega, ki ga podpiše 

ravnateljica. Kar se tiče dnevnih 

učnih priprav, pa imamo proste 

roke. Sama si zapišem cilj in 

okvirne dejavnosti, mlajše 

poljubno učne priprave učiteljeva 

pripravljenost na 

pouk 



Juraja, N. (2016). Opismenjevanje v slovenščini v enojezični in dvojezični šoli. Magistrsko delo. Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta. 

 

110 
 

kolegice pa si pišejo tudi 

obširnejše priprave. 

 


