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IZVLEČEK
Na tako majhnem trgu, kot je slovenski, je ponudba štirih učnih gradiv za slovenščino
v 4. razredu velika. V diplomskem delu skušam ugotoviti, v čem se ta razlikujejo in
kaj o njim menijo učitelji, ki ga uporabljajo. Raziskava je bila izvedena na vzorcu
štiridesetih učiteljev, po deset za vsako učno gradivo. Ugotovila sem, da učitelji
premalo poznajo učna gradiva, ki jih ne uporabljajo, zato so jih teţko primerjali med
seboj. Delno lahko vzroke za to najdemo v učbeniških skladih, ki učiteljem
preprečujejo svobodno izbiro učnega gradiva. Tako učiteljem ni potrebno podajati
odločitev, zaradi katerih bi morali celotno ponudbo spoznati. Tudi mnenja o učnem
gradivu, ki ga uporabljajo, ne znajo konkretno predstaviti. Vse skupaj pa je bilo še
bolj oteţeno, ker so le redki učitelji pripravljeni sodelovati in rešiti anketo.
KLJUČNE BESEDE: učno gradivo, slovenščina, jezikovni pouk, prednosti in
pomanjkljivosti

ABSTRACT
The choice of four textbooks for Slovene language lessons in the 4th grade of
elementary school is quite large for such a small market as Slovenia. In my thesis I
am trying to establish the difference between these four textbooks and to acquire
opinions from teachers that use them. The survey was conducted on a sample of
forty teachers, ten of which are using each textbook. I have discovered that teachers
are not enough familiar with textbooks they do not use which makes the comparison
between individual textbooks quite difficult. The cause for this can be partly attributed
to textbook funds which prevent teachers from freely selecting the textbooks they
would prefer to use. By being excluded from the selection process they are not
required to be familiar with the complete assortiment of textbooks available. They are
also unable to clearly present their opinion on the textbook they use and to make the
study even more difficult, only a few teachers are willing to cooperate and solve the
survey.

KEYWORDS: textbooks, Slovenian language, language lessons, advantages and
deficiencies
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1 UVOD
Pestra ponudba učnih gradiv za slovenščino v določenem razredu OŠ me je
spodbudila, da sem naredila raziskavo, kaj to pomeni v praktičnem ţivljenju učiteljev.
Najbolj me je zanimalo, ali učitelji opazijo prednosti in pomanjkljivosti posameznih
učnih gradiv. Zanimalo me je tudi, kako se razlikujejo učna gradiva, ki so nastala na
podlagi ciljev iz učnega načrta za slovenščino (2002).
Naloga je sestavljena iz dveh delov. V teoretičnem delu sem pojasnila določene
strokovne pojme, ki jih je potrebno poznati, da lahko razumemo raziskavo. Z lastnim
raziskovanjem sem si ustvarjala svoje mnenje o ponudbi učnih gradiv in ga v
empiričnem delu primerjala z mnenjem učiteljev, ki gradivo uporabljajo.
Po mojem mnenju bi morali učitelji poznati vso ponudbo učnih gradiv za določeni
predmet v določenem razredu, da bi lahko izbrali in uporabljali najboljše. To ne velja
samo za predmet slovenščina, ampak za vse učne predmete.
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2 UČNO GRADIVO
Tako, kot je napredovalo vedenje človeštva, tehnologija in vse znanje nasploh, se je
spremenila tudi vloga učbenikov. Včasih je bil učbenik posebnost in njegov obstoj je
bil prava redkost, danes pa imamo lahko za en sam šolski predmet ponudbo kar
štirih učbenikov ali celo več – in ne samo učbenikov, temveč t. i. učbeniških
kompletov.

2.1

UČBENIŠKI KOMPLETI

Učbeniški komplet je sestavljen iz več delov in obsega učbenik, delovni zvezek,
samostojni delovni zvezek, priročnik za učitelje, CD, videokaseto in DVD. Ni nujno,
da učbeniški komplet zajema vse naštete dele, in tudi ne, da učitelji uporabljajo vse
dele, ki so v kompletu na voljo. Učbenik pa je edini del učbeniškega kompleta, ki ga
mora Strokovni svet za splošno izobraţevanje potrditi, da se lahko uporablja v šolah.
Zato se bom v tem delu bolj posvetila učbeniku.

2.1.1

UČBENIK

Včasih je bilo snovanje učbenika bolj tehnične narave in ne strokovno ali znanstveno
vprašanje, kot je danes. Iz dolgočasnega podajanja dejstev, ki so si jih morali učenci
zapomniti, je učbenik napredoval didaktično in metodično. Od avtorjev zahteva več
didaktičnega znanja, da bi uporabniki laţje dosegli ciljno znanje. Napredek je bil bolj
očitnejši od 90. let dalje, ko smo bili priča bistvenim spremembam na področju
kurikula. Učno-ciljna naravnanost učnih načrtov učiteljem omogoča svobodo pri izbiri
učnih vsebin, metod in sredstev. To prinaša piscem in zaloţnikom več svobode pri
pripravi različnih vsebin in pedagoških pristopov. To je pozitiven premik v ponudbi
učbenikov, saj več ponudnikov izboljšuje kvaliteto, je pa res, da so zato nekateri
boljši, drugi slabši. Prav zato je toliko pomembnejše oblikovanje strokovnih kriterijev
za presojo njihove kakovosti in definiranje, kaj je učbenik in kako ga je mogoče
definirati v okviru didaktične teorije (Kovač idr. 2005: 18).
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"Učbenik je osnovno učno gradivo za doseganje vzgojno-izobraţevalnih ciljev in
standardov znanja, opredeljenih v učnem načrtu oziroma katalogu znanja." (Pravilnik
o potrjevanju učbenikov 2006: 1, 3. člen). Če je učbenik sistematično in celotno
obdelan, mora zajeti vso učno snov, ki je predpisana za poučevanje v določenem
razredu. Glavni namen učbenika je učencem pribliţati novo učno snov, ki je
velikokrat na prvi pogled teţka ali nerazumljiva. Ker je učbenik knjiga, namenjena
mnoţični uporabi, se mora zato tudi podrejati načelom mnoţičnosti. Pisec učbenika
mora

obvladati

jezik,

raven

zmogljivosti

bodočih

uporabnikov,

upoštevati

diferenciacijo in individualizacijo ter način posredovanja znanja (Jurman 1999: 59).
V didaktični teoriji je učbenik umeščen med učna sredstva, ki so za pouk izdelana ali
pa jih učitelj v ta namen izbere. To je precej širok pojem in zajema učila in učne
pripomočke. Razlika med njimi je, da so učila nosilci učno relevantnih informacij in so
neposredno vključeni v pouk, učni pripomočki pa sicer vplivajo na hitrejše
pridobivanje znanja, vendar niso nosilci učno relevantnih informacij (grafoskop,
projektor LCD ...) V primeru učbenika si tudi didaktiki nasprotujejo: Bakovljev ga
uvršča med učne pripomočke, ker učbenik sam po sebi ni objekt učenja, ampak je to
v njem vsebovana vednost. Andoljšek pa učbenik uvršča med učila, s katerimi
učenec dela sam (po njegovi definiciji obstajata dve vrsti učil; demonstracijska učila
in učila, s katerimi učenci sami delajo). Za učitelja je učbenik učno sredstvo,
učencem pa predstavlja vir vednosti in znanj. Lahko bi torej rekli, da učbenika ni
mogoče ujeti v preprosto definicijo, temveč se bo potrebno zadovoljiti z okvirno
opredelitvijo: učbenik kot učno sredstvo oz. učni vir je besedilni učni medij, ki kot del
izobraţevalne tehnologije pripomore k učinkovitosti pouka in samostojnega učenja
(Kovač idr. 2005: 19).
Učbenik je zato sestavni del samostojne učne dejavnosti učenca, učitelj pa ga lahko
kot učno sredstvo vključi v vse etape učnega procesa ter k tistim učnim metodam, ki
vključujejo delo z besedilom (Kovač idr: 20).
Učbenik je danes postal eden izmed mnogih učnih medijev in virov znanja. Zato ni
nič manj pomemben del izobraţevalne tehnologije, je pa umeščanje dela z
učbenikom v učne metode veliko zahtevnejše, kot je bilo nekoč. Takrat je bil učbenik
predpisan in tudi za učitelje obvezen generator reprodukcije druţbene ideologije,
3
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večja uporaba učbenika pa je temeljila tudi na razmeroma majhni ponudbi drugih
učnih virov (Kovač idr. 2005: 20).
Učbenik pa nima več samo didaktične funkcije, ampak tudi vzgojno. Vključuje
informativno funkcijo (znanje), skoznjo pa še konativno (vrednote), kognitivno
(sposobnosti) in emotivno (emocionalne obarvane vsebine). Sodobni pedagogi zato
pripisujejo učbeniku dve temeljni funkciji, in sicer informativno in transformativno
(Jurman 1999: 57).

2.1.2

ZAKAJ JE UČBENIK POMEMBEN?

Nehote se v razpravi o učbenikih porodi vprašanje, ali učbenike (učbeniške
komplete) učenci sploh potrebujejo, ko je na trgu toliko naprednejše tehnologije.
Ob predpostavki, da učenci učbenike uporabljajo, učbenik postane in ostaja
pomemben člen pouka. Vedeti moramo, da "učenci niso raziskovalci ali znanstveniki,
ki bi zgolj samostojno in samoiniciativno odkrivali naravne in druţbene zakonitosti".
(Kovač idr. 2005: 22) Seveda je taka vrsta pouka dobrodošla, "v veliki meri pa jih je
pogosto potrebno do ţelenih znanj voditi z učno vsebino, ki se od znanstvene
vednosti bistveno razlikuje po tem, da je ustrezno prilagojena njihovim razvojnim
značilnostim in predvidenemu predznanju." (Kovač idr. 2005: 22). Gotovo je dobro,
če učenci pri pouku in tudi sicer uporabljajo razne vire informacij, tudi
"nedidaktizirane". Toda prav z uporabo kakovostnega učbenika, ki s pomočjo
didaktične transformacije vsebin učencem bolje pribliţa znanstveno vednost,
postane delo z drugimi viri informacij produktivnejše. Seveda to ne pomeni, da se v
šoli zahtevajo reprodukcija znanja in učno pasivni učenci, drţi pa, da je "šola
institucija in pouk proces, ki jima je transmisija predpostavljenih vednosti in znanj
imanentna." (Kovač idr. 2005: 22). Mogoče se premalo zavedamo, kaj pomeni, če
nek učni predmet nima učbenika. Učenci, ki zaradi odsotnosti učbenika zapisujejo
učno snov po učiteljevem posredovanju, enostavno nimajo niti moţnosti, da bi
preverili, ali so pridobljeni pojmi formulirani pravilno. Če pogledamo primer
predmetov, pri katerih učbenikov dolgo večinoma nismo uporabljali, ugotovimo, da
so bili v očeh učencev in staršev manj vredni (likovni, tehnični pouk ...). Z uvedbo
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učbenikov so ti učni predmeti postali enakovredni ostalim, ocenjujemo in preverjamo
pa ne samo učenčevih izdelkov, temveč tudi sklope pojmov, ki dopolnjujejo znanje
pri ostalih učnih predmetih (Jurman 1999: 61).

2.1.3

KAKOVOST UČBENIKA

Teţko ali bolje rečeno nemogoče je govoriti o splošnih in vselej veljavnih kriterijih
didaktične ustreznosti učbenika. Lahko pa se pri ocenjevanju učbenika nagibamo k
didaktičnim načelom, ki bi lahko bili naši kriteriji. V kontekstu razprave o učbenikih
lahko izpostavimo le nekatera, in sicer z različnih vidikov:


vsebina učbenika: načela nazornosti, stvarno-logične pravilnosti ter
strukturnosti in sistematičnosti pouka;



razmerja oz. odnosa do učenca: načela razvojne bliţine, individualizacije,
vzgojnosti;



dejavnosti/aktivnosti učencev: načeli aktivnosti in problemskosti;



ter organizacije učnega procesa: načelo ekonomičnosti in racionalnosti.

Avtor oz. pisec mora med didaktični načeli (izbranimi za učbenik) najti srednjo pot in
zajeti vse. Splošno gledano bi namreč lahko zašli v konflikt sami s seboj, ko trdimo,
da mora biti učbenik ekonomičen v smislu časa, na drugi strani pa zahtevamo, da
učencem znanja ne sme prinesti "na pladnju", ampak mora vključevati aktivnost
učenca (Kovač idr. 2005: 28, 29).
Oglejmo si didaktična načela nekoliko natančneje. Dober učbenik ima jasno razviden
naslov, ki ga loči od ostalih učbenikov istega predmeta. Vsebuje vsebinsko kazalo za
laţji pregled vsebine ali sklopov. Sklopi so jasno označeni; to pomeni, da imajo
razviden začetek in konec. Na koncu vsakega sklopa so navedeni cilji, ki jih
uporabnik doseţe. Vsebine so logično razporejene in se med seboj nadgrajujejo in
povezujejo. Za laţje pomnjenje ima na koncu sklopa povzetek za ponovitev.
Dosledno so navedeni tudi viri, s katerimi učenec lahko še dodatno poglablja svoje
znanje. Priporočene so tudi knjige, s katerimi lahko učenec razširi obseg
obravnavane teme.

5
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Dober učbenik ima veliko multimedijskega gradiva, ki predstavi del vsebine ali
napisano teorijo ponazori. To gradivo mora biti dovolj nazorno in jasno, da zares
sluţi svojemu namenu.
Doseganje več vrst ciljev je še ena lastnost dobrega učbenika. Napisan je tako, da
uresničuje tako izobraţevalne kot vzgojne cilje. Ne sme se posvečati samo golemu
znanju, ampak mora poskrbeti, da bo učenec naučeno znal tudi primerno uporabiti.
Vsak učbenik mora biti strokovno neoporečen. Pregledati ga morata vsaj dva
recenzenta. Besedilo mora biti lektorirano, slog pisanja pa jasen. To pomeni tudi, da
so stavčne strukture razumljive učenčevi razvojni stopnji, "teţke" besede pa so
razloţene z enostavnejšimi. Uporabljen je jezik, ki bogati učenčev besedni zaklad.
Pomembna lastnost pa je, da je uporabljen jezik ţiv – upoštevane so spremembe in
novosti.
Učenik vsebuje najpomembnejše pojme, dejstva, načela, pravila, zakonitosti, metode
in postopke, ki so preverjeni in imajo trajnejšo vrednost. Učbenik pa ne sme
vsebovati preveč podrobnosti, novih informacij, ki se hitro spreminjajo, in še ne
preverjena strokovna znanja.
Motivacija je pri učenju nekaj zelo pomembnega in dober učbenik zna uporabnika
dobro motivirati. Vsebuje elemente, ki so ţe na prvi pogled privlačnejši kot navadni –
slikovno gradivo, veliko barv, enostavno orientacijo po gradivu, primere iz prakse,
ţivljenjske zgodbe, ki so učencem blizu, povezave z drugimi učnimi viri ...
Najboljši učbenik pa od uporabnika zahteva aktivno vlogo. Ne samo zgolj pasivnega
branja podatkov, temveč aktivno iskanje informacij, zbiranje rešitev za ţivljenjske
probleme, uresničevanje predlogov za raziskave, poglabljanje znanja v drugih učnih
virih in usmerjanje v aktivno razmišljanje z zastavljanjem vprašanj. Najpomembnejše
pa je, da ima učbenik jasno zastavljene naloge, ki jih učenec razume. Aktivnosti so
sestavljene tako, da jih učenec lahko izvede sam in ima predvidene rešitve, tam, kjer
je to mogoče. Seveda vključuje tudi medpredmetno povezovanje tam in takrat, ko je
to smiselno in uporabno (Center RS za poklicno izobraţevanje. Kriterij kakovosti
učbenika).
6
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2.1.4

KAKO NASTANE UČBENIK?

V zaloţbi Modrijan so mi prijazno predstavili nastanek učbenika. To je zelo obseţen
in zahteven proces, v katerega je vključenih mnogo ljudi različnih poklicev.
S sprejetjem odločitve o izdaji novega učbenika, zaloţba najprej določi urednika. Ta
poišče potencialnega avtorja ali več avtorjev in se z njimi dogovori o konceptu
učbenika, o roku oddaje rokopisa in o elementih avtorske pogodbe. Ko se zbere
avtorska skupina in oblikuje koncept ter naslov učbenika, se projekt uvrsti v
zaloţniški program in se določi rok izida. Novi učbeniki v povprečju nastajajo leto ali
dve.
Urednik ponavadi ni avtor učbenika, ampak delo usmerja in vodi. Praviloma je tudi
strokovnjak za predmetno področje, ki ga ureja, zato je soodgovoren za vsebino
knjige. Kot predstavnik zaloţbe je glavni koordinator dela in prvi avtorjev sodelavec
pri nastajanju učenika. Zbira predloge in zamisli avtorjev, sprejema rokopise, jih
prebira, ocenjuje in pripravlja za izdajo.
Kjer je avtorjev več, si razdelijo delo tako, da vsak avtor pokriva svoj del vsebine. Vsi
avtorji morajo pri pisanju svojega dela upoštevati cilje, ki jih navaja učni načrt
predmeta, za katerega pišejo učbenik. Vse naloge, vprašanja in dejavnosti morajo
ustrezati razvojni stopnji bodočega uporabnika.

Ko urednik prejme rokopise avtorjev, jih mora pregledati, prebrati in presoditi, ali so v
skladu s predlagano zamislijo in poprejšnjim dogovorom ter so strokovno ustrezni.
Hkrati mora ugotoviti, kaj bo še treba storiti v nadaljnji pripravi. O metodičnodidaktični in strokovni ustreznosti besedila poleg urednika odločajo recenzenti, ki jih
pridobi urednik. Recenzenta morata biti najmanj dva, in sicer nekdo, ki se s
področjem, ki ga učbenik obravnava, ukvarja teoretično, ter nekdo, ki mu sledi
praktično. Recenzenti oddajo svojo oceno in pripombe v pisni obliki, urednik pa
poskrbi, da avtor uskladi besedilo z recenzentskimi mnenji oz. pripombami. Urejeno
in pregledano besedilo urednik nato pošlje še v pregled lektorju – načeloma po
končanem recenzentskem pregledu in vnašanju avtorjevih popravkov. Če gre za
jezikovno slab rokopis, ga mora najprej pregledati lektor in šele nato recenzenti.
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Lektor rokopis jezikovno, slogovno in včasih tudi vsebinsko obdela – odpravi
slovnične in pravopisne napake, uredi kazalo in odnose med sestavnimi deli ter
opozori na stvarne in logične pomanjkljivosti v besedilu. Poskrbi torej za jezikovnostilno ustreznost besedila. Če ima urednik dovolj jezikovnega znanja, je velikokrat
tudi sam lektor besedila. Z vsemi popravki, ki jih urednik in lektor vneseta v besedilo,
morajo biti seznanjeni tudi avtorji.

V naslednji fazi urednik v sodelovanju z avtorji poskrbi za izbor fotografij ter za
izdelavo ilustracij, kart in drugih likovno-grafičnih ponazoril, ki bodo sestavni del
učbenika.

Ko je rokopis strokovno ustrezen, urejen in brez napak in ko je pripravljeno vse
dodatno gradivo, pošlje urednik zbrano gradivo oblikovalcu. Ta najprej pripravi
tipične strani, na katerih predstavi likovno-grafično podobo učbenika – določi velikost
besedila in naslovov, umestitev slikovnega gradiva, barve ... – in oblikuje naslovnico.
Urednik in avtorji morajo vse to potrditi in potem se oblikovalec lahko loti preloma.
Preden je prelom pripravljen za tisk, so potrebne še korekture, ki jih naredijo urednik,
avtor in lektor oz. korektor.
Učbenik je potrebno v fazi, ko je narejen prelom, poslati še v potrditev Komisiji za
učbenike pri Strokovnem svetu RS za splošno izobraţevanje. Sestavni del
dokumentacije za potrditev učbenika so tudi recenzentska mnenja in lektorjeva
izjava, da je učbenik jezikovno pregledan in da jezik ustreza razvojni stopnji otrok, ki
jim je namenjen.
Če na Strokovnem svetu za izobraţevanje ocenijo, da je učbenik primeren za
uporabo v šolah, ga potrdijo. Če učbenika ne potrdijo, utemeljijo, zakaj je bil
zavrnjen. Urednik in avtorji poskrbijo, da so vse pripombe Strokovnega sveta
upoštevane, ter popravljeno ali dopolnjeno gradivo zopet pošljejo v potrditev.
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3 POUK SLOVENŠČINE V OSNOVNI ŠOLI
"Pouk materinščine – v slovenski šoli večinoma slovenščine – je temeljnega
pomena, saj se v jeziku prenašajo pomeni in sporočila, v njem je ključ do
razumevanja

samega

sebe

in

sveta,

materinščina

je

osnovna

moţnost

medsebojnega sporazumevanja in sodelovanja. Ni misli in besedila, dokler nista
izoblikovana v besedi; njuni natančnost, učinkovitost in doseg so torej neposredno
odvisni od jezikovne zmoţnosti in znanja. Pouk slovenščine se torej po svojih učinkih
in pomembnosti razteza daleč prek samega predmeta; njegova temeljna naloga je
vztrajno in skrbno razvijanje učenčevega osebnega jezika v dobro uporabno in
uzaveščeno obvladanje." (Učni načrt za slovenščino 2002: 5)

3.1 UČNI NAČRT ZA SLOVENŠČINO
Učni načrt za slovenščino v OŠ predvideva v prvem triletju 700 ur pouka (210 ur v
prvem razredu ter po 245 ur v drugem in tretjem razredu). Obravnavi umetnostnih
besedil je v prvem razredu namenjenih 50 odstotkov ur predmeta, v drugem in
tretjem pa 40 odstotkov. Razdelitev pa seveda ne sme biti ostro postavljena na
jezikovni in knjiţevni pouk.
V drugem triletju je slovenščini namenjenih 525 ur (po 175 ur v četrtem, petem in
šestem razredu) in 420 ur v tretjem triletju (140 ur v sedmem, 125,5 ur v osmem in
157,5 ur v devetem razredu). V obeh triletjih je 60 odstotkov ur namenjenih delu z
neumetnostnimi besedili in 40 odstotkov ur delu z umetnostnimi besedili. Cilji za
umetnostna in neumetnostna besedila so navedeni ločeno, vendar to ne sme vplivati
na notranjo enovitost predmeta. (Učni načrt za slovenščino 2002: 6)
Tako, kot so cilji navedeni ločeno, so ločena tudi učna gradiva, ki jih učenci/učitelji
uporabljajo pri pouku. Zato se bom v nadaljevanju posvetila samo obravnavi ciljev in
učnega gradiva za jezikovni pouk v četrtem razredu osnovne šole.
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3.1.1

TEMELJNI CILJ in OSTALI CILJI

Temeljni

cilj

jezikovnega

sporazumevalne

zmoţnosti

pouka

pri

učencev,

predmetu
tj.

slovenščina

zmoţnosti

kritičnega

je

razvijanje

sprejemanja

neumetnostnih besedil raznih vrst ter zmoţnosti tvorjenja ustreznih, razumljivih,
pravilnih in učinkovitih neumetnostnih besedil raznih vrst, je v svojem članku "S
kakšnimi besedili stopiti v svet besedilnih vrst?" zapisala M. Bešter Turk (Bešter Turk
2006: 1).
Da pa bi učenci dosegli temeljni cilj jezikovnega pouka, morajo najprej postopoma
dosegati cilje iz učnega načrta, ki jih vodijo do pravilne rabe slovenskega jezika. Cilji
iz učnega načrta za četrti razred (jezikovni pouk) so naslednji (Učni načrt 2002: 30–
36):

FUNKCIONALNI CILJI
UČENCI SPREJEMAJO IN TVORIJO SVOJI STAROSTI USTREZNA USTNA
BESEDILA.
Učenci poslušajo in gledajo posnete pogovore ter sami pripravijo podobne pogovore.
1. Poslušajo in gledajo posnete pogovore.


Po prvem poslušanju povedo, kdo se je pogovarjal, o čem sta se
sogovorca pogovarjala in odgovarjajo na učiteljeva ustna vprašanja o
bistvenih podatkih.



Po drugem poslušanju presojajo vljudnost sogovorcev, ustreznost
besedne in nebesedne govorice. Izrazijo tudi svoje mnenje in ga
utemeljijo.

2. Podoben pogovor pripravijo tudi sami.
3. Vadijo ustrezno in vljudno pogovarjanje v neuradnih in uradnih govornih
poloţajih.


Istofunkcijskim načinom določajo ustrezne sporazumevalne okoliščine in
presojajo njihovo vljudnost in učinkovitost.
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Izbirajo okoliščinam ustrezno oziroma vljudno opravljanje govornega
dejanja.

4. Vadijo telefoniranje v uradnih govornih poloţajih.
Učenci gledajo govorne nastope in sami govorno nastopajo.
1. Poslušajo in gledajo prosto govorjena/glasno brana/posneta/ekranizirana
kratka neumetnostna besedila, in sicer:


poljudnoznanstvena besedila, povezana s temami drugih ţivljenjskih
področij (opis vrstnika, igre, poklica, športa, kraja, rastline, ...),



novice o aktualnih/zanimivih dogodkih.

Po poslušanju odgovarjajo na učiteljeva vprašanja o vsebini, sami postavljajo
vprašanja, povedo svoje mnenje in ga utemeljijo, pripovedujejo o svojih
izkušnjah, občutkih ob besedilu in sami dopolnijo besedilo (npr. sami
predvidijo nadaljevanje, konec.)
2. Z vnaprej pripravljeno temo sami govorno nastopajo, in sicer:


Opišejo delo ljudi v konkretnih poklicih, vrednotijo poklice, utemeljijo svoje
mnenje.



Povejo, kaj bi bili radi po poklicu, opišejo delo ljudi v tem poklicu in
navedejo pogoje za opravljanje tega poklica.



Opišejo pripravo svoje najljubše jedi ter utemeljijo svojo izbiro.



Presodijo razpoloţenje oseb na sliki in svoje mnenje utemeljijo.
Razmišljajo o vzrokih za tako razpoloţenje.



Pripovedujejo o svojih doţivetjih, radostih, razočaranjih, načrtih, ...

Pred govornim nastopom z učiteljevo pomočjo izdelajo ogrodje miselnega
vzorca, poiščejo manjkajoče podatke in miselni vzorec pretvorijo v pisno
zasnovo govornega nastopa. Pisno zasnovo si večkrat preberejo in si jo čim
bolje zapomnijo.
Med govornim nastopom napovedo temo in z učiteljevo pomočjo govorijo ob
pisni zasnovi naravno in čim bolj zborno.
Po govornem nastopu poslušalci presodijo govorni nastop.
3. Poslušajo tišino in razmišljajo o vlogi tišine pri mizi, v šoli, gledališču, cerkvi,
muzeju, na pokopališču, v naravi ...
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UČENCI SPREJEMAJO IN TVORIJO SVOJI STAROSTI USTREZNA PISNA
BESEDILA.
Učenci berejo neuradna, uradna in javna besedila ter sami tvorijo podobna besedila.
1. Tiho in glasno berejo in razčlenjujejo krajša besedila, in sicer:


neuradno obvestilo,



neuradno opravičilo,



neuradno zahvalo,



neuradno prošnjo.

Po prvem branju povedo, kdo je sporočevalec in kdo naslovnik, kaj ţeli
sporočevalec od naslovnika oziroma čemu pošilja to besedilo, ter v besedilu
poiščejo tiste jezikovne prvine, po katerih so vse to prepoznali.
Po vnovičnem branju ob besedilu odgovarjajo na učiteljeva vprašanja o
bistvenih podatkih, povejo svoje mnenje o tem, kako se bo naslovnik odzval,
ter ga utemeljijo. V besedilu podčrtajo naslov, nagovor, podpis, datum ter
določijo njegovo vlogo.
2. Ob ustreznih zunanjih okoliščinah (npr. praznikih) sami tvorijo podobna
besedila.
Učenci berejo strokovna in publicistična besedila ter sami tvorijo podobna strokovna
besedila.
1. Tiho in glasno berejo kratka neumetnostna besedila, in sicer:


novice o aktualnih/zanimivih dogodkih,



obrazce,



javna obvestila.

2. Po drugem branju


ob besedilu odgovarjajo na učiteljeva vprašanja o bistvenih podatkih,



sami postavljajo vprašanja o vsebini besedila,



povedo svoje mnenje o besedilu in ga poskušajo utemeljiti,



pripovedujejo o izkušnjah, občutkih ipd. ob besedilu,



sami dopolnijo besedilo (nadaljevanje, konec),



ob pomoči izpolnjujejo obrazec,



v javnem obvestilu iščejo zahtevani podatek (tudi v nebesednem delu),
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besedilo besedno-slovnično razčlenijo:
o zaznamujejo uvod, jedro, zaključek ter pojasnijo njihovo vlogo v
besedilu,
o označijo odstavke ter pojasnijo zakaj je besedilo razčlenjeno na
odstavke,
o določijo število povedi,
o podčrtajo vprašalne, vzklične in pripovedne povedi ter jih med seboj
primerjajo,
o v vprašalni povedi podčrtajo vprašalnico in povedo, po kom/čem se z
njo sprašuje,
o v besedilu podčrtajo trdilne/nikalne povedi in jih primerjajo med seboj,



presodijo ustreznost, razumljivost in jezikovno pravilnost besedila;
popravijo

neustreznosti/nerazumljivosti/nepravilnosti

ter

ob

učiteljevi

pomoči/pomoči jezikovnih priročnikov utemeljijo popravke.
3. Sami pišejo krajša besedila, in sicer:


opis osebe/ţivali/predmeta,



pripoved o tem, kar so slišali/videli/doţiveli/brali.

Pred pisanjem ob učiteljevi pomoči izdelajo ogrodje miselnega vzorca in po
različnih virih iščejo manjkajoče podatke ter jih vpišejo v ogrodje miselnega
vzorca.
Med pisanjem osnutka napišejo naslov in vrsto besedila in miselni vzorec
pretvorijo v besedilo.
Po pisanju osnutka preberejo besedilo ter najprej sami, nato ob pomoči
učitelja/staršev/sošolcev/priročnika popravijo vsebinske, slogovne, slovnične
in pravopisne napake.
Prepišejo besedilo in pri tem pazijo na zunanjo oblikovanost zapisanega
besedila. Izboljšujejo čitljivost, natančnost in hitrost pisanja. Na koncu svoja
besedila primerjajo in presojajo.
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UČENCI

RAZVIJAJO

POIMENOVALNO,

SVOJO

ZMOŢNOST

UPOVEDOVALNO,

LOGIČNEGA

PRAVOREČNO

MIŠLJENJA
IN

TER

PRAVOPISNO

ZMOŢNOST.

1. Bogatijo si besedni zaklad:


Besedam iščejo protipomenke, sopomenke, nadpomenke in podpomenke.



Po analogiji tvorijo samostalniške izpeljanke iz pridevnika (za nosilca
lastnosti) in ugotavljajo njihov pomen.



Po analogiji tvorijo pridevniške izpeljanke iz samostalnika (za izvor) ter
ugotavljajo njihov pomen v besednih zvezah.

2. Prepoznavajo logična razmerja med dejanji in jih izraţajo z vezniki.


Med

dvema

dejanjema

prepoznajo

dobnostno

razmerje

(isto-

/neistodobnost) in ga izrazijo:
o istodobnost z veznikom in ali medtem ko,
o neistodobnost pa s prislovom potem ali veznikom ko.


Med dvema dejanjema prepoznajo vzročno-posledično razmerje in ga
izrazijo:
o vzrok z veznikom ker,
o posledico z veznikom zato.

3. V zaporednih povedih izrazijo isto osebo/ţival/predmet/kraj/...


implicitno (v osebni glagolski obliki ob izpuščenem osebku).

4. Z vajami odpravljajo kritična mesta v praktičnem obvladanju slovnice.
5. Vadijo razločno, naravno in knjiţno govorjenje. Pozorni so na teţja mesta v
knjiţni izreki, kot so:


polglasnik, široki in ozki e, široki in ozki o ter drugih glasov glede na
pokrajinski/narečni izgovor ,



mesto naglasa,



stavčni poudarek in intonacija,



vezani izgovor nezloţnih predlogov.

6. Vadijo razločno, naravno in knjiţno branje.
7. Vadijo teţja mesta v pravopisu:


zapis u in nezvočnikov na konci in sredi besede,



zapis w in ʍ na začetku besede,
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zapis polglasnika (tudi pred r; primer rjav, vrt),



zapis sklopov lj, nj,



ločeno pisanje predlogov,



izbiro predloga z/s in k/h,



pisanje nikalnice ne ob glagolih,



raba velike začetnice v osebnih lastnih in v svojilnih pridevnikih iz njih,



raba velike začetnice v bliţnjih/znanih zemljepisnih lastnih imenih,



raba male začetnice v vrstnih pridevnikih iz zemljepisnih lastnih imen,



raba vejice pri naštevanju in pred obravnavanimi vezniki,



pisanje glavnih in vrstilnih števnikov do 100 s števkami in črkami.

Vzdrţujejo čitljivost in estetskost lastne pisave ter vadijo pisanje in oblikovanje
besedil z računalnikom.
UČENCI SPOZNAVAJO VLOGO IN POLOŢAJ SLOVENSKEGA JEZIKA TER SE
ZNAJDEJO V SLOVENSKEM JEZIKOVNEM OKOLJU.
1. Navedejo/pokaţejo prvine nebesednega jezika in pojasnijo, kaj se z njimi
sporoča. Ugotovijo, da nekateri ljudje uporabljajo več nebesednega jezika kot
drugi.
2. Navedejo imena jezikov, ki jih poznajo/se jih učijo. Povedo, kateri jezik je
zanje materni/prvi in kateri je tuji/drugi. Pogovarjajo se o prednostih
maternega jezika pred tujim ter o pomenu učenja tujih jezikov.
3. Pogovarjajo

se

o

jezikovnih

stikih,

ki

jih

imajo

sami/njihovi

starši/sorodniki/tujci, in povedo, kako govorijo z njimi. Povedo, ali poznajo
tujce, ki znajo slovensko, in kako govorijo z njimi Slovenci.
IZOBRAŢEVALNI CILJI
UČENCI

PRIDOBIVAJO

TEMELJNE

JEZIKOSLOVNE

POJME

(IN

SICER

PREDVSEM NA RAVNI NJIHOVE RABE).
1. Ob besedno-slovnični razčlembi zapisanih besedil učenci spoznavajo
naslednje jezikoslovne pojme in izraze znanja:
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sporočevalec,



naslovnik,



naslov, nagovor, datum, podpis,



trdilna, nikalna poved,



lastno, občno ime,



uvod, jedro, zaključek,



odstavek,



popravno znamenje



in vsi izobraţevalni cilji iz prvega triletja (glas, črka, številka, beseda,
poved, pozdrav, obvestilo, opozorilo, prepoved, vabilo, velika in mala
začetnica, knjiţni in neknjiţni jezik, materni in tuji jezik, drţavni jezik.).

2. Učenci razvrščajo besede po abecedi. Poznajo nekaj osnovnih popravnih
znamenj.

3.2 METODE DELA
Za oblikovanje ustreznih in kakovostnih didaktičnih odločitev o metodičnem ravnanju
je eden temeljnih pogojev teoretično znanje, to je poznavanje in razumevanje
posameznih metod, njihovih značilnosti in ustreznosti rabe v različnih didaktičnih
razmerah. Tako kot učitelji pri vodenju svoje šolske ure uporabijo določeno metodo,
jo tudi avtorji učbenikov hote ali nehote vpletejo v svoje besedilo. Seveda je na voljo
več metod, kot sem jih opisala spodaj. Govorila bom samo o tistih, ki jih lahko
uporablja "učbenik".
Metode lahko opredelimo in razvrščamo po naslednjih vidikih:


po teoretičnih temeljih: teoretično – deduktivne (razlaga) in empirično –
induktivne (prikazovanje);



po prevladujočih procesih v metodah: miselni spoznavni procesi, procesi
vrednotenja, psihomotorični procesi;



po

značilnostih

metodoloških

pristopov:

posredovalni,

problemski,

raziskovalni;
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po aktivnostih učiteljev in učencev: metode teoretičnega dela, govorne,
tekstualne, praktične;



po odnosih in didaktični komunikaciji med učitelji in učenci: neposredne,
posredne, interakcijske;



po organizacijskih oblikah: frontalne, skupinske, individualne;



po rabi didaktičnih sredstev: laboratorijske, eksperimentalne, multimedijsko
podprte;



po namenih in funkcijah: obravnava in pridobivanje nove snovi, razvijanje
sposobnosti, spretnosti, navad, lastnosti, utrjevanje, ponavljanje. (Blaţič idr.
2003: 343)

3.2.1

FRONTALNA METODA (V VIRU NAVEDENO KOT METODA RAZLAGE)

Za frontalno metodo je značilna enosmerna komunikacija. Primerna je za obravnavo
teoretičnih vsebin in snovi, ki jih učenci brez vodenja, samo z lastno miselno in čutno
zaznavno aktivnostjo,

ne bi

mogli

uspešno

osvojiti. Razlaga,

opisovanje,

pripovedovanje (kot del frontalne metode) posredujejo učencem sistematično
urejene strukture oziroma sisteme, ki jih učenci sprejemajo in dojemajo z lastno
miselno aktivnostjo. V ospredju je spoznavanje in usvajanje snovi, zajema pa tudi
čustveno doţivljanje in procese vrednotenja. V učencih sproţi, usmeri in spodbudi
učenčevo miselno aktivnost, dober frontalni stik pa ni samo posredovanje dokončno
izdelanega znanja, temveč aktivni stik med učno snovjo in učencem. Pri zapisani
frontalni metodi so zelo pomembni tudi ostali elementi; slike, fotografije, poudarjene
besede, izpostavljeni naslovi, barvne točke naštevanja ...
Razlaga je primerna oblika, kadar učenci o obravnavani snovi nimajo dovolj
(pred)znanja, kadar je snov učencem čutno zaznamovano in miselno teţko
dostopna, teţko dojemljiva in bi bil drugačen pristop manj racionalen. Razlaga mora
biti v jezikovnem in stvarnem pogledu pravilna in dojemljiva učencem. To pomeni, da
mora biti razlaga prilagojena stopnji učenčevega jezikovnega razvoja in znanja.
Učencem manj znani, neznani in novi izrazi morajo biti pojasnjeni. Razlaga mora biti
zanimiva, privlačna in ţivahna. Z vsebino naj učencem vzbuja radovednost in
pričakovanja ter ohranja pozornost. (Blaţič idr. 2003: 346)
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Pripovedovanje kot del frontalne metode mora biti primerno detajlirano (ne preveč
podrobno), lokalizirano (primerno povezano z obdobjem učencev), aktualizirano
(povezuje preteklo s sedanjim in sedanje s prihodnjim – primeren časovni pogled),
sistematično (logična zgradba vsebine), logično in razumljivo, motivacijsko, napeto in
privlačno (ustrezno dramatizirano) ter nazorno in jasno. (Blaţič idr. 2003: 348)
Dobra stran frontalne metode je moţnost jasnega sistematiziranja snovi. To pomeni,
da so učenci preko razlage, pripovedovanja, opisovanja ... miselno orientirani in
metodološko usmerjeni. Nevarnosti pri frontalni metodi pa se izkaţejo, kadar je
zaradi svoje enostavnosti uporabljena takrat, ko bi bile primernejše druge metode.
To vodi v metodično enoličnost in siromašenje izobraţevalnega procesa. (Blaţič idr.
2003: 349)

3.2.2

METODA POGOVORA (V VIRU NAVEDENO KOT METODA RAZGOVORA)

Pogovor je dialoška metoda in poteka v obliki pogovora med subjekti, to je med
učitelji in učenci ter med učenci samimi. Sodobno učno gradivo pa ţe predvideva
učiteljevo vlogo v metodi pogovora in jo lahko uspešno nadomesti. Zato lahko
govorimo tudi o učnem gradivu kot subjektu komunikacije. Pri pogovoru je
komunikacija dvosmerna, kar pomeni, da imajo učenci neposredno dejavno vlogo in
niso samo pasivni poslušalci ali bralci. Pogovor je primerna metoda za obravnavo
nove snovi takrat, kadar imajo učenci neko predznanje, ko jim je problematika
pogovora blizu in ko jih priteguje. Pogovor mora biti vsebinsko jasno zgrajen,
usmerjen k postavljenim ciljem, jezikovno kakovosten in komunikacijsko ustrezen.
Pogovor je celota, v katero vključujemo draţljaje ali pobude (iniciative), odzive ali
odgovore (reakcije) in dialoške spodbude (dodatni draţljaji, vprašanja, namigi).
Med dialoške spodbude oziroma draţljaje štejemo dodatna vprašanja; vprašanja so
sicer temelji element (sestavni del) pogovora. Drugi temeljni del pogovora so odzivi
na draţljaje, kar je v šolskem izobraţevanju najpogosteje odgovor na vprašanje.
Vprašanja so v metodi pogovora (in v celotnem izobraţevalnem procesu) zelo
pomembna in jih je potrebno dobro poznati. V splošnem pomenu so vprašanja pot ali
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vsaj zelo pomembna sestavina poti do znanja. To je "sredstvo", s katerim se pride iz
ne dovolj strukturiranega stanja v jasno stanje, torej v stanje gotovosti. Vprašanja, ki
jih uporabljamo v izobraţevalnem procesu, še posebej v procesu pridobivanja
znanja, morajo izraţati potrebo po odgovoru, krepiti ţeljo, da bi odgovor našli, in
zbujati interes in motive, ki spodbujajo aktivnost učenca. Vsako vprašanje, ki ni
posebej pripravljeno, vseh teh sestavin ne vsebuje v zadosti meri ali pa sestavine
niso dovolj dobro izraţene. (Blaţič idr. 2003: 356)
Z didaktičnega vidika so vprašanja primerna, kadar so:


psihološko ustrezna: prirejena so razvojni stopnji, znanju, sposobnostim in
individualnim značilnostim učencev;



metodološko ustrezna: so skladna z metodološkimi značilnostmi vsebine in
tematiko pogovora;



jezikovno pravilna: so z jezikovnega in strokovno-vsebinskega vidika
pravilna, jezikovno pravilno oblikovana in izraţena;



adektivna odgovoru: vprašanje usmerja k odgovoru.

Z vprašanji pa so tesno povezani tudi odgovori, ker je celota pogovora sestavljena iz
vprašanja in odgovora. Tako kot vrednotimo kakovost vprašanja, je pomembna tudi
kakovost odgovora. Dober, kakovosten odgovor je:


natančen, mora biti jasen, kaj ţeli povedati,



logično oblikovan in adektiven vprašanju,



jezikovno pravilen, korekten in sprejemljiv.

Dialoške spodbude so pri govorjeni obliki pogovora običajno gibalna in izrazna
sporočila, s katerimi izraţamo pomisleke ali pritrjujemo pravilnemu odgovoru. Pri
pisani obliki pogovora oziroma pri dialoško usmerjenemu učbeniku pa so dialoške
spodbude fotografije, slike, poudarjene besede, asociativne besede ... Spodbude
pogovor praviloma bogatijo, če pa niso ustrezno izbrane ali jih je preveč, ga lahko
tudi zavirajo in ovirajo. (Blaţič idr. 2003: 357)
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Pogovor pa je lahko zasnovan na vprašanjih niţje ali višje ravni. Vprašanja
uvrščamo v višjo ali niţjo raven glede na to, kakšne miselne procese na poti k
odgovoru sproţajo.
Vprašanja niţje ravni so:
Sugestivna vprašanja: Močno nakazujejo odgovor in ga ni potrebno iskati. Takšna
vprašanja plitvijo miselno aktivnost učenca in siromašijo pogovor, zato je pri rabi
takih vprašanj potreba velika previdnost.
Zavajajoča vprašanja: V pogovoru za obravnavo snovi niso primerna, ker zavajajo
sogovornika, jim krepijo neznanje in povzročajo miselno zmedo. Sestavljena so
namreč tako, da se napačni odgovori zdijo povsem logični in moţni.
Fiktivna vprašanja: Pogovora ne morejo dovolj poglobiti.
Enopomenska vprašanja: Na takšna vprašanja običajno ni moţno odgovoriti. So
dokaz slabe ali nepripravljenosti spraševalca. V procesu spoznavanja nove snovi
niso primerna, pogojno so uporabna za priklic posameznih znanj ali kot kontrolna
vprašanja.
Alternativna vprašanja: Vprašanja, pri katerih sta na voljo dva odgovora in mora
vprašani le izbrati in ne tudi oblikovati. Taka vprašanja lahko vzbudijo radovednost,
spoznavni interes in spodbujajo razmišljanje. Slaba stran pa je v tem, da vprašani
lahko ugiba.
Dodatna vprašanja: Taka vprašanja so vključena v pogovor za pomoč pri iskanju
odgovora. Če jih ne uporabljamo pravilno, lahko ovirajo.
Retorična vprašanja: To so vprašanja, ki jih učitelj zastavlja samemu sebi za
razbijanje monotonosti. Če jih je preveč, delujejo kot mašila. V pisni besedi
(učbenikih) jih ne uporabljamo.
Organizacijska vprašanja: Namenjena so organiziranju pedagoškega procesa in
ne pridobivanju znanja, zato so v učbenikih redko uporabljena.
Za vprašanja višje ravni pa je značilno, da zahtevajo odgovore, ki jih potrebno
posebej oblikovati z lastnim razmišljanjem in jih izraziti s svojimi besedami. Vprašane
usmerjajo k razmišljanju in k samostojni miselni aktivnosti, zato so zelo primerna v
metodi pogovora. Delimo jim na konvergentna in divergentna. Konvergentna
vprašanja usmerjajo k istemu ali podobnemu odgovoru, divergentna pa k
posploševanju znanja in k vrednotenju.
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Vprašanja so lahko tudi odprta ali zaprta. Odprtim ustreza več pravilnih odgovorov,
zaprtim pa le eden. V šolskem izobraţevanju so pogostejša zaprta in konvergentna
vprašanja. (Blaţič idr. 2003: 359)
Metoda pogovora je zahtevna, saj mora biti vodja pogovora pozoren na sodelujoče
in vsebino pogovora primerno stopnjevati. Če pogovor vodi učitelj, se lahko prilagaja
situaciji in je veliko laţje, kot če je pogovor del učbenika in ga vodi učbenik. Avtorji
morajo biti še bolj poučeni, da lahko zapisan pogovor vodi do postavljenih ciljev.

3.2.3

METODA Z UPORABO BESEDILA

To je metode, pri kateri sta obravnava snovi in pridobivanje znanja vezani na rabo in
izdelavo besedila. Z uporabo pisnih besedil se učencem lahko posredujejo nova
spoznanja, se razširja in poglablja ţe obstoječe znanje ter ga povezuje z novim
znanjem ali primeri. Učence navaja, da s poglobljeno lastno aktivnostjo snov
analizirajo, odkrivajo nove pojme, iščejo bistvo, povzemajo glavna spoznanja, jih
komentirajo ter oblikujejo posplošitve in lastne ugotovitve. Zelo pomembno je, da se
z rabo pisnih virov učenci izobrazijo in usposobijo za samostojno pridobivanje znanja
in za nadaljnje (samo)izobraţevanje. Učenci prihajajo v stik z raznimi stvarnimi,
znanstvenimi, strokovnimi in leposlovnimi besedili in tako spoznavajo razne vrste in
zvrsti pisne komunikacije. S tem, ko sami pripravljajo in izdelujejo različne pisne
izdelke, si razvijajo sposobnosti in spretnosti pisnega komuniciranja ter bogatijo
svojo funkcionalno pismenost.
Obravnava nove snovi se z rabo pisnih pripomočkov lahko začne na različne načine.
Eden od načinov je, da z razlago učence uvedemo v besedilo. Učenci ga sprejmejo z
branjem, ki vodi v bolj poglobljeno miselno aktivnost. Ta zajema odkrivanje in
dojemanje novih pojmov, analizo in pojasnjevanje delov besedila, iskanje glavnih
misli (znanja), primerjanje novega z znanim, razčlenjevanje sistematičnosti in
strukture vsebine, oblikovanje lastnih struktur in sistemov ter končno oblikovanje
novih spoznanj. Učenci pa morajo poleg učbenika znati uporabljati tudi druge
didaktične pripomočke, kot so priročniki, leksikoni, slovarji ... Pri tem se prepletajo
branje, poslušanje, govorjenje in pisanje.
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S takšnim delom se učenci učijo besedilo logično, estetsko, hitro, diagonalno in z
razumevanjem brati, odkriti bistvo besedila, označevati bistvene sestavine, odkriti in
pojasniti neznane besede, oznake, simbole, oblikovati izpiske, oblikovati pripombe
ter ovrednotiti besedilo (Blaţič idr. 2003: 365).

Za razvoj temeljnega cilja jezikovnega pouka je zelo pomembno delo z besedilom,
ker se pri taki obliki dela najbolj kvalitetno razvija sporazumevalna zmoţnost. Če
ţelimo, da se bo učenec naučil sprejemati in tvoriti besedila, mu moramo najprej
omogočiti delo s kakovostnimi besedili. To niso vsa besedila, ki učitelju oz. piscu
gradiva pridejo pod roke, ampak jih je treba izbrati (in jih morda tudi popraviti oz.
prirediti).
Po M. Bešter Turk (Bešter Turk 2006: 1) morajo biti besedila, ki jih lahko izberemo
za obravnavo z učenci, ustrezna. To pomeni, da so v skladu s starostjo učencev; ta
pa vključuje upoštevanje njihovih potreb, ţelja, interesov, izkušenj, sporazumevalne
in spoznavne zmoţnosti itd. Učenec mora biti v učnem procesu motiviran, saj bo le
tako uspešen, zato ga ne moremo samo polniti s svojimi zamislimi, ne da bi se ozirali
nanj. Ustrezna besedila morajo biti tudi pravilna, kar vključuje presojo o zgradbi
besedilne vrste, predstavitvi predmetnosti, o kateri govori besedilo, o okoliščinah, v
katerih je nastalo besedilo, in upoštevanje pravil slovenskega knjiţnega jezika (prav
tam: 1).
Vsako

besedilo

pripada

določeni

besedilni

vrsti,

saj vsebuje

podatke

o

sporočevalčevem namenu. Za presojo tega mora učitelj/avtor obvladati značilnosti
raznih besedilnih vrst.
Učitelj/pisec ne vpliva na to, katere besedilne vrste bo obravnaval z učenci, ker je to
navedeno v učnem načrtu. Vpliva pa na temo, ki je zajeta v besedilu. Za to mora biti
razgledan na raznih strokovnih področjih – le tako bo učencem ponudil besedila z
raznovrstno tematiko. Znati mora izbrati temo, ki jih zanima in je hkrati zanje koristna
in/ali vzgojna. Pozoren mora biti tudi na to, da je tema izbranih besedil sodobna,
vendar ne taka, da bi prehitro zastarala. Pri izbiranju teme besedila pa se mora
učitelj/pisec učnega gradiva zavedati predvsem tega, da izbira tematike besedil pri
jezikovnem pouku ni njegova najpomembnejša naloga, ker učenca ne ţelimo naučiti
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čim več o določeni prvini predmetnosti, temveč čim več o tem, kako/v kateri obliki
sporočamo o njej naslovniku – prednost dajemo spoznavanju tipične zgradbe dane
besedilne vrste. Seveda pa se mora temi posvetiti tudi z namenom, da ugotovi, ali je
tema prepoznavna in ali je način razvijanja teme pravilen (tudi mešanje dveh
načinov, kjer učenec usvaja enega, didaktično ni primeren).
Pisec učnega gradiva/učitelj mora biti zato vedno pozoren tudi na naslov, ki mora
ustrezati besedilu. Tudi ustrezna oblika besedila (členitev na uvod, jedro in
zaključek) je pomembna (vendar samo pri pripovedovalnih besedilih). Predvsem pa
je potrebno paziti na dolţino besedila. Ne sme vsebovati preveč in ne premalo
podatkov, kar določimo glede na starost učenca. Pri pouku se ne uporablja
"umetnih"/skonstruiranih besedil, ampak besedila iz vsakdanje rabe, zato mora biti
učitelj/pisec učnega gradiva pozoren tudi na to, da napisano ustreza resničnosti.
Učenec mora namreč dobiti pravo predstavo o predmetnosti in njeni logični
urejenosti.
Za vzorčna besedila učitelj ali pisec učnega gradiva ne sme uporabljati nepravilnih
besedil. Ta so primerna za utrjevanje znanja; v njih učenci iščejo napake in jih
odpravljajo.
Premalo pa poudarjamo, da morajo biti besedila ustrezna učenčevi starosti in imeti
pravilno naklonsko, predmetnopomensko in okoliščinsko ter jezikovno in tvarno
sestavo prav pri vseh besedilih in predmetih in ne samo pri urah slovenščine (prav
tam: 2–10).

3.2.4

Vsako

TRANSAKCIJSKI in TRANSMISIJSKI POUK

od

naštetih

metod,

lahko

pribliţamo

načelu

transakcijskega

ali

transmisijskega pouka. Sicer je pouk preveč kompleksen pojav, da bi ga lahko
pojmovali kot pojav "ali-ali" in se bolj sprašujemo, ali je moţno znanje prenašati na
učence v nespremenjeni obliki ter kako učenci oblikujejo svoje znanje. Naloga vsake
šole in vsakega pouka je prenos – transmisija – znanja oz. človekove kulturne
dediščine na učence. Pri transmisijskem in transakcijskem pouku gre za različna
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spoznavnoteoretska izhodišča o moţnostih in načinih spoznavanja sveta, ti pa
pomenijo drugačne praktične pristope k učenju in pouku. (Plut Pregelj 2003a: 7)

3.2.4.1 TRANSMISIJSKI POUK

Organizacijsko izhodišče transmisijskega pouka so stroka in druţbene zahteve ter
učitelj, manj pa učenec – zato mora ta bolj ali manj ponoviti snov, saj to od njega
zahtevajo testi znanja ali učitelj pri spraševanju. Transmisijski pouk temelji na
prepričanju, da je znanje mogoče prenašati neposredno na učence in da učenci
lahko sprejmejo znanje v taki obliki, kot jim ga posredujemo. Organizacija šole,
metode in oblike pouka so sicer usmerjene v podajanje učne snovi na način,
prilagojen učenčevemu razvoju in okolju, vendar pa se učenčeve dejavne vloge ne
jemlje zelo resno. Učni cilji, učne vsebine in standardi znanja so vnaprej določeni.
Učitelji so pogosto zadovoljni, če učenci zadovoljivo ubesedijo učno snov, npr. z
definicijo, pri tem pa ustrezno ubeseditev enačijo z razumevanjem. Kljub temu da
novejše

kognitivne

teorije

učenja

zavračajo

tradicionalnejše,

asociativne,

behavioristične ali informacijske teorije učenj, na katerih temelji transmisijski pouk, je
ta močno prisoten v šolski praksi, ne samo v slovenski, temveč tudi drugod po svetu.
Posebej so ostanki takega pojmovanja vidni v načinu formaliziranega ocenjevanja
učenčevega znanja; tu si učenci prizadevajo predvsem za dobre ocene ali testne
rezultate, ne pa za znanje (prav tam: 8).

3.2.4.2 TRANSAKCIJSKI POUK

Osnova transakcijskega pouka pa so kognitivne in konstruktivistične teorije učenja;
te temeljijo na prepričanju, da je znanje moţno prenašati samo posredno, z
dejavnostjo vsakega učenca posebej in vsak si mora sam "zgraditi" svoje znanje.
Proces "konstrukcije" znanja pa je ne samo individualni, temveč tudi socialni proces.
Znanje ni odvisno samo od posameznika in njegove interpretacije učne snovi, ampak
tudi od socialnih odnosov med učiteljem in učenci, predvsem pa od učenčevega
poloţaja med poukom. Spoznavni razvoj ne poteka izolirano, ampak je tesno
povezan s čustvenim, socialnim in moralnim področjem. Organizacijski princip
transakcijskega pouka so učenci, njihovi interesi in potrebe, cilj pa oblikovanje

24

UNIVERZA V LJUBLJANI; PEDAGOŠKA FAKULTETA

razumljivega, smiselnega, trajnega in uporabnega znanja. Šola mora zato zagotoviti
temeljne razmere, da učenci lahko s svojo dejavnostjo oblikujejo znanje, pri tem pa
je potrebno upoštevati učenčevo predznanje, njegove interese in potrebe; to bi
moralo biti izhodišče pouka. Učenci morajo biti vključeni v vse faze in stopnje učnega
procesa, tj. v načrtovanje ciljev in vsebin, njihovo usvajanje in vrednotenje lastnega
znanja ter oblikovanja vzdušja v šoli. Prednost transakcijskega pouka je, da jemlje
učenca resno, on pa se lahko sam odloči, ali bo oblikoval trajno in osmišljeno znanje
ali pa bo le zadostil formalnim pogojem. Transakcijski pouk torej temelji na notranji
motivaciji in učence spodbuja k uporabi tudi drugih knjiţnih virov, ne samo učbenika.
Tako učenci pridobijo znanje, ki je podprto s proceduralnim in strateškim znanjem in
ni podvrţeno hitremu pozabljanju (prav tam: 8–11).

3.3 UČNA GRADIVA ZA SLOVENŠČINO
V Sloveniji imamo na voljo pestro ponudbo kompletov učnih gradiv. Zaloţbe so
pripravile in izdale svojo različico učnega gradiva za razne šolske predmete. Jasno
je, da konkurenca zvišuje kakovost, vendar je vprašanje, ali so vsa učna gradiva
enako dobra.
V nadaljevanju sem primerjala ponudbo učnih gradiv za slovenščino – jezikovni pouk
v četrtem razredu osnovne šole. V šolskem letu 2010/11 so imele štiri zaloţbe
potrjen učbenik (edini del gradiva, ki ga Svet za splošno izobraţevanje potrjuje).

3.3.1

PREDSTAVITEV UČNIH GRADIV

Na spletnih straneh zaloţb sem poiskala podatke o učnih gradivih/kompletih.
Nekatere zaloţbe so poleg slikovnega materiala pripravile tudi besedno predstavitev.
V naslednjih vrsticah sem povzela njihovo predstavitev oziroma jo čim bolj objektivno
poskušala napisati sama.
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3.3.1.1 ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA: SLOVENŠČINA
(http://www.mladinska.com/sola/ucbeniki_mkz/os_drugo_triletje#Sloven__ina – dostop 3. 8. 2011)

Zaloţba Mladinska knjiga ponuja učbeniški komplet, sestavljen iz petih delov:
učbenik, delovni zvezek, zgoščenka in priročnik za učitelje.
UČBENIK
AVTORICE: Jerica Vogel, Nataša Zrimšek, Metka
Berdajs, Radoja Javornik
UREDILA: Aleksandar Lutar
OBLIKOVALA, OPREMILA IN TEHNIČNO UREDILA:
Darja Malarič
RECENZIJA: Erika Krţišnik, Andreja Gale

Slika 1: Učbenik MKZ

Učbenik je razdeljen na šest poglavij, ki so med seboj barvno ločena. Vsako poglavje
učbenika ima svoj naslov in vsebuje več tem. Tudi teme so naslovljene. Tema se
začne z uvodno sliko ali besedilom. Vse je napisano s črno barvo, pomembnejše
besede/povedi pa so ali poudarjeni v črni barvi ali napisani z drugo barvo. Na koncu
vsake teme je definicija/pravilo, ki je zapisana v okvirju. Teme v učbeniku so otrokom
blizu in večno aktualne. Slikovno gradivo so večinoma slike in ilustracije, fotografij
skoraj ni. Učbenik uporablja metodo razlage in metodo z uporabo besedila/slike.
Učbenik ima tudi dodatek za tretji razred osemletne osnovne šole.
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DELOVNI ZVEZEK, 1. IN 2. DEL
AVTORICE: Jerica Vogel, Nataša Zrimšek, Metka
Berdajs, Radoja Javornik
UREDILA: Aleksandar Lutar
OBLIKOVALA IN TEHNIČNO UREDILA: Darja Malarič
OPREMILA: Darja Malarič

Slika 2: Delovni zvezek 1. del MKZ

AVTORICE: Jerica Vogel, Nataša Zrimšek, Metka
Berdajs, Radoja Javornik
UREDILA: Aleksandar Lutar
OBLIKOVALA IN TEHNIČNO UREDILA: Darja Malarič
OPREMILA: Darja Malarič

Slika 3: Delovni zvezek 2. del MKZ

Prvi delovni zvezek vsebuje vaje iz prvih treh poglavij učbenika, drugi pa iz drugih
treh. Učbenik in delovna zvezka se smiselno povezujejo. Naloge so pestre in
zanimive, vključujejo pisanje, govorjenje, poslušanje, barvanje, risanje in branje.
Naloge so razvrščene od manj zahtevnih k zahtevnejšim in spodbujajo učence k
samostojnemu reševanju. Z reševanjem nalog učenec lahko utrdi v učbeniku
predstavljene teme in doseţe cilje iz učnega načrta.
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PRIROČNIK IN ZGOŠČENKA
AVTORICE: Jerica Vogel, Nataša Zrimšek, Metka
Berdajs, Radoja Javornik
UREDILA: Aleksandar Lutar
OBLIKOVALA IN TEHNIČNO UREDILA: Darja Malarič
OPREMILA: Darja Malarič

Slika 4: Priročnik za učitelje MKZ

AVTORICE: Jerica Vogel, Nataša Zrimšek, Metka
Berdajs, Radoja Javornik

Slika 5: Zgoščenka MKZ

Priročnik in zgoščenka sta namenjena uporabi učitelja. V priročniku so k vsaki temi
napisani učni cilji iz učnega načrta in predlagane dejavnosti z učenci pri pouku. V
predlaganih dejavnostih je jasno nakazano, v katerih delih ure naj bi učitelj uporabil
zgoščenko, delovni zvezek in učbenik. Zgoščenka vsebuje posneta besedila, ki jih
obravnava učbenik.
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3.3.1.2 ZALOŽBA MODRIJAN: ZNANKA ALI UGANKA 4
(http://www.modrijan.si/slv/Solski-program/Solski-program/Osnovna-sola/4.razred/%28filter_mode%29/y – dostop 4. 8. 2011)

Zaloţba Modrijan v svojem učnem kompletu ponuja učbenik, delovni zvezek,
zgoščenko in priročnik za učitelje.
UČBENIK
AVTORICE: Marta Kocjan Barle, Katja Briški, Mateja
Miklavčič
UREDILA: Dragica Perme
OBLIKOVAL IN TEHNIČNO UREDIL: Davor Grgičević
OPREMIL: Davor Grgičević
RECENZIJA: Drago Unuk, Aleš Poţarnik Vavken,
Zdenka Jelen

Slika 6: Učbenik Modrijan

Učbenik je sestavljen iz dveh delov: prvi del obravnava jezikovne teme, v drugem pa
so predstavljene besedilne vrste. Ponuja učenje po korakih, pripravo učencev na
njihovo aktivno vlogo in čim večjo samostojnost. Hkrati upošteva njihove različne
zmoţnosti.

Poglavja imajo stvarne naslove. Razdeljena so na uvodno besedilo, razlagalno
besedilo, ki ga spremljajo zanimivosti, pomagala in opozorila, osmišljajo pa jih zgledi
iz ţive rabe jezika. Manj znani izrazi so razloţeni v slovarčku. Učbenik je napisan v
ţivahnih barvah in privlačen otrokom.
Neumetnostna besedila so predstavljena z vsemi sestavinami, značilnostmi in
navodili, kako jih brati, pisati in govoriti. Prikazan je tudi celoten postopek tvorjenja
besedila.
Učbenik omogoča lastno izbiro načina poučevanja predpisanih vsebin.
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DELOVNI ZVEZEK
AVTORICE: Marta Kocjan Barle, Katja Briški, Mateja
Miklavčič
UREDILA: Dragica Perme
OBLIKOVAL IN TEHNIČNO UREDIL: Davor Grgičević
OPREMIL: Davor Grgičević

Slika 7: Delovni zvezek Modrijan

V delovnem zvezku, ki spremlja in dopolnjuje učbenik, so teme razvrščene v
drugačnem zaporedju kot v učbeniku, in sicer po metodično-didaktični zamisli
avtoric. Raznovrstne vaje in naloge znotraj posamezne teme so razvrščene od
osnovnih, preprostih in zahtevnejših do končnega povzetka teme.
Delovni zvezek učence spodbuja ne le k učenju novega in utrjevanju naučenega,
temveč tudi k samostojnemu delu, razmišljanju in izraţanju mnenja.
Poglavitni poudarek je na praktičnih vajah in nalogah, ki bodo učence pripeljale do
znanja, koristnega tudi v vsakodnevnem ţivljenju (pravilno zapisovanje, bogatenje
besednega zaklada, branje, razumevanje in tvorba besedil ipd.).
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PRIROČNIK IN ZGOŠČENKA
AVTORICE: Marta Kocjan Barle, Katja Briški, Mateja
Miklavčič
UREDILA: Dragica Perme
OBLIKOVAL IN TEHNIČNO UREDIL: Davor Grgičević
OPREMIL: Davor Grgičević

Slika 8: Priročnik in zgoščenka
Modrijan

V priročniku so podane razlage učnih enot, časovno razporeditev snovi in rešitve vaj.
Pri posameznih temah so dodani predlogi uvodne motivacije, komentarji ter navodila
za delo z učbenikom in delovnim zvezkom.
Priloţena je zgoščenka, na kateri so zvočni posnetki, ki so v učbeniku in delovnem
zvezku predvideni za poslušanje. Dodani so tudi vzorci urnih učnih priprav.
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3.3.1.3 DZS: HEJ HOJ 4
(http://www.dzs.si/eshop/guest/showProductDetails.do?idProductToShow=9788634142181&productF
romproduct=10901&isVariation=false – dostop 14. 8. 2011)

Zaloţba DZS ponuja učno gradivo, sestavljeno iz učbenika in mape z delovnim
zvezkom v 2 delih.
UČBENIK
AVTORICI: Damjana Šubic, Andreja Dvornik
UREDILA: Vera Čonč
OBLIKOVALA IN TEHNIČNO UREDILA: Helena Vrišer
OPREMILA: Tjaša Štempihar
RECENZIJA: Mojca Schlamberger Brezar, Ţeljka Ličan
Adamčič

Slika 9: Učbenik DZS

Učbenik je razdeljen na pet poglavij, ki se delijo na teme. Na začetku učbenika je
zelo nazorno prikazano, kako je tema sestavljena in kaj pomenijo stranski simboli.
Vsaka tema zajema uvodno vprašanje, ki učence motivira v razmislek. Z
besedilom/sliko učbenik učence vodi k doseganju ciljev. Vse pomembnejše definicije
so napisane v zelenem okvirju. Zanimivost učbenika so polja, označena z roţico. To
so namigi za radovedne učence, ki ţelijo vedeti več. Učbenik ima na koncu vsake
teme tudi napisano, katere naloge v delovnem zvezku so namenjene utrjevanju.
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MAPA Z DELOVNIM ZVEZKOM V DVEH DELIH
AVTORICE: Damjana Šubic, Marija Sivec, Breda Sivec,
Mojca Schlamberger Brezar
UREDILA: Vera Čonč
OBLIKOVALA IN TEHNIČNO UREDILA: Helena Vrišer
OPREMILA: Tjaša Štempihar

Slika 10: Mapa DZS

Delovna zvezka vsebujeta naloge, s katerimi učenci iščejo, podčrtajo, izpišejo
bistvene podatke, postavljajo vprašanja, povedo in utemeljujejo svoje mnenje. Avtorji
na vsaki strani opozarjajo na cilje, ki jih z reševanjem nalog učenci doseţejo.
Priročnika k učnemu gradivu Hej hoj 4 ni. Uporablja se priročnik iz prejšnje izdaje Hej
hoj, pojdi z menoj. Izdaji se med seboj bistveno ne razlikujeta. Posnetki za 4., 5., in
6. razred so na isti zgoščenki, ki pa je prav tako iz prejšnje izdaje.
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3.3.1.4 ROKUS KLETT: GRADIM SLOVENSKI JEZIK 4
(http://www.knjigarna.com/gradim-slovenski-jezik-p-67.php – dostop 19. 8. 2011)

Zaloţba Rokus Klett ponuja za jezikovni del slovenščine v četrtem razredu učbenik,
delovni zvezek, DVD in priročnik za učitelja.
UČBENIK
AVTORICE: Dragica Kapko, Nana Cajhen, Nevenka
Drusany, Martina Kriţaj Ortar, Marja Bešter Turk
UREDILA: Katja Krţišnik
OBLIKOVALA: Beti Jazbec
TEHNIČNO UREDIL: Janez Kotar
RECENZIJA: Mateja Hočevar Gregorčič, Vanja Kavčnik
Kolar

Slika 11: Učbenik Rokus Klett

Učbenik obsega 24 učnih enot. Temelji na novodobnem pristopu poučevanja in je
izrazito dialoško usmerjen; to je značilno za transakcijski pouk. Učence spodbuja k
samostojnemu raziskovanju in iskanju znanja. Pogovor vodijo modra vprašanja v
vsakem poglavju. Učbenik tudi izrazito spodbuja pisanje, saj morajo učenci med
drugim sami dopolniti pravilo/definicijo in ga/jo prepisati v zvezek.

DELOVNI ZVEZEK
AVTORICE: Dragica Kapko, Nana Cajhen, Nevenka
Drusany, Martina Kriţaj Ortar, Marja Bešter Turk
UREDILA: Katja Krţišnik
OBLIKOVALA: Beti Jazbec
TEHNIČNO UREDIL: Janez Kotar

Slika 12: Delovni zvezek Rokus Klett
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Tudi delovni zvezek smiselno dopolnjuje učbenik in vsebuje zanimive vaje, ki so
učencem blizu in enostavne za razumevanje. Vaje učinkovito utrjujejo pridobljeno
znanje. Prav tako kot učbenik je tudi delovni zvezek razdeljen na 24 enot.

DVD
AVTORICE: Dragica Kapko, Nana Cajhen, Nevenka
Drusany, Martina Kriţaj Ortar, Marja Bešter Turk

Slika 13: DVD Rokus Klett

Na DVD-ju so posnetki raznih neumetnostnih besedil. Izbrana so tako, da razvijajo
sporazumevalno zmoţnost. DVD se uporablja z učbenikom in delovnim zvezkom
Gradim slovenski jezik 4.
PRIROČNIK
AVTORICE: Dragica Kapko, Nana Cajhen, Nevenka
Drusany, Martina Kriţaj Ortar, Marja Bešter Turk
UREDILA: Katja Krţišnik
OBLIKOVALA: Beti Jazbec
TEHNIČNO UREDIL: Janez Kotar

Slika 14: Priročnik Rokus Klett
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Priročnik za učitelje daje nove oblike in moţnosti, kako določeno snov obravnavati,
da bodo učenci dosegli cilji. Uporablja se lahko vzporedno z učbenikom in delovnim
zvezkom in tudi kot samostojno pomagalo. Učitelji spoznajo način, kako predstaviti
snov, kako reševati zahtevnejše naloge in kako se osredotočiti na tisto, kar je pri
nalogi najpomembnejše. K priročniku je priloţena tudi zgoščenka, na kateri so
predlogi tematskih priprav, učne priprave za določene učne enote in učne ure,
vprašanja in tudi predlogi za dodatna besedila.

3.3.2

USTREZNOST UČNIH GRADIV UČNEMU NAČRTU

Pri primerjavi učnih gradiv me je najprej zanimalo, ali vsa učna gradiva ustrezajo
učnemu načrtu. Lotila sem se primerjave učbenikov in delovnih zvezkov z učnim
načrtom. Primerjala sem tako, da sem iz učnega načrta iz leta 1998 (od leta 2011
obstaja posodobljen učni načrt, vendar so obstoječi učbeniki pisani po učnem načrtu
iz leta 1998) izpisala cilje za četrti razred jezikovnega dela slovenščine in ugotavljala,
kako jih učenci lahko uresničijo v učbenikih in delovnih zvezkih.
Vsa učna gradiva ustrezajo učnemu načrtu. Zajeti so vsi cilji, v treh učnih gradivih
pogrešam le ta cilj (našla sem ga v Gradim slovenski jezik 4):
"Poslušajo tišino in razmišljajo o vlogi tišine pri mizi, v šoli, gledališču, cerkvi,
muzeju, na pokopališču, v naravi ... " (Učni načrt 2002: 31)
Seveda ga učitelji lahko vključijo v kar nekaj tem, ki so primerne in podobne, vendar
bi bilo primerno, da bi bil vključen v učno gradivo. Seveda pa gre za cilj, ki ga lahko
učenci doseţejo tudi pri drugih šolskih predmetih in njegovo doseganje ni izključno
odvisno od ur slovenščine (jezikovnega dela).
Učbeniki se razlikujejo predvsem po poudarkih in ciljih, ki jih postavljajo kot bolj
pomembne s tem, da jim namenjajo več pozornosti in vaj.
Primer je obravnava tega cilja: "Bogatijo si besedni zaklad. Besedam iščejo
protipomenke, sopomenke, nadpomenke in podpomenke." (Učni načrt 2002: 34)

36

UNIVERZA V LJUBLJANI; PEDAGOŠKA FAKULTETA

Pri treh učnih gradivih je ta cilj samostojna enota, pri enem pa učenci ta cilj uresničijo
zdruţenega s še enim ciljem.
Še en primer je cilj, kje učenci spoznavajo predloge. Tri učna gradiva enakovredno
obravnavajo predloga z/s in predloga k/h. V enem učnem gradivu pa v učbeniku
nisem našla nič na temo predlogov s/z (samo vajo v delovnem zvezku). Učbenik se
posveča samo predlogoma k/h.

Razlikujejo se tudi po temah, s katerimi uresničujejo cilje.
Razlike so torej očitne pri vseh tistih dejavnikih, ki jih učni načrt ne predpisuje in so
prostovoljne (teme, metode dela, obseg dejavnosti ...). Enakost pa se kaţe v tistih
stvareh, ki so predpisane in jih učno gradivo mora vsebovati (učni cilji).

3.3.3

KRITIČEN POGLED NA UČNA GRADIVA

Učna gradiva bom sodila po določenih merilih. Učno gradivo mora vsebovati legendo
in kazalo. Preverjala bom, koliko so učna gradiva usmerjena k medpredmetnemu
povezovanju in spodbujanju k delu z ostalimi učnimi viri. Komentirala bom tudi
primernost slikovnega gradiva, izbiro besedila in nalog. Pozorna pa bom tudi na
strokovne napake, ki se lahko pojavljajo. Seveda je pomembna tudi zunanja oblika,
ki marsikdaj lahko privabi ali odbije uporabnika.

3.3.3.1 SLOVENŠČINA 4, ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA

Prvič sem se pri pregledovanju učbenika ustavila ţe pri kazalu. To vsebuje strani
dodatka za 3. razred 8-letne osnovne šole, dejanskega dodatka pa nisem našla v
učbeniku. Zdi se mi nesmiselno, da ima učbenik objavljeno kazalo za gradivo, ki ga
moramo kupiti posebej. Na drugi strani pa učbenik nima legende; v nekaterih
poglavjih vsebuje stranske sličice, za katere ni razlage. Sličice so sicer očitne in je
jasno, kaj pomenijo, vendar se mi zdi, da je legenda obvezna.
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Vsa poglavja so predstavljena po enotnem vzorcu. To se mi zdi za učence odlično,
saj točno vejo, kako poteka učenje. Pomembnejši podatki so napisani z barvo,
različno od črne, ali poudarjeni, definicije pa so predstavljene v ločenem okvirju. Zdi
se mi, da učbenik zajema premalo fotografij, vsebuje večinoma slike ali risbe. Risbe
in slike čisto primerno in zanimivo dopolnjujejo napisano, vendar je za uspešno
medpredmetno povezovanje pomembna stvarna slika predmetnosti. Dober primer za
to je obravnava navadne marjetice (stran 34 in 35 v učbeniku); v tem učbeniku za
slovenščino sluţi za učenje opisa rastline in obravnavo sopomenk, protipomenk,
nadpomenk in podpomenk. Če bi bila na tem mestu priloţena fotografija in ne slika
navadne marjetice, bi bilo medpredmetno povezovanje uspešnejše. Učenci bi videli,
kakšna je navadna marjetica v naravi. Enako teţavo imamo z opisom ţivali (stran
41); učbenik obravnava opis medveda, ni pa fotografije, ki bi bila za povezovanje s
predmetom naravoslovje in tehnika primernejša, kot je slika.
Pri opisu ţivali pa naletimo še na eno strokovno napako. V tej temi učenci poleg
spoznavanja opisa ţivali ponavljajo tudi tridelno zgradbo besedila (uvod, jedro in
zaključek), ki so jo v prejšnjih poglavjih ţe spoznali. Učni načrt sicer navaja ta cilj za
učence četrtega razreda, vendar je tridelna zgradba besedil značilna za
pripovedovalna besedila, v opisovalnem besedilu pa je tridelnost napačna.
Ponavljanje tridelnosti besedil bi zato morali avtorji utrjevati na pripovedovalnem
besedilu, pri opisovalnem pa ga sploh ne uporabljati. Podobno napako pa opazimo
tudi v prvem delu delovnega zvezka na strani 39; tu morajo učenci pravilno
povezovati opredelitev uvoda, jedra in zaključka. Po rešeni nalogi se učenci naučijo,
da uvod napove, o čem bo besedilo PRIPOVEDOVALO, jedro pa OPISUJE
dogajanje. Raba teh izrazov za načine razvijanja teme je strokovno napačna.

Na strani 45, v prvem delu delovnega zvezka, je napisana pripoved. Pripoved je
besedilo, ki bi moralo biti pisano v pretekliku, v tej pripovedi pa se časi menjajo.
Na strani 46, v prvem delu delovnega zvezka, je napisana naloga: "Če si s svojo
pripovedjo zadovoljen/-na, si izmisli največjo laţ na svetu in jo povej sosedu ali
sosedi." Mislim, da je sporno učence spodbujati k laganju in klepetanju. Naloga ni
vzeta iz konteksta in se ne navezuje na nobeno poglavje.

38

UNIVERZA V LJUBLJANI; PEDAGOŠKA FAKULTETA

Mislim, da je uporaba predlogov eden izmed pomembnejših ciljev, ki jih morajo
učenci usvojiti. Učbenik uporabi predlogov k in h nameni nekaj pozornosti, uporabi
predlogov z in s pa nič. V delovnem zvezku sem našla eno vajo, namenjeno pravilni
izbiri predlogov z in s, vendar se mi to zdi občutno premalo.
Učni komplet je pripravljen za izvajanje transmisijskega pouka. Učencu ne pripisuje
aktivne vloge, je bolj pasivni opazovalec in znanje samo reproducira in ga ne gradi
sam. Predvsem pogrešam pogostejše spodbujanje učencev k uporabi drugih gradiv
za učenje, ki niso le učbenik in delovni zvezek (taka spodbuda, kot je npr. na strani
30, v prvem delu delovnega zvezka).

3.3.3.2 ZNANKA ALI UGANKA 4, ZALOŽBA MODRIJAN

Nagovor avtorjev učnega gradiva je del učbenika, ki ni obvezen, je pa vsekakor zelo
zaţelen. Ta učbenik ga vsebuje in mislim, da je to zelo pozitivno.
Učbenik je razdeljen na dva dela. Prvi del je posvečen pravopisu in slovnici, drugi pa
pravilnemu oblikovanju besedilnih vrst. Mislim, da je taka razdelitev dobrodošla, ker
je veliko bolj pregledna (kadarkoli bi učenci ţeleli kaj najti, bi bilo to zelo enostavno).
Učbenik na koncu vsake enote "opozarja" na reševanje nalog v delovnem zvezku;
navedene so tudi strani v delovnem zvezku, na katerih se nahajajo vaje.
Učbenik vsebuje vprašanja za razmislek, ki učence spodbujajo k aktivni vlogi. Zelo
dobrodošle je tudi kategorija "za bistre glave", ki bistrejšim učencem omogočajo
dodatno zaposlitev. Posredno jih spodbujajo v iskanje informacij zunaj učbenika in
delovnega zvezka, v drugih virov. Pripomnila pa bi, da bi lahko bile pogostejše.
Poglavja

so

razdeljena

enako;

učenci točno

vedo,

kako

poteka

učenje.

Pomembnejše informacije so zapisane na rumenem polju.
Medpredmetno povezovanje bi bilo lahko bolj pokrito. Učbenik ne vsebuje veliko
fotografij, ki bi omogočale boljše povezovanje z naravoslovjem in tehniko (tako kot
npr. na strani 72). Učenci spoznajo le značilnosti ţivali.
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3.3.3.3 HEJ HOJ 4, DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE

Prva stvar, ki me pri učbeniku zmoti, je ţe naslovnica. Naslikan je verz: "Pred ki, ko,
ker, da, če vejica skače." Ta verz ne drţi vedno (na primer v dvodelnem vezniku
"medtem ko", kjer pred "ko" ni vejice), sploh pa ne drţi, da je vejica samo tam.
Učenci se na koncu od poglavja Vejica zapomnijo samo ta verz, ostalo pa pozabijo.
Zato se mi zdi škodljivo, da bi ga učencem sploh povedali.
Učbenik na začetku vsebuje legendo, ki pojasni pomen vseh stranskih sličic; to se mi
zdi zelo pomembno.
Na začetku vsakega poglavja so zapisana vprašanja (npr.: "S kom se najraje
pogovarjaš?" str. 6, učbenik, "Ali si se kdaj izgubil?" str. 34, učbenik) Vprašanja niso
zastavljena tako, da bi učence spodbujala v razmišljanje in v njih vzbudila
radovednost; sprašujejo jih zgolj po njihovem mnenju ali doţivetjih ali stvareh, ki jih
ţe znajo. To se mi zdi dobra spodbuda za pogovor, vendar je samo to.
Učbenik vsebuje zelena polja, na katerih so zapisane pomembnejše stvari. To se mi
zdi smiselno. Vsebuje pa tudi vijolična polja z roţico, ki so v legendi razloţena kot
namigi za radovedne učence, ki ţelijo vedeti več. Ko pa sem se lotila natančnejšega
branja, sem ugotovila, da to niso namigi za učence, ki ţelijo vedeti več. To so
naloge, ki bi jih bili sposobni delati vsi učenci in jih v nekaterih primerih morajo (npr. v
učbeniku na strani 23 naloga za radovedne pokriva učni cilj: "Pripravite se na govorni
nastop. Z risbo predstavite poklic, ki bi ga radi opravljali, ko odrastete.").
Na koncu poglavij pa so zapisane številke strani v delovnem zvezku; tam lahko
učenci rešijo vaje na obdelano temo. To je sicer zelo prikladno, vendar so te številke
strani napačne in zamaknjene.
K poglavju Obvestilo na strani 27 v učbeniku so v delovnem zvezku (1. del), na strani
51, vaje. Učence avtorici pozivata, da naj v skupinah sestavijo obvestilo. Navodila so
taka: "Ob koncu leta člani vrtnarskega kroţka prirejate razstavo. Ţelite si, da bi jo
obiskalo čim več učiteljev, staršev, sošolcev, sester in bratov. Najbolje, da na dobro
vidno mesto obesite OBVESTILO." Napisati morajo KAJ, KDO, KDAJ, KJE. Spodaj
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je veliko prostora, da učenci sestavijo OBVESTILO. Mislim, da so to tipična navodila
za vabilo in ne obvestilo.
V učbeniku je na strani 50 besedilo, ki naj bi bilo opis ţivali. V opisu ţivali napišemo
zgolj tiste podatke, ki jih lahko vidimo, slišimo: zunanjost, velikost, prehranjevanje,
ţivljenjski prostor, oglašanje, način gibanja ... Ne pišemo pa o vrstah, ki jih poznamo,
kdo je ţival odkril, o njeni priljubljenosti pri ljudeh ... Vse to namreč zajema "opis" v
tem učbeniku, ki vsekakor to ni.

Zavaja pa tudi naloga 5 na strani 81 v delovnem zvezku (1. del), v kateri morajo
učenci napisati protipomenko besedi zdravnik. Omeniti pa moram še pravopisno
napako; v delovnem zvezku (1. del) je na strani 40 namesto bomboni zapisano
bonboni.
Na strani 62 v drugem delu delovnega zvezka je neumetnostno besedilo "Močeradov
beg". Sestavljen je iz štirih odstavkov, pri vaji na naslednji strani pa avtorici
zahtevata od učencev, da z eno povedjo obnovijo vsakega od petih odstavkov.
Razumem, da gre za napako, vendar učence naloga zavaja in iz lastnih izkušenj
lahko trdim, da postanejo zmedeni.
Učno gradivo vsebuje veliko fotografij; to je za medpredmetno povezovanje odlično.
Poleg novih informacij, ki jih učenci dobijo ob prebiranju besedila, imajo priloţeno še
fotografijo. Več pa bi lahko bilo spodbujanja učencev k uporabi drugih učnih virov
(našla sem samo nekaj povezovanja s SSKJ).

3.3.3.4 GRADIM SLOVENSKI JEZIK 4, ROKUS KLETT

Avtorice učbenika učenca prijazno pozdravijo z nagovorom. Mislim, da je zelo
pomembno, da so razloţile, zakaj je v učbeniku uporabljena samo oblika za moški
spol.
Učbenik je zasnovan na ideji transakcijskega pouka in izredno dialoško usmerjen.
Učence spodbuja k iskanju znanja in samostojni izgradnji vedenja. Učence z
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vprašanji usmerja v tolikšni meri, da jih zanesljivo pripelje do ţelenega cilja in jih
aktivno vključuje v raziskovanje.
Pomembnejše stvari so na koncu poglavja zapisana v okvirju, saj definicije v
kombinaciji z lastnim raziskovanjem ne prinašajo le reproduciranja znanja, ampak
povečujejo razumevanje in vzbujajo zanimanje za nadaljnje širjenje obzorja.
Učbenik spodbuja učence k pisanju. Vsebuje naloge, v katerih avtorice pozivajo
učence, da naj celotno nalogo prepišejo v zvezek. S tem pridobijo znanje, ko rešijo
nalogo, in pišejo, kar je v računalniški dobi prava redkost.
Slaba stran učbenika je, da vsebuje večinoma slike ali risbe, premalo je fotografij.
Fotografije omogočajo boljše medpredmetno povezovanje, slike in risbe pa včasih le
razbijejo svet črk in napisanega besedila.
Izpostavila bi še dejstvo, da so naloge v učbeniku velikokrat navezane na posnetke.
Če posnetka ne vidiš, je reševanje nalog onemogočeno. Ker je učbenik namenjen
učencem, bi bilo smiselno, če bi ga lahko uporabljali doma pri prav vsaki temi.
Delovni zvezek lepo dopolnjuje naloge iz učbenika in ponuja dodatno utrjevanje
naučene snovi. Poglavja iz učbenika se v delovnem zvezku nahajajo pod istim
naslovom; to omogoča učencem hitrejši pregled in iskanje.

42

UNIVERZA V LJUBLJANI; PEDAGOŠKA FAKULTETA

4 OPREDELITEV PROBLEMA
Izbrati primerno učno gradivo za posamezne šolske predmete je pomembna
odločitev učitelja, če ţeli z njegovo pomočjo dosegati cilje iz učnega načrta. To velja
tudi za predmet slovenščina.
V zadnjih letih je na Slovenskem na voljo več učnih kompletov za slovenščino v
posameznem razredu OŠ, torej učitelji lahko izbirajo med gradivi in izberejo
najprimernejše gradivo za delo v svojem razredu. Po drugi strani pa so omejeni s
šolskim skladom, iz katerega si učenci na začetku šolskega leta brezplačno
sposodijo učbenik in ga na koncu šolskega leta vrnejo, ter odredbo ministrstva za
šolstvo, da se učbeniki v šolskem skladu od letošnjega šolskega leta ne smejo
menjati,

četudi

bi

učitelji

hoteli

uporabljati

drugo

(po

njihovem

mnenju

boljše/primernejše) učno gradivo.
Raziskala sem mnenje učiteljev o učnem gradivu, in sicer na primeru učnih gradiv za
slovenščino (jezikovni pouk) v 4. razredu OŠ. Menim, da bi moral vsak učitelj pred
odločitvijo, katero učno gradivo bo uporabljal v svojem razredu, pregledati vsa učna
gradiva za določeni predmet v določenem razredu, po uporabi v določenem šolskem
letu pa znati izpostaviti dobre in slabe strani učnega gradiva, ki ga uporablja, ter
gradivo, ki ni doseglo njegovih pričakovanj, zamenjati. Z ugotovitvami bom kot
začetnica na svoji poklicni poti lahko pridobila znanje o tem, kaj je pomembno pri
izbiri učnega gradiva (za slovenščino).

4.1 CILJI RAZISKAVE
Z raziskavo ţelim ugotoviti,


ali vsa učna gradiva, ki so na voljo za slovenščino (jezikovni pouk) v 4.
razredu, ustrezajo učnemu načrtu;



ali se učna gradiva za slovenščino (jezikovni pouk) v 4. razredu razlikujejo
glede na vsebino, metodo dela, slikovno gradivo in medpredmetno
povezovanje;
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ali učitelji poznajo vsa učna gradiva, ki so na voljo za slovenščino (jezikovni
pouk) v 4. razredu;



ali je učiteljem všeč, da je na trgu več učnih gradiv za slovenščino (jezikovni
pouk) v 4. razredu;



ali učitelji znajo izpostaviti dobre in slabe strani učnega gradiva za
slovenščino (jezikovni pouk) v 4. razredu, ki ga uporabljajo;



zakaj učitelji uporabljajo določeno učno gradivo.

4.2 HIPOTEZE
H1 Vsa učna gradiva, ki so na voljo za slovenščino (jezikovni pouk) v 4. razredu OŠ,
ustrezajo učnemu načrtu.
H2 Učiteljem je všeč, da je na trgu več učnih gradiv za slovenščino (jezikovni pouk) v
4. razredu.
H3 Učitelji sami izberejo učno gradivo za slovenščino (jezikovni pouk), ki ga
uporabljajo v 4. razredu.
H4 Učitelji poznajo samo tisto učno gradivo za slovenščino (jezikovni pouk) v 4.
razredu, ki ga uporabljajo.
H5 Učitelje pri delu vodi učni načrt.
H6 Učitelji znajo izpostaviti dobre in slabe strani učnega gradiva za slovenščino
(jezikovni pouk) v 4. razredu, ki ga uporabljajo.
H7 Učiteljem se zdi slikovno gradivo v učnem gradivu za slovenščino (jezikovni
pouk) v 4. razredu, ki ga uporabljajo, pomembno.
H8 Po mnenju učiteljev učno gradivo za slovenščino (jezikovni pouk) v 4. razredu, ki
ga uporabljajo, omogoča medpredmetno povezovanje.
H9 Učitelji zahtevajo od učencev 4. razreda, da poleg natisnjenega učnega gradiva
uporabljajo tudi svoj zvezek.
H10 Učitelji poleg izbranega učnega gradiva za slovenščino (jezikovni pouk) v 4.
razredu uporabljajo še dodatna učna gradiva za slovenščino (jezikovni pouk) v 4.
razredu, in sicer predvsem za utrjevanje snovi.
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5 OPIS RAZISKOVALNE METODOLOGIJE
Metoda raziskovanja je deskriptivna oz. opisna. S to metodo sem ugotavljala stanje,
ne da bi ga vzročno pojasnjevala.

5.1 VZOREC
Analizirala sem štiri učna gradiva za slovenščino (jezikovni pouk) v 4. razredu. Z
analizo sem preverila, ali so v njih zajeti vsi cilji iz učnega načrta, ovrednotila učna
gradiva po drugih merilih (vsebina, metoda dela, slikovno gradivo in medpredmetno
povezovanje) ter ugotavljala, ali se mnenje učiteljev, ki učno gradivo uporabljajo,
razlikuje od mojega.
Mnenje učiteljev sem pridobila s pomočjo anketnega vprašalnika (gl. Priloge).
Naslovila ga bom na učitelje, ki so zaposleni na naključnih osnovnih šolah po vsej
Sloveniji. Od tega je za vsako učno gradivo odgovarjalo po 10 učiteljev, ki letos uči v
četrtem razredu oz. so to počeli lani. To je enostavni slučajnostni vzorec, anketirance
sem pridobila z loterijskim načinom izbire. Slučajnostni vzorec je namreč bolj
reprezentativen kot neslučajnostni.

5.2 OPIS MERSKIH INSTRUMENTOV:
Merski instrument je anketni vprašalnik, ki ima 13 vprašanj. Anketa je anonimna in je
sestavljena preteţno iz vprašanj zaprtega tipa.

5.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV:
Anketa je bila po elektronski pošti poslana ravnateljem naključnih osnovnih šol, oni
pa so jo posredovali svojim učiteljicam, ki poučujejo oz. so lani poučevale v oddelkih
četrtega razreda.
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5.4 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV:
Odgovore na anketna vprašanja sem preštela glede na učno gradivo, ki ga
uporabljajo. Dobila bom 4 skupine. Preštela sem enake odgovore in tako ugotovila,
katero mnenje prevladuje. Rezultate bom v nadaljevanju prikazala številčno. Podatke
bom podala za vsako učno gradivo posebej.
Anketirance bom zdruţila v eno skupino pri vprašanjih, pri katerih ni pomembno,
katero učno gradivo uporabljajo, in podala skupno mnenje vseh anketirancev.
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6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA
Hipotezo 1 sem preverila z lastnim raziskovanjem.
H1 Vsa učna gradiva, ki so na voljo za slovenščino (jezikovni pouk) v 4.
razredu OŠ, ustrezajo učnemu načrtu.
Ugotovila sem, da v treh učnih

kompletih pogrešam cilj: "Poslušajo tišino in

razmišljajo o vlogi tišine pri mizi, v šoli, gledališču, cerkvi, muzeju, na pokopališču, v
naravi ... " (Učni načrt: 2002) Našla sem ga samo v gradim slovenski jezik 4.
Ker je cilj splošen in je lahko uresničen tudi pri drugih predmetih in ni specifičen za
pouk jezikovnega dela slovenščine, se mi zdi, da je hipoteza vseeno potrjena. Ostali
cilji so namreč v učnih gradivih zajeti. Dopuščam pa moţnost, da je učni cilj zakrit v
kateri izmed učnih enot in bi ga avtorji učnega gradiva znali prikazati.
Naslednje hipoteze sem preverjala z anketnim vprašalnikom (gl. Priloge).
H2 Učiteljem je všeč, da je na trgu več učnih gradiv za slovenščino (jezikovni
pouk) v 4. razredu.
Več učnih gradiv zagotovo povečuje konkurenčnost in zagotavlja večjo kvaliteto.
Tako najšibkejši členi izpadejo, ostanejo pa močni in dobri. Seveda pa se gradiva ne
razlikujejo samo po kvaliteti, ampak tudi po načinu dela in obravnavi snovi. Hotela
sem izvedeti, ali pa so tudi učitelji takega mnenja oziroma jim je pestra ponudba
učbenikov všeč ali jim na drugi strani predstavlja dodatno delo, ker se morajo
odločati, katero učno gradivo bodo uporabljali. Kar trideset vprašanih učiteljev je
odgovorilo, da jim je izbira všeč. Mnenje ostalih desetih je, da bi bilo bolje, da bi imeli
na voljo samo eno učno gradivo za slovenščino (jezikovni del) za 4. razred in bi vsi
slovenski učenci uporabljali isto.
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H3 Učitelji sami izberejo učno gradivo za slovenščino (jezikovni pouk), ki ga
uporabljajo v 4. razredu.
Samo sedemnajst učiteljev (od štiridesetih vprašanih) je imelo proste roke pri izbiri
učnega gradiva. Ostalih dvaindvajset pa mora uporabljati tisti učbenik, ki je v
šolskem skladu. Šolski skladi so za starše učencev odlično zasnovan načrt. Za
učitelje in učence pa ne. Pestra izbira učnih gradiv ne pomeni nič, če učitelj ne more
prostovoljno izbrati tistega, s katerim bi rad delal. Učenci pa so zaradi učbeniških
skladov na slabšem zato, ker v izposojeni učbenik (delovni zvezek ni del
učbeniškega sklada) ne smejo nič dopisati, podčrtati, obkroţiti ... Tretjo hipotezo sem
ovrgla.
H4 Učitelji poznajo samo tisto učno gradivo za slovenščino (jezikovni pouk) v
4. razredu, ki ga uporabljajo.
Četrto hipotezo sem postavila, ker se mi zdi, da so se učitelji vdali v usodo
učbeniških skladov in ostale ponudbe sploh ne spremljajo. To, da moraš določeno
učno gradivo uporabljati pri pouku, ne pomeni, da si ne smeš pomagati tudi z
ostalimi. Mislim, da je pomembno, da poznaš tudi ostale ponudnike in se tako kot
učitelj zavedaš, kaj bi lahko bilo boljše in katere so kvalitete, ki jih moraš ceniti. Moja
četrta hipoteza je sicer zavrnjena, saj osemindvajset anketirancev poleg svojega
učnega gradiva pozna vsaj še eno. Samo trinajst pa jih pozna vse štiri, kar se mi zdi
premalo in mislim, da bi morali vsi poznati vse.
H5 Učitelje pri delu vodi učni načrt.
Delo učitelja naj bi vodil učni načrt, učno gradivo pa je v prvi vrsti namenjeno
učencem. Ţelela sem izvedeti, kakšno je dejansko stanje. Od štiridesetih vprašanih
učiteljev jih je dvaintrideset odgovorilo, da jih pri delu vodi učni načrt. S tem sem
potrdila svojo peto hipotezo, vendar sem mnenja, da bi morali vsi učitelji za vodilo pri
svojem delu uporabljati učni načrt.
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V naslednjih hipotezah sem anketirance razdelila na štiri skupine, glede na to, katero
učno gradivo uporabljajo.
H6 Učitelji znajo izpostaviti dobre in slabe strani učnega gradiva za
slovenščino (jezikovni pouk) v 4. razredu, ki ga uporabljajo.
Učno gradivo MKZ, SLOVENŠČINA 4
V teoretičnem delu sem navedla kar nekaj (strokovnih) napak, ki jih vsebuje to učno
gradivo. Od desetih anketirancev, ki so anketo reševali in uporabljajo to učno
gradivo, ni niti eden navedel katere izmed opisanih napak oziroma jih je vseh deset
mnenja, da učno gradivo strokovnih napak ne vsebuje.
Anketa je vsebovala tudi odprto vprašanje: "Ali bi v učnem gradivu, ki ga uporabljate,
kaj posebej pohvalili/grajali?" Tudi tukaj noben anketiranec ni izpostavil svojega
pozitivnega/negativnega mnenja.
Učitelji, ki uporabljajo to učno gradivo, niso enotni v tem, ali učno gradivo od njih
zahteva veliko "razlage" in dodatnih nalog. Pet jih meni, da učno gradivo spodbuja
aktivno vlogo učenca in da jih učitelj le vodi, ostalih pet pa meni, da morajo vloţiti še
veliko lastne "razlage". Učno gradivo je očitno zasnovano na podlagi transmisijskega
pouka, saj od učencev ne zahteva nobenega lastnega raziskovanja in ga v učnem
procesu ne poudarja.
Učno gradivo zaloţbe Modrijan, Znanka ali uganka 4
Vsi anketiranci, ki uporabljajo Modrijanovo učno gradivo, so mnenja, da učno gradivo
ne vsebuje (strokovnih) napak. Tudi sama nisem našla nobene, zato bi se z njihovim
mnenjem strinjala.
Anketiranci pa niso znali izpostaviti nobene dobre ali slabe strani učnega gradiva pri
odprtem vprašanju ("Ali bi v učnem gradivu, ki ga uporabljate, kaj posebej
pohvalili/grajali?"). Sama sem jih navedla kar nekaj.
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Anketiranci so mnenja, da učbenik spodbuja aktivno vlogo učenca in od učitelja ne
zahteva veliko dodatne razlage in nalog. Tudi s tem bi se strinjala.
Učno gradivo DZS, Hej Hoj 4
(Strokovne) napake so prisotne tudi v tem učnem gradivu. Opazila sem jih kar nekaj.
Med anketiranimi uporabniki tega gradiva pa sta jih opazila le dva uporabnika.
Ostalih osem je mnenja, da učno gradivo nima (strokovnih) napak oz. jih niso opazili.
Trije anketiranci so izpostavili negativne strani učnega gradiva ("Premalo vaj.",
"Delovni zvezek ima bolj vlogo učbenika." in "Preveč podobne naloge.")
Učno gradivo spodbuja aktivno vlogo in od učitelja ne zahteva veliko dodatne
razlage. Tako se je opredelilo kar osem anketirancev. Le dva anketiranca sta
enakega mnenja kot jaz, in sicer da je gradivo zgrajeno na principu transmisijskega
pouka in zahteva od učitelja veliko več kot od učenca.
Učno gradivo Rokus Klett, Gradim slovenski jezik 4
Ko sem pregledovala to učno gradivo, nisem našla nobene strokovne napake. Tako
pravijo tudi vsi anketiranci.

Veliko pa je bilo napisanega pri pohvalah in grajah. Kar sedem anketirancev je
izrazilo svoje mnenje. Pohvalili so opise, sistematičnost učnega gradiva, pristop k
obravnavi jezikovnih pravil in ilustracije. Grajali pa so naloge (niso dovolj pestre),
izgubljeno stran ob navajanju nove teme in nepreglednost.
Enotno pa so odgovorili, da učbenik temelji na transakcijskem pouku in od učitelja ne
zahteva veliko dodatne "razlage" in nalog. To sem ugotovila tudi sama.
Hipoteza 6 je vsekakor zavrnjena. Učitelji ne znajo izpostaviti dobrih ali slabih strani
učnega gradiva, ki ga uporabljajo. Če zdruţimo vse anketirance, jih je samo deset
izrazilo neko mnenje. Niso izpostavili niti strokovnih napak, ki so v dveh gradivih
očitne. To je posledica tudi tega, da anketiranci ne poznajo vseh ostalih učnih gradiv.
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S primerjavo velikokrat opazimo, kaj je dobro in kaj slabo. Seveda ne more vse
temeljiti na primerjavi, vendar tako nekatera spoznanja laţje pridejo do izraza.
Vsekakor pa sem mnenja, da bi morali pedagoški delavci znati izraziti svoje mnenje
in sem nad dejstvom, da ga ne znajo, precej razočarana.
H7 Učiteljem se zdi slikovno gradivo v učnem gradivu za slovenščino
(jezikovni pouk) v 4. razredu, ki ga uporabljajo, pomembno.
Učno gradivo MKZ, SLOVENŠČINA 4
Anketiranci menijo, da je slikovno gradivo v tem učnem gradivu pomembno. Devetim
anketirancem pomaga pri pouku, ker napisano odlično dopolnjuje in slike/fotografije
tudi komentirajo. Samo enemu od uporabnikov se slikovno gradivo ne zdi uporabno.
Učno gradivo zaloţbe Modrijan, Znanka ali uganka 4
Enotno so odgovorili tudi uporabniki tega učnega gradiva. Slikovno gradivo je
pomembno in ga redno vključujejo v pouk. Tako pravi vseh deset anketirancev.
Učno gradivo DZS, Hej Hoj 4
Slikovno gradivo je pomembno tudi v tem učnem gradivu. Tako se zdi vsem desetim
anketirancem.
Učno gradivo Rokus Klett, Gradim slovenski jezik 4
Eden izmed anketirancev je mnenja, da je slikovno gradivo sicer všeč učencem,
vendar ne pomeni dovolj, da bi ga komentirali pri pouku. Ostali pa menijo, da je
slikovno gradivo pomembno.

Hipotezo sem vsekakor potrdila, saj je kar 38 anketirancev izbralo trditev, da
slikovno gradivo vključujejo v pouk. Mislim, da je izrednega pomena, da so avtorji
našli take slike/fotografije, ki so primerne za jezikovni del slovenščine; to na prvi
pogled ni tako enostavno. Na splošno bi rekla le, da bi vsa učna gradiva lahko imela
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vključenih več fotografij. Slikovna predstava je pomembna za vizualne ljudi, ki si
podatke laţje zapomnijo, če so predstavljeni s sliko.
H8 Po mnenju učiteljev učno gradivo za slovenščino (jezikovni pouk) v 4.
razredu, ki ga uporabljajo, omogoča medpredmetno povezovanje.
Učno gradivo MKZ, SLOVENŠČINA 4
Šest anketirancev meni, da učno gradivo omogoča medpredmetno povezovanje.
Navajali so predvsem predmet naravoslovje in tehnika. Štirje pa mislijo, da učno
gradivo tega ne omogoča oz. je nerazvidno. Gradivo res ni najbolj nagnjeno k
medpredmetnemu povezovanju, vendar je pri nekaterih temah tudi to mogoče.
Učno gradivo zaloţbe Modrijan, Znanka ali uganka 4
Samo dva anketiranca sta to učno gradivo označila kot medpredmetno
spodbujajoče. Ostalih osem meni, da učno gradivo tega ne spodbuja. Moje mnenje
je, da je do neke mere vsako gradivo spodbuja k medpredmetnemu povezovanju. So
gradiva, ki spodbujajo bolj, in druga, ki manj. To učno gradivo sodi med tista, ki
spodbujajo manj.
Učno gradivo DZS, Hej Hoj 4
Anketiranci, ki uporabljajo Hej Hoj 4, so najbolj prepričljivo zagotovili, da je
medpredmetno povezovanje prisotno. Navajali so predmete druţba, naravoslovje in
tehnika, likovna vzgoja in matematika. Eden izmed anketirancev meni, da
medpredmetno povezovanje ni prisotno. Sama tolikšne povezave z različnimi
predmeti nisem odkrila, vendar se zavedam, da izkušnje dajo znanje, kje in kam
lahko vključiš tudi cilje drugih predmetov.
Učno gradivo Rokus Klett, Gradim slovenski jezik 4
Tudi pri tem analiziranem gradivu so anketiranci večinsko podprli medpredmetno
povezovanje. Samo dva menita nasprotno. Strinjam se z mnenjem večine.
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Mislim, da to hipotezo lahko potrdim. Po zdruţenih mnenjih večina učnih gradiv za
slovenščino (jezikovni del) na trgu podpira medpredmetno povezovanje. Zavedati pa
se moramo, da so nekateri učitelji iznajdljivejši kot drugi in je zato medpredmetno
povezovanje uspešnejše in bolj prisotno.
H9 Učitelji zahtevajo od učencev 4. razreda, da poleg natisnjenega učnega
gradiva uporabljajo tudi svoj zvezek.
Učno gradivo MKZ, SLOVENŠČINA 4
Vsi anketiranci od svojih učencev zahtevajo, da uporabljajo tudi svoj zvezek. Vanj
pišejo predvsem opise, spise in vaje. Nihče ni omenil, da bi v zvezek pisali "razlago"
nove snovi.
Učno gradivo zaloţbe Modrijan, Znanka ali uganka 4
Vsi učenci anketirancev, ki uporabljajo Modrijanovo učno gradivo, uporabljajo tudi
svoj zvezek. Vanj ne pišejo "razlage" nove učne snovi, ampak povzetke, vaje za
utrjevanje, obnove, spise, domače naloge ...
Učno gradivo DZS, Hej Hoj 4
Anketiranci tega učnega gradiva so odgovorili, da učenci zvezke uporabljajo, a s to
razliko, da poleg vaj, domačih nalog, obnov ... vanje zapisujejo tudi novo učno snov
in pravopisna pravila.
Učno gradivo Rokus Klett, Gradim slovenski jezik 4
Tudi odgovor teh anketirancev je soglasen. Zvezek je nujen del pouka. Ker učno
gradivo izredno spodbuja pisanje, je v zvezkih učencev veliko pravil, ki jih morajo
učenci prepisati na pobudo učnega gradiva. Drugače pa zapisujejo opise, miselne
vzorce, domače naloge, dodatne vaje ...
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Sama si jezikovnega dela pouka slovenščine brez pisanja ne predstavljam. Pisanja
se morajo učenci naučiti do največje moţne mere. Za to je potrebna vaja in zato je
zvezek obvezna oprema. Mislim, da bi učenci morali pisati še več. Takega mnenja
so tudi vsi anketirani učitelji, saj so mojo hipotezo potrdili kar vsi.
H10 Učitelji poleg izbranega učnega gradiva za slovenščino (jezikovni pouk) v
4. razredu uporabljajo še dodatna učna gradiva za slovenščino (jezikovni
pouk) v 4. razredu, in sicer predvsem za utrjevanje snovi.
Učno gradivo MKZ, SLOVENŠČINA 4
Samo trije anketiranci poleg svojega učnega gradiva uporabljajo še enega. Zanimivo
je, da si vsi trije pomagajo z učnim gradivom Gradim slovenski jezik. Potrjujejo pa
drugi del hipoteze, saj drugo učno gradivo uporabljajo pri vajah za utrjevanje snovi in
nalogah za preverjanje znanja.
Učno gradivo zaloţbe Modrijan, Znanka ali uganka 4
Anketiranci, ki uporabljajo Modrijanovo učno gradivo, v celoti potrjujejo hipotezo. Kar
vseh deset uporablja dodatno učno gradivo (vsi Gradim slovenski jezik). Dodatno
učno gradivo uporabljajo pri vajah za utrjevanje snovi in nalogah za preverjanje
znanja.
Učno gradivo DZS, Hej Hoj 4
Tudi polovica uporabnikov učnega gradiva Hej Hoj 4, uporablja dodatno učno
gradivo (od tega štirje uporabljajo Gradim slovenski jezik, eden pa Slovenščina 4).
Najbolj zastopano področje, za katero si priskrbijo dodatno pomoč, so vaje za
utrjevanje snovi.
Učno gradivo Rokus Klett, Gradim slovenski jezik 4
Gradim slovenski jezik 4 je bilo učno gradivo, ki je bilo največkrat izbrano kot "drugo"
učno gradivo. Tudi šest njegovih uporabnikov in anketirancev uporablja dodatno
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pomoč (pet jih uporablja Slovenščina 4, eden pa Znanka ali uganka 4). Tudi oni po
večini pravijo, da gre za pomoč pri vajah za utrjevanje snovi in pri nalogah za
preverjanje znanja.
Tudi moja zadnja hipoteza je potrjena. Štiriindvajset anketirancev uporablja dodatno
učno gradivo in vsi, ki ga uporabljajo, pravijo da pomoč poiščejo za naloge in vaje za
utrjevanje in preverjanje snovi.

POTRJENE IN OVRŢENE HIPOTEZE:
H1 Vsa učna gradiva, ki so na voljo za slovenščino (jezikovni pouk) v 4.
razredu OŠ, ustrezajo učnemu načrtu.
H2 Učiteljem je všeč, da je na trgu več učnih gradiv za slovenščino (jezikovni




pouk) v 4. razredu.
H3 Učitelji sami izberejo učno gradivo za slovenščino (jezikovni pouk), ki ga



uporabljajo v 4. razredu.
H4 Učitelji poznajo samo tisto učno gradivo za slovenščino (jezikovni pouk) v



4. razredu, ki ga uporabljajo.
H5 Učitelje pri delu vodi učni načrt.



H6 Učitelji znajo izpostaviti dobre in slabe strani učnega gradiva za



slovenščino (jezikovni pouk) v 4. razredu, ki ga uporabljajo.
H7 Učiteljem se zdi slikovno gradivo v učnem gradivu za slovenščino



(jezikovni pouk) v 4. razredu, ki ga uporabljajo, pomembno.
H8 Po mnenju učiteljev učno gradivo za slovenščino (jezikovni pouk) v 4.
razredu, ki ga uporabljajo, omogoča medpredmetno povezovanje.
H9 Učitelji zahtevajo od učencev 4. razreda, da poleg natisnjenega učnega




gradiva uporabljajo tudi svoj zvezek.
H10 Učitelji poleg izbranega učnega gradiva za slovenščino (jezikovni pouk) v
4. razredu uporabljajo še dodatna učna gradiva za slovenščino (jezikovni



pouk) v 4. razredu, in sicer predvsem za utrjevanje snovi.
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7 SKLEP
V raziskavi sem ugotovila, da učitelji premalo poznajo ponudbo učnih gradiv za
slovenščino (jezikovni del) v 4. razredu, ki je na trgu. Učna gradiva so med seboj
primerjali s teţavo, ker niso poznali vseh štirih. Le peščica jih je znala povedati dobre
in slabe strani učnega gradiva, ki ga uporabljajo in jih argumentirati, to pa je bistveno
pri izraţanju mnenja. Pojavili so se tudi preveč ali premalo kritični pogledi na učno
gradivo, ki ga uporabljajo. Zdi se mi tudi, da se učitelji premalo zanimajo in
informirajo o tem, kaj je napisano v učnih gradivih, zato spregledajo strokovne
napake, ki vplivajo na znanje njihovih učencev. To se mi zdi neodgovorno, saj smo
kot učitelji zadolţeni, da učence peljemo po poti znanja, najprej pa je naša naloga,
da smo poučeni sami. To sklepam na podlagi svoje raziskave, vendar moram
upoštevati, da sem zajela relativno majhen vzorec.
Anketiranje se mi zdi nehvaleţna metoda raziskovanja, ker je teţko pridobiti
anketirance, ki so pripravljeni rešiti anketo. Tisti, ki pa jo rešijo, včasih površno
preberejo vprašanja in zato so nekateri odgovori neuporabni. Zaradi površnega
branja sem namreč morala izločiti drugo vprašanje, ker ga anketiranci niso razumeli
(napisan je sicer jasno) in jih je več kot pol rešilo narobe. Zaradi ţe omenjenega
teţkega pridobivanja anketirancev si nisem mogla privoščiti, da bi ankete izločila,
zato sem izločila drugo vprašanje.
Učno gradivo je učenčeva osnovna literatura, sicer ni edina, vendar se moramo kot
učitelji potruditi, da bomo učencem ponudili najboljše, kar lahko dobijo. S svojim
strokovnim znanjem bi se profesorji razrednega pouka morali znati odločiti za
kakovostno gradivo. Zato se mi zdi pomembno, da resno in zbrano pregledamo
ponudbo in se odločimo na podlagi strokovnega mnenja. Ne zdi se mi prav, da je bilo
v raziskavi kar dvanajst učiteljev, ki poznajo le gradivo, ki ga uporabljajo. Učitelji bi
morali poznati vso ponudbo učnih gradiv pri vseh predmetih.
Raziskava sicer ni podala rezultatov, ki bi jih lahko uporabili na način, da bomo
izboljšali stanje. Kakovost pouka je bolj kot ne odvisna od učitelja, učitelj pa mora biti
sam dovolj ambiciozen, da si bo ţelel imeti kakovosten pouk. In h kakovostnemu
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pouku sodi kakovostno učno gradivo, ki pa mora biti preverjeno in izbrano glede na
vso ponudbo.
Mogoče bi se stanje izboljšalo, če bi imeli vsi učitelji na voljo svobodno odločitev o
tem, katero učno gradivo bi radi uporabljali in ne bili pri tem omejeni s šolskim
skladom. Učitelji si namreč ţelijo imeti na trgu več učnih gradiv za določeni predmet.
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9 PRILOGE
Spoštovani/spoštovane učitelji/učiteljice, ki letos poučujete v 4. razredu ali ste to
počeli/počele lani!
Sem Urška Kozina, absolventka Oddelka za razredni pouk na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.
V diplomski nalogi analiziram učno gradivo za slovenščino (jezikovni pouk), ki je na voljo za
4. razred OŠ. S tem anketnim vprašalnikom raziskujem mnenje učiteljev/učiteljic o učnem
gradivu, ki ga uporabljajo. Anketa je anonimna. Vnaprej se Vam zahvaljujem za sodelovanje.

ŠTEVILO LET DELOVNIH IZKUŠENJ: _________
1. KATERO UČNO GRADIVO UPORABLJATE (ALI STE UPORABLJALI LANI) PRI
POUKU SLOVENŠČINE (JEZIKOVNI POUK)? Obkrožite črko pred odgovorom.
a) Slovenščina 4 (MKZ).
b) Hej hoj 4 (DZS).
c) Znanka ali uganka 4 (Modrijan).
č) Gradim slovenski jezik 4 (Rokus Klett).
2. KATERE DELE VSEBUJE UČNO GRADIVO, KI GA UPORABLJATE?
učbenik

delovni zvezek

samostojni delovni zvezek

CD

Obkrožite dele.

videokaseta

DVD

priročnik za učitelja
KATERE OD ZGORAJ OBKROŢENIH DELOV UPORABLJATE PRI POUKU?
Obkrožite dele.

učbenik

delovni zvezek

samostojni delovni zvezek

CD

videokaseta

DVD

priročnik za učitelja

3. UČNO GRADIVO, KI GA UPORABLJAM, (Obkrožite črko pred odgovorom.)
a) od mene zahteva precej dodatne »razlage«, dodatnih primerov, nalog … in
vodenje učencev.
b) od mene ne zahteva veliko dodatne »razlage«, dodatnih primerov, nalog …;
učence le vodim in usmerjam in ti precej samostojno pridejo do spoznanj.
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4. ALI UPORABLJAJO VAŠI UČENCI POLEG UČNEGA GRADIVA ŠE SVOJ
ZVEZEK? Obkrožite črko pred odgovorom.
a) Da.
b) Ne.
ČE STE OBRKOŢILI a, KAJ PIŠEJO V SVOJ ZVEZEK?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. ALI VAM SLIKOVNO GRADIVO V UČNEM GRADIVU POMAGA PRI
POUČEVANJU? Obkrožite črko pred odgovorom.
a) V glavnem ga ne opazim in bi bilo vseeno, če ga ne bi bilo.
b) Zelo mi pomaga. Napisano odlično dopolnjuje. Z učenci pogosto komentiramo
slike/fotografije.
c) Učenci so nad njim navdušeni, čeprav ga pri pouku neposredno ne obravnavamo.
č) Tudi učencem se zdi neprimerno/nepotrebno ipd.
6. ALI STE UGOTOVILI, DA IMA UČNO GRADIVO, KI GA UPORABLJATE, KAJ
STROKOVNIH NAPAK? Obkrožite črko pred odgovorom.
a) Da.
b) Ne.
ČE STE OBRKOŢILI a, NAVEDITE PRIMER.
_____________________________________________
7. ALI UČNO GRADIVO, KI GA UPORABLJATE, SPODBUJA MEDPREDMETNO
POVEZOVANJE? Obkrožite črko pred odgovorom.
a) Da.
b) Ne.
ČE STE OBKROŢILI a, S KATERIMI PREDMETI?
________________________________________
8. ALI BI V UČNEM GRADIVU, KI GA UPORABLJATE, ŠE KAJ POSEBEJ
POHVALILI/GRAJALI?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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9. ZAKAJ UPORABLJATE TO UČNO GRADIVO? Obkrožite črko pred odgovorom.
a) Ker menim, da je najboljše in sem ga sam/-a izbral/-a.
b) Ker je učbenik v šolskem skladu in se mi tudi zdi dobro gradivo.
c) Ker je učbenik v šolskem skladu; sicer pa se mi ne zdi dobro gradivo.
ČE STE OBKROŢILI c, OBKROŢITE, KATERO GRADIVO BI RAJE UPORABLJALI.
a) Slovenščina 4 (MKZ).
b) Hej hoj 4 (DZS).
c) Znanka ali uganka 4 (Modrijan).
č) Gradim slovenski jezik 4 (Rokus Klett).
10. ALI DOBRO POZNATE VSA UČNA GRADIVA ZA SLOVENŠČINO (JEZIKOVNI
POUK), KI SO NA VOLJO ZA 4. RAZRED? Obkrožite črko pred odgovorom (in ev.
dopolnite.)
a) Da.
b) Ne.
c) Poleg tega, ki ga uporabljam, dobro poznam še:
___________________________.
11. ALI POLEG UČNEGA GRADIVA, KI GA UPORABLJATE PRI POUKU, KDAJ
UPORABITE ŠE KATERO OD OSTALIH TREH OZ. NJEGOV ODLOMEK?
Obkrožite črko pred odgovorom.
a) Da.
b) Ne.
ČE STE OBKROŢILI a, OBKROŢITE, V KATERO GRADIVO OBČASNO ALI
REDNO »POGLEDATE«.
a) Slovenščina 4 (MKZ).
b) Hej hoj 4 (DZS).
c) Znanka ali uganka 4 (Modrijan).
č) Gradim slovenski jezik 4 (Rokus Klett).
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ČE OBČASNO ALI REDNO »POGLEDATE« V GRADIVO, KI STE GA OBKROŢILI,
IZBERITE, PRI ČEM SI Z NJIM V GLAVNEM POMAGATE. Obkrožite črke pred
odgovori – možnih je več odgovorov – (in ev. dopolnite.)
a) Pri uvodni motivaciji.
b) Pri izbiri zapisanega besedila ali besedila na posnetku.
c) Pri razčlembi besedila.
č) Pri nalogah za razvijanje metajezikovne zmoţnosti (obravnava jezikoslovnega
pojma).
d) Pri definicijah strokovnih pojmov.
e) Pri vajah za utrjevanje snovi.
f) Pri nalogah za preverjanje znanja.
g)__________________________________________________________________
12. ALI JE PO VAŠEM MNENJU DOBRO, DA JE NA TRGU VEČ UČNIH GRADIV
ZA SLOVENŠČINO (JEZIKOVNI POUK)? Obkrožite črko pred odgovorom.
a) Da, rad/-a imam izbiro.
b) Ne, bolje bi bilo, da bi bilo na trgu samo eno učno gradivo za slovenščino
(jezikovni pouk) za določeni razred in bi vsi slovenski učenci uporabljali enakega.
13. KAJ VAS PREDVSEM VODI PRI POUČEVANJU? Obkrožite črko pred
odgovorom.
a) Učni načrt za slovenščino.
b) Učno gradivo, ki ga uporabljam.
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Spoštovani/spoštovane učitelji/učiteljice, ki letos poučujete v 4. razredu ali ste to počeli/počele
lani!
Sem Urška Kozina, absolventka Oddelka za razredni pouk na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V
diplomski nalogi analiziram učno gradivo za slovenščino (jezikovni pouk), ki je na voljo za 4. razred
OŠ. S tem anketnim vprašalnikom raziskujem mnenje učiteljev/učiteljic o učnem gradivu, ki ga
uporabljajo. Anketa je anonimna. Vnaprej se Vam zahvaljujem za sodelovanje.

ŠTEVILO LET DELOVNIH IZKUŠENJ: ____28_____
1. KATERO UČNO GRADIVO UPORABLJATE (ALI STE UPORABLJALI LANI) PRI
POUKU SLOVENŠČINE (JEZIKOVNI POUK)? Obkrožite črko pred odgovorom.
a) Slovenščina 4 (MKZ).
b) Hej hoj 4 (DZS).
c) Znanka ali uganka 4 (Modrijan).
č) Gradim slovenski jezik 4 (Rokus Klett).
2. KATERE DELE VSEBUJE UČNO GRADIVO, KI GA UPORABLJATE? Obkrožite dele.
učbenik

delovni zvezek

samostojni delovni zvezek

CD

videokaseta

DVD

priročnik za učitelja
KATERE OD ZGORAJ OBKROŢENIH DELOV UPORABLJATE PRI POUKU? Obkrožite
dele.
učbenik

delovni zvezek

samostojni delovni zvezek

CD

videokaseta

DVD

priročnik za učitelja

3. UČNO GRADIVO, KI GA UPORABLJAM, (Obkrožite črko pred odgovorom.)
a) od mene zahteva precej dodatne »razlage«, dodatnih primerov, nalog … in vodenje
učencev.
b) od mene ne zahteva veliko dodatne »razlage«, dodatnih primerov, nalog …; učence le
vodim in usmerjam in ti precej samostojno pridejo do spoznanj.
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4. ALI UPORABLJAJO VAŠI UČENCI POLEG UČNEGA GRADIVA ŠE SVOJ
ZVEZEK? Obkrožite črko pred odgovorom.
a) Da.
b) Ne.
ČE STE OBRKOŢILI a, KAJ PIŠEJO V SVOJ ZVEZEK?
________________________________opise,
spise______________________________________________
5. ALI VAM SLIKOVNO GRADIVO V UČNEM GRADIVU POMAGA PRI
POUČEVANJU? Obkrožite črko pred odgovorom.
a) V glavnem ga ne opazim in bi bilo vseeno, če ga ne bi bilo.
b) Zelo mi pomaga. Napisano odlično dopolnjuje. Z učenci pogosto komentiramo
slike/fotografije.
c) Učenci so nad njim navdušeni, čeprav ga pri pouku neposredno ne obravnavamo.
č) Tudi učencem se zdi neprimerno/nepotrebno ipd.
6. ALI STE UGOTOVILI, DA IMA UČNO GRADIVO, KI GA UPORABLJATE, KAJ
STROKOVNIH NAPAK? Obkrožite črko pred odgovorom.
a) Da.
b) Ne.
ČE STE OBRKOŢILI a, NAVEDITE PRIMER.
_____________________________________________
7. ALI UČNO GRADIVO, KI GA UPORABLJATE, SPODBUJA MEDPREDMETNO
POVEZOVANJE? Obkrožite črko pred odgovorom.
a) Da.
b) Ne.
ČE STE OBKROŢILI a, S KATERIMI PREDMETI?
____________________NIT____________________
8. ALI BI V UČNEM GRADIVU, KI GA UPORABLJATE, ŠE KAJ POSEBEJ
POHVALILI/GRAJALI?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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9. ZAKAJ UPORABLJATE TO UČNO GRADIVO? Obkrožite črko pred odgovorom.
a) Ker menim, da je najboljše in sem ga sam/-a izbral/-a.
b) Ker je učbenik v šolskem skladu in se mi tudi zdi dobro gradivo.
c) Ker je učbenik v šolskem skladu; sicer pa se mi ne zdi dobro gradivo.
ČE STE OBKROŢILI c, OBKROŢITE, KATERO GRADIVO BI RAJE UPORABLJALI.
a) Slovenščina 4 (MKZ).
b) Hej hoj 4 (DZS).
c) Znanka ali uganka 4 (Modrijan).
č) Gradim slovenski jezik 4 (Rokus Klett).
10. ALI DOBRO POZNATE VSA UČNA GRADIVA ZA SLOVENŠČINO (JEZIKOVNI
POUK), KI SO NA VOLJO ZA 4. RAZRED? Obkrožite črko pred odgovorom (in ev.
dopolnite.)
a) Da.
b) Ne.
c) Poleg tega, ki ga uporabljam, dobro poznam še:
____________________________________.
11. ALI POLEG UČNEGA GRADIVA, KI GA UPORABLJATE PRI POUKU, KDAJ
UPORABITE ŠE KATERO OD OSTALIH TREH OZ. NJEGOV ODLOMEK? Obkrožite
črko pred odgovorom.
a) Da.
b) Ne.
ČE STE OBKROŢILI a, OBKROŢITE, V KATERO GRADIVO OBČASNO ALI REDNO
»POGLEDATE«.
a) Slovenščina 4 (MKZ).
b) Hej hoj 4 (DZS).
c) Znanka ali uganka 4 (Modrijan).
č) Gradim slovenski jezik 4 (Rokus Klett).
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ČE OBČASNO ALI REDNO »POGLEDATE« V GRADIVO, KI STE GA OBKROŢILI,
IZBERITE, PRI ČEM SI Z NJIM V GLAVNEM POMAGATE. Obkrožite črke pred
odgovori – možnih je več odgovorov – (in ev. dopolnite.)
a) Pri uvodni motivaciji.
b) Pri izbiri zapisanega besedila ali besedila na posnetku.
c) Pri razčlembi besedila.
č) Pri nalogah za razvijanje metajezikovne zmoţnosti (obravnava jezikoslovnega pojma).
d) Pri definicijah strokovnih pojmov.
e) Pri vajah za utrjevanje snovi.
f) Pri nalogah za preverjanje znanja.
g)_________________________________________________________________________
12. ALI JE PO VAŠEM MNENJU DOBRO, DA JE NA TRGU VEČ UČNIH GRADIV ZA
SLOVENŠČINO (JEZIKOVNI POUK)? Obkrožite črko pred odgovorom.
a) Da, rad/-a imam izbiro.
b) Ne, bolje bi bilo, da bi bilo na trgu samo eno učno gradivo za slovenščino (jezikovni pouk)
za določeni razred in bi vsi slovenski učenci uporabljali enakega.
13. KAJ VAS PREDVSEM VODI PRI POUČEVANJU? Obkrožite črko pred odgovorom.
a) Učni načrt za slovenščino.
b) Učno gradivo, ki ga uporabljam.
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Spoštovani/spoštovane učitelji/učiteljice, ki letos poučujete v 4. razredu ali ste to počeli/počele
lani!
Sem Urška Kozina, absolventka Oddelka za razredni pouk na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V
diplomski nalogi analiziram učno gradivo za slovenščino (jezikovni pouk), ki je na voljo za 4. razred
OŠ. S tem anketnim vprašalnikom raziskujem mnenje učiteljev/učiteljic o učnem gradivu, ki ga
uporabljajo. Anketa je anonimna. Vnaprej se Vam zahvaljujem za sodelovanje.

ŠTEVILO LET DELOVNIH IZKUŠENJ: _____28____
1. KATERO UČNO GRADIVO UPORABLJATE (ALI STE UPORABLJALI LANI) PRI
POUKU SLOVENŠČINE (JEZIKOVNI POUK)? Obkrožite črko pred odgovorom.
a) Slovenščina 4 (MKZ).
b) Hej hoj 4 (DZS).
c) Znanka ali uganka 4 (Modrijan).
č) Gradim slovenski jezik 4 (Rokus Klett).
2. KATERE DELE VSEBUJE UČNO GRADIVO, KI GA UPORABLJATE? Obkrožite dele.
učbenik

delovni zvezek

samostojni delovni zvezek

CD

videokaseta

DVD

priročnik za učitelja
KATERE OD ZGORAJ OBKROŢENIH DELOV UPORABLJATE PRI POUKU? Obkrožite
dele.
učbenik

delovni zvezek

samostojni delovni zvezek

CD

videokaseta

DVD

priročnik za učitelja

3. UČNO GRADIVO, KI GA UPORABLJAM, (Obkrožite črko pred odgovorom.)
a) od mene zahteva precej dodatne »razlage«, dodatnih primerov, nalog … in vodenje
učencev.
b) od mene ne zahteva veliko dodatne »razlage«, dodatnih primerov, nalog …; učence le
vodim in usmerjam in ti precej samostojno pridejo do spoznanj.
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4. ALI UPORABLJAJO VAŠI UČENCI POLEG UČNEGA GRADIVA ŠE SVOJ
ZVEZEK? Obkrožite črko pred odgovorom.
a) Da.
b) Ne.
ČE STE OBRKOŢILI a, KAJ PIŠEJO V SVOJ ZVEZEK? _
povzetke, dodatne naloge, vaje za utrjevanje_______
5. ALI VAM SLIKOVNO GRADIVO V UČNEM GRADIVU POMAGA PRI
POUČEVANJU? Obkrožite črko pred odgovorom.
a) V glavnem ga ne opazim in bi bilo vseeno, če ga ne bi bilo.
b) Zelo mi pomaga. Napisano odlično dopolnjuje. Z učenci pogosto komentiramo
slike/fotografije.
c) Učenci so nad njim navdušeni, čeprav ga pri pouku neposredno ne obravnavamo.
č) Tudi učencem se zdi neprimerno/nepotrebno ipd.
6. ALI STE UGOTOVILI, DA IMA UČNO GRADIVO, KI GA UPORABLJATE, KAJ
STROKOVNIH NAPAK? Obkrožite črko pred odgovorom.
a) Da.
b) Ne.
ČE STE OBRKOŢILI a, NAVEDITE PRIMER.
_____________________________________________
7. ALI UČNO GRADIVO, KI GA UPORABLJATE, SPODBUJA MEDPREDMETNO
POVEZOVANJE? Obkrožite črko pred odgovorom.
a) Da.
b) Ne.
ČE STE OBKROŢILI a, S KATERIMI PREDMETI?
________________________________________
8. ALI BI V UČNEM GRADIVU, KI GA UPORABLJATE, ŠE KAJ POSEBEJ
POHVALILI/GRAJALI?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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9. ZAKAJ UPORABLJATE TO UČNO GRADIVO? Obkrožite črko pred odgovorom.
a) Ker menim, da je najboljše in sem ga sam/-a izbral/-a.
b) Ker je učbenik v šolskem skladu in se mi tudi zdi dobro gradivo.
c) Ker je učbenik v šolskem skladu; sicer pa se mi ne zdi dobro gradivo.
ČE STE OBKROŢILI c, OBKROŢITE, KATERO GRADIVO BI RAJE UPORABLJALI.
a) Slovenščina 4 (MKZ).
b) Hej hoj 4 (DZS).
c) Znanka ali uganka 4 (Modrijan).
č) Gradim slovenski jezik 4 (Rokus Klett).
10. ALI DOBRO POZNATE VSA UČNA GRADIVA ZA SLOVENŠČINO (JEZIKOVNI
POUK), KI SO NA VOLJO ZA 4. RAZRED? Obkrožite črko pred odgovorom (in ev.
dopolnite.)
a) Da.
b) Ne.
c) Poleg tega, ki ga uporabljam, dobro poznam še:
____________________________________.
11. ALI POLEG UČNEGA GRADIVA, KI GA UPORABLJATE PRI POUKU, KDAJ
UPORABITE ŠE KATERO OD OSTALIH TREH OZ. NJEGOV ODLOMEK? Obkrožite
črko pred odgovorom.
a) Da.
b) Ne.
ČE STE OBKROŢILI a, OBKROŢITE, V KATERO GRADIVO OBČASNO ALI REDNO
»POGLEDATE«.
a) Slovenščina 4 (MKZ).
b) Hej hoj 4 (DZS).
c) Znanka ali uganka 4 (Modrijan).
č) Gradim slovenski jezik 4 (Rokus Klett).
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ČE OBČASNO ALI REDNO »POGLEDATE« V GRADIVO, KI STE GA OBKROŢILI,
IZBERITE, PRI ČEM SI Z NJIM V GLAVNEM POMAGATE. Obkrožite črke pred
odgovori – možnih je več odgovorov – (in ev. dopolnite.)
a) Pri uvodni motivaciji.
b) Pri izbiri zapisanega besedila ali besedila na posnetku.
c) Pri razčlembi besedila.
č) Pri nalogah za razvijanje metajezikovne zmoţnosti (obravnava jezikoslovnega pojma).
d) Pri definicijah strokovnih pojmov.
e) Pri vajah za utrjevanje snovi.
f) Pri nalogah za preverjanje znanja.
g)_________________________________________________________________________
12. ALI JE PO VAŠEM MNENJU DOBRO, DA JE NA TRGU VEČ UČNIH GRADIV ZA
SLOVENŠČINO (JEZIKOVNI POUK)? Obkrožite črko pred odgovorom.
a) Da, rad/-a imam izbiro.
b) Ne, bolje bi bilo, da bi bilo na trgu samo eno učno gradivo za slovenščino (jezikovni pouk)
za določeni razred in bi vsi slovenski učenci uporabljali enakega.
13. KAJ VAS PREDVSEM VODI PRI POUČEVANJU? Obkrožite črko pred odgovorom.
a) Učni načrt za slovenščino.
b) Učno gradivo, ki ga uporabljam.
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Spoštovani/spoštovane učitelji/učiteljice, ki letos poučujete v 4. razredu ali ste to počeli/počele
lani!
Sem Urška Kozina, absolventka Oddelka za razredni pouk na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V
diplomski nalogi analiziram učno gradivo za slovenščino (jezikovni pouk), ki je na voljo za 4. razred
OŠ. S tem anketnim vprašalnikom raziskujem mnenje učiteljev/učiteljic o učnem gradivu, ki ga
uporabljajo. Anketa je anonimna. Vnaprej se Vam zahvaljujem za sodelovanje.

ŠTEVILO LET DELOVNIH IZKUŠENJ: ____25_____
1. KATERO UČNO GRADIVO UPORABLJATE (ALI STE UPORABLJALI LANI) PRI
POUKU SLOVENŠČINE (JEZIKOVNI POUK)? Obkrožite črko pred odgovorom.
a) Slovenščina 4 (MKZ).
b) Hej hoj 4 (DZS).
c) Znanka ali uganka 4 (Modrijan).
č) Gradim slovenski jezik 4 (Rokus Klett).
2. KATERE DELE VSEBUJE UČNO GRADIVO, KI GA UPORABLJATE? Obkrožite dele.
učbenik

delovni zvezek

samostojni delovni zvezek

CD

videokaseta

DVD

priročnik za učitelja
KATERE OD ZGORAJ OBKROŢENIH DELOV UPORABLJATE PRI POUKU? Obkrožite
dele.
učbenik

delovni zvezek

samostojni delovni zvezek

CD

videokaseta

DVD

priročnik za učitelja

3. UČNO GRADIVO, KI GA UPORABLJAM, (Obkrožite črko pred odgovorom.)
a) od mene zahteva precej dodatne »razlage«, dodatnih primerov, nalog … in vodenje
učencev.
b) od mene ne zahteva veliko dodatne »razlage«, dodatnih primerov, nalog …; učence le
vodim in usmerjam in ti precej samostojno pridejo do spoznanj.

73

URŠKA KOZINA; DIPLOMSKO DELO

4. ALI UPORABLJAJO VAŠI UČENCI POLEG UČNEGA GRADIVA ŠE SVOJ
ZVEZEK? Obkrožite črko pred odgovorom.
a) Da.
b) Ne.
ČE STE OBRKOŢILI a, KAJ PIŠEJO V SVOJ ZVEZEK?
Dodatne vaje, pravopisna pravila,
5. ALI VAM SLIKOVNO GRADIVO V UČNEM GRADIVU POMAGA PRI
POUČEVANJU? Obkrožite črko pred odgovorom.
a) V glavnem ga ne opazim in bi bilo vseeno, če ga ne bi bilo.
b) Zelo mi pomaga. Napisano odlično dopolnjuje. Z učenci pogosto komentiramo
slike/fotografije.
c) Učenci so nad njim navdušeni, čeprav ga pri pouku neposredno ne obravnavamo.
č) Tudi učencem se zdi neprimerno/nepotrebno ipd.
6. ALI STE UGOTOVILI, DA IMA UČNO GRADIVO, KI GA UPORABLJATE, KAJ
STROKOVNIH NAPAK? Obkrožite črko pred odgovorom.
a) Da.
b) Ne.
ČE STE OBRKOŢILI a, NAVEDITE PRIMER. ___opis igrače (predmeta)_____
7. ALI UČNO GRADIVO, KI GA UPORABLJATE, SPODBUJA MEDPREDMETNO
POVEZOVANJE? Obkrožite črko pred odgovorom.
a) Da.
b) Ne.
ČE STE OBKROŢILI a, S KATERIMI PREDMETI?
________________________________________
8. ALI BI V UČNEM GRADIVU, KI GA UPORABLJATE, ŠE KAJ POSEBEJ
POHVALILI/GRAJALI?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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9. ZAKAJ UPORABLJATE TO UČNO GRADIVO? Obkrožite črko pred odgovorom.
a) Ker menim, da je najboljše in sem ga sam/-a izbral/-a.
b) Ker je učbenik v šolskem skladu in se mi tudi zdi dobro gradivo.
c) Ker je učbenik v šolskem skladu; sicer pa se mi ne zdi dobro gradivo.
ČE STE OBKROŢILI c, OBKROŢITE, KATERO GRADIVO BI RAJE UPORABLJALI.
a) Slovenščina 4 (MKZ).
b) Hej hoj 4 (DZS).
c) Znanka ali uganka 4 (Modrijan).
č) Gradim slovenski jezik 4 (Rokus Klett).
10. ALI DOBRO POZNATE VSA UČNA GRADIVA ZA SLOVENŠČINO (JEZIKOVNI
POUK), KI SO NA VOLJO ZA 4. RAZRED? Obkrožite črko pred odgovorom (in ev.
dopolnite.)
a) Da.
b) Ne.
c) Poleg tega, ki ga uporabljam, dobro poznam še:
vse tri druge
11. ALI POLEG UČNEGA GRADIVA, KI GA UPORABLJATE PRI POUKU, KDAJ
UPORABITE ŠE KATERO OD OSTALIH TREH OZ. NJEGOV ODLOMEK? Obkrožite
črko pred odgovorom.
a) Da.
b) Ne.
ČE STE OBKROŢILI a, OBKROŢITE, V KATERO GRADIVO OBČASNO ALI REDNO
»POGLEDATE«.
a) Slovenščina 4 (MKZ).
b) Hej hoj 4 (DZS).
c) Znanka ali uganka 4 (Modrijan).
č) Gradim slovenski jezik 4 (Rokus Klett).
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ČE OBČASNO ALI REDNO »POGLEDATE« V GRADIVO, KI STE GA OBKROŢILI,
IZBERITE, PRI ČEM SI Z NJIM V GLAVNEM POMAGATE. Obkrožite črke pred
odgovori – možnih je več odgovorov – (in ev. dopolnite.)
a) Pri uvodni motivaciji.
b) Pri izbiri zapisanega besedila ali besedila na posnetku.
c) Pri razčlembi besedila.
č) Pri nalogah za razvijanje metajezikovne zmožnosti (obravnava jezikoslovnega
pojma).
d) Pri definicijah strokovnih pojmov.
e) Pri vajah za utrjevanje snovi.
f) Pri nalogah za preverjanje znanja.
g)_________________________________________________________________________
12. ALI JE PO VAŠEM MNENJU DOBRO, DA JE NA TRGU VEČ UČNIH GRADIV ZA
SLOVENŠČINO (JEZIKOVNI POUK)? Obkrožite črko pred odgovorom.
a) Da, rad/-a imam izbiro.
b) Ne, bolje bi bilo, da bi bilo na trgu samo eno učno gradivo za slovenščino (jezikovni pouk)
za določeni razred in bi vsi slovenski učenci uporabljali enakega.
13. KAJ VAS PREDVSEM VODI PRI POUČEVANJU? Obkrožite črko pred odgovorom.
a) Učni načrt za slovenščino.
b) Učno gradivo, ki ga uporabljam.
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Spoštovani/spoštovane učitelji/učiteljice, ki letos poučujete v 4. razredu ali ste to počeli/počele
lani!
Sem Urška Kozina, absolventka Oddelka za razredni pouk na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V
diplomski nalogi analiziram učno gradivo za slovenščino (jezikovni pouk), ki je na voljo za 4. razred
OŠ. S tem anketnim vprašalnikom raziskujem mnenje učiteljev/učiteljic o učnem gradivu, ki ga
uporabljajo. Anketa je anonimna. Vnaprej se Vam zahvaljujem za sodelovanje.

ŠTEVILO LET DELOVNIH IZKUŠENJ: 29 let
1. KATERO UČNO GRADIVO UPORABLJATE (ALI STE UPORABLJALI LANI) PRI
POUKU SLOVENŠČINE (JEZIKOVNI POUK)? Obkrožite črko pred odgovorom.
a) Slovenščina 4 (MKZ).
b) Hej hoj 4 (DZS).
c) Znanka ali uganka 4 (Modrijan).
č) Gradim slovenski jezik 4 (Rokus Klett).
2. KATERE DELE VSEBUJE UČNO GRADIVO, KI GA UPORABLJATE? Obkrožite dele.
učbenik

delovni zvezek

samostojni delovni zvezek

CD

videokaseta

DVD

priročnik za učitelja
KATERE OD ZGORAJ OBKROŢENIH DELOV UPORABLJATE PRI POUKU? Obkrožite
dele.
učbenik

delovni zvezek

samostojni delovni zvezek

CD

videokaseta

DVD

priročnik za učitelja

3. UČNO GRADIVO, KI GA UPORABLJAM, (Obkrožite črko pred odgovorom.)
a) od mene zahteva precej dodatne »razlage«, dodatnih primerov, nalog … in vodenje
učencev.
b) od mene ne zahteva veliko dodatne »razlage«, dodatnih primerov, nalog …; učence le
vodim in usmerjam in ti precej samostojno pridejo do spoznanj.

77

URŠKA KOZINA; DIPLOMSKO DELO

4. ALI UPORABLJAJO VAŠI UČENCI POLEG UČNEGA GRADIVA ŠE SVOJ
ZVEZEK? Obkrožite črko pred odgovorom.
a) Da.
b) Ne.
ČE STE OBRKOŢILI a, KAJ PIŠEJO V SVOJ ZVEZEK?
Učenci pišejo v zvezek različna besedila, kot so opisi, vabila, obvestila, opravičila,
novice..., različne vaje s področja pravopisa, lepopisa, besedotvorja...
5. ALI VAM SLIKOVNO GRADIVO V UČNEM GRADIVU POMAGA PRI
POUČEVANJU? Obkrožite črko pred odgovorom.
a) V glavnem ga ne opazim in bi bilo vseeno, če ga ne bi bilo.
b) Zelo mi pomaga. Napisano odlično dopolnjuje. Z učenci pogosto komentiramo
slike/fotografije.
c) Učenci so nad njim navdušeni, čeprav ga pri pouku neposredno ne obravnavamo.
č) Tudi učencem se zdi neprimerno/nepotrebno ipd.
6. ALI STE UGOTOVILI, DA IMA UČNO GRADIVO, KI GA UPORABLJATE, KAJ
STROKOVNIH NAPAK? Obkrožite črko pred odgovorom.
a) Da.
b) Ne.
ČE STE OBRKOŢILI a, NAVEDITE PRIMER.
_____________________________________________
7. ALI UČNO GRADIVO, KI GA UPORABLJATE, SPODBUJA MEDPREDMETNO
POVEZOVANJE? Obkrožite črko pred odgovorom.
a) Da.
b) Ne.
ČE STE OBKROŢILI a, S KATERIMI PREDMETI?
DRU, MAT, NIT;
8. ALI BI V UČNEM GRADIVU, KI GA UPORABLJATE, ŠE KAJ POSEBEJ
POHVALILI/GRAJALI?
Posebej bi pohvalila opise!
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9. ZAKAJ UPORABLJATE TO UČNO GRADIVO? Obkrožite črko pred odgovorom.
a) Ker menim, da je najboljše in sem ga sam/-a izbral/-a.
b) Ker je učbenik v šolskem skladu in se mi tudi zdi dobro gradivo.
c) Ker je učbenik v šolskem skladu; sicer pa se mi ne zdi dobro gradivo.
ČE STE OBKROŢILI c, OBKROŢITE, KATERO GRADIVO BI RAJE UPORABLJALI.
a) Slovenščina 4 (MKZ).
b) Hej hoj 4 (DZS).
c) Znanka ali uganka 4 (Modrijan).
č) Gradim slovenski jezik 4 (Rokus Klett).
10. ALI DOBRO POZNATE VSA UČNA GRADIVA ZA SLOVENŠČINO (JEZIKOVNI
POUK), KI SO NA VOLJO ZA 4. RAZRED? Obkrožite črko pred odgovorom (in ev.
dopolnite.)
a) Da.
b) Ne.
c) Poleg tega, ki ga uporabljam, dobro poznam še: Slovenščina 4 ( MK)
11. ALI POLEG UČNEGA GRADIVA, KI GA UPORABLJATE PRI POUKU, KDAJ
UPORABITE ŠE KATERO OD OSTALIH TREH OZ. NJEGOV ODLOMEK? Obkrožite
črko pred odgovorom.
a) Da.
b) Ne.
ČE STE OBKROŢILI a, OBKROŢITE, V KATERO GRADIVO OBČASNO ALI REDNO
»POGLEDATE«.
a) Slovenščina 4 (MKZ).
b) Hej hoj 4 (DZS).
c) Znanka ali uganka 4 (Modrijan).
č) Gradim slovenski jezik 4 (Rokus Klett).
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ČE OBČASNO ALI REDNO »POGLEDATE« V GRADIVO, KI STE GA OBKROŢILI,
IZBERITE, PRI ČEM SI Z NJIM V GLAVNEM POMAGATE. Obkrožite črke pred
odgovori – možnih je več odgovorov – (in ev. dopolnite.)
a) Pri uvodni motivaciji.
b) Pri izbiri zapisanega besedila ali besedila na posnetku.
c) Pri razčlembi besedila.
č) Pri nalogah za razvijanje metajezikovne zmoţnosti (obravnava jezikoslovnega pojma).
d) Pri definicijah strokovnih pojmov.
e) Pri vajah za utrjevanje snovi.
f) Pri nalogah za preverjanje znanja.
g)_________________________________________________________________________
12. ALI JE PO VAŠEM MNENJU DOBRO, DA JE NA TRGU VEČ UČNIH GRADIV ZA
SLOVENŠČINO (JEZIKOVNI POUK)? Obkrožite črko pred odgovorom.
a) Da, rad/-a imam izbiro.
b) Ne, bolje bi bilo, da bi bilo na trgu samo eno učno gradivo za slovenščino (jezikovni pouk)
za določeni razred in bi vsi slovenski učenci uporabljali enakega.
13. KAJ VAS PREDVSEM VODI PRI POUČEVANJU? Obkrožite črko pred odgovorom.
a) Učni načrt za slovenščino.
b) Učno gradivo, ki ga uporabljam.
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