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»Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca. 

 

Spomladi do rožne cvetice, 

poleti do zrele pšenice, 

jeseni do polne police, 

pozimi do snežne kraljice, 

v knjigi do zadnje vrstice, 

v življenju do prave resnice, 

a v sebi – do rdečice 

čez eno in drugo lice. 

 

A če ne prideš ne prvič, ne drugič 

do krova in pravega kova 

poskusi 

vnovič 

in zopet 

in znova.« 

 

Tone Pavček 
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POVZETEK  

Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela, ki se delita na več 

podpoglavij. V teoretičnem delu sem skušala številne informacije, ki nam jih ponujajo različni 

avtorji, oblikovati v smiselno celoto. Izpostavila sem zgodovino pojmovanja nadarjenosti in 

poudarila, da natančna opredelitev pojma ne obstaja. Danes se najpogosteje uporablja definicija, 

zapisana v ameriškem Zakonu o izobraževanju nadarjenih iz leta 1978, ki izpostavlja štiri 

področja nadarjenosti ali talentiranosti mladostnikov in otrok: ustvarjalno, intelektualno, 

akademsko in umetniško. Poleg rednega pouka morajo tem učencem prilagoditi tudi posebne 

programe, s katerimi razvijajo svoje sposobnosti in interese. Vsaka nadarjenost pa za svoj 

razvoj poleg prirojenih zmožnosti potrebuje tudi pohvale in spodbude iz okolja. Zato sem v 

svoji magistrski nalogi velik poudarek namenila vlogi šole in učitelja, ki mora imeti razvito 

pedagoško-psihološko in strokovno usposobljenost, hkrati pa tudi socialno inteligenco. 

Poznamo več vrst nadarjenosti, sama pa sem se osredotočila na literarno, kjer gre za miselno 

dejavnost, ki vključuje spomin, inteligentnost ter več kombinacij različnih vrst nadarjenosti. 

Literarna nadarjenost se kaže tudi v različnih poustvarjalnih dejavnostih, kot so nadaljevanje 

zgodb ter pisanje predzgodb, premice dogajanja, likovne pesmi, spisi, dnevniki, pisma, 

dramatizacija, povezovanja besedila z risankami ipd. Poustvarjalne dejavnosti poleg ostalih 

dejavnikov povezujemo tudi s pojmom literarna ustvarjalnost, ki jo določajo besedna 

fluentnost, fleksibilnost in originalnost.  

V empiričnem delu sem opisala izvedene ure in prikazala razlike v poustvarjalnih nalogah med 

nadarjenimi učenci in učenci s povprečnimi zmožnostmi ter uporabo diferenciacije. Pri tem sem 

se osredotočila na uporabo različnih pristopov med poukom književnosti, s katerimi sem 

spodbujala nadarjenost in vpliv nadarjenih učencev na delavnost ter klimo v razredu. V 

raziskavo je bilo vključenih 15 učencev, od tega je bilo 6 nadarjenih. Ugotovitve, ki sem jih 

pridobila med raziskavo, so potrdile moje predhodne domneve. Na podlagi vnaprej 

pripravljenih kriterijev in analiz izdelkov sem prišla do zaključka, da so razlike med 

poustvarjalnimi nalogami nadarjenih učencev in ostalimi sošolci velike. Vpeljava diferenciacije 

in individualizacije ter novih kompleksnejših nalog nadarjenim učencem ne dela težav. S 

pomočjo spodbudnih besed, raznolikih učnih metod in oblik, uporabe težavnejših, 

kompleksnejših novih nalog ter vprašanj in s pomočjo sodelovanja učencev sem skušala vplivati 

na njihov razvoj nadarjenosti, prav tako pa tudi na motiviranost pri pouku. S svojo delavnostjo 

in vnemo so močno vplivali na šolsko ozračje ter motiviranost ostalih učencev, saj so v njih 

vzbudili željo po doseganju boljših rezultatov ter sodelovanju pri kompleksnejših nalogah.  

 

 

Ključne besede  

Literarna nadarjenost, pouk književnosti, nadarjeni učenci, poustvarjalne dejavnosti, notranja 

diferenciacija in individualizacija



ABSTRACT 

GIFTED PUPILS AND RECREATIVITY ACTIVITIES AT LITERARY CLASSES IN 

5TH GRADE OF PRIMARY SCHOOL 

This master thesis consists of a theoretical an empirical part, which are further divided into 

several subsections. The theoretical part aims to organise a large amount of information, 

provided by different authors, into a logical whole. I have focused on the history of perceiving 

talent and have stressed that an accurate definition of the term does not exist. The most often 

used definition in use today is the one written in the United States Gifted and Talented 

Children's Education Act of 1978, which highlights four areas of gifted or talented adolescents 

or children: creatively, intellectually, academically and artistically. Besides regular classes, 

these children have to have adjusted special programs, which help them develop their 

capabilities and interests. In order to develop, each gift also needs praise and encouragement 

from its environment in addition to innate capabilities. That is why my master thesis greatly 

emphasises the role of the school and the teacher, who has to have a developed pedagogical-

psychological and professional qualification along with social intelligence. We know several 

types of gifts and talent, but I have focused on literary talent, which is a mental activity that 

includes memory, intelligence and various combinations of gifts and talents. Literary talent is 

shown in different reproduction activities such as continuing stories and writing prologues, 

timelines of events, shape poetry, compositions, diaries, letters, dramatizations, connecting 

texts with cartoons, etc. Alongside other factors, reproductive activities are connected to the 

concept of literary creativity, which is defined through word fluency, flexibility and originality. 

The empirical part describes the hours carried out in class and show the use of differentiation 

and differences in reproductive tasks between gifted pupils and pupils with average capabilities. 

I have focused on the use of various approaches in literature classes, which encourage talents 

and the influence of gifted pupils on the diligence and atmosphere in the classroom. 15 learners 

were included in the research, 6 of which were gifted. The findings acquired during research 

confirmed my prior presumptions. Based on criteria prepared beforehand and the analysis of 

products I have come to the conclusion that there are large differences between the reproductive 

tasks of gifted pupils and other schoolmates. The introduction of differentiation, 

individualisation and new tasks of higher complexity do not cause trouble for gifted pupils. 

With the help encouraging words, diverse teaching forms and methods, tasks and question of 

higher complexity and with the cooperation of pupils, I tried to influence the development of 

their gifts and talents, while also motivating them in class. Through their diligence, they greatly 

influenced the classroom atmosphere and the motivation of other pupils, because they increased 

their wish towards achieving better results and cooperating in more complex tasks. 

 

 

Keywords: 

Literary talent, literature classes, gifted pupils, reproduction activities, internal differentiation 

and individualisation 
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I. UVOD 

                »Zakaj bi jih učili hoditi, ko lahko letijo?« 

Mojca Kukanja Gabrijelčič 

Vsak otrok v šolstvu ima pravico, da lahko razvija svoje potenciale in zmožnosti, brez da bi bil 

za to prikrajšan ali bi izgubil občutek varnosti. Zato je pomembno, da učencem omogočimo 

možnost napredovanja in ustrezen učni program (George, 1997). Le dobro izobraženi učitelji 

se bodo zavedali pomembnosti spodbujanja razvoja nadarjenih, spodbudnega učnega okolja in 

ga bodo znali tudi ustvariti. Država, v kateri živimo, se nenehno spreminja, razvija, prihaja do 

novih spoznanj in dosega zavidljive rezultate na mnogih področjih. Če želi ostati konkurenčna 

v današnjem svetu, mora posegati po raznolikih potencialih posameznikov, ki se začnejo 

razvijati že v predšolskem in šolskem obdobju. Vedno bolj heterogena osnovna šola zahteva 

delo z raznolikimi učenci, med katerimi izpostavljamo tudi nadarjene učence (Vogrinc, 2014).  

Predmet slovenščina je pri oblikovanju novega učnega načrta veliko pridobil na področju 

mišljenja in razumevanja bistva predmeta. Glavno vlogo pri pridobivanju znanja ima učenec, 

ki s pomočjo tehnologije in virov išče ter zbira informacije. Tako se v pouk vpeljujeta 

diferenciacija in individualizacija, kjer z različnimi oblikami in metodami dela vplivata na 

razvoj učenca (Meglič, 2012). Velik vpliv na pouk književnosti imajo tudi razlikovanja v 

jezikovnem in bralnem razvoju, literarno-recepcijskem razvoju, horizontu pričakovanj in 

motivaciji (Kerndl, 2014).  

Nadarjenost je fenomen, skupek bioloških, pedagoških, psiholoških in psiho-socialnih 

elementov, ki danes predstavlja dosežke in človeške potenciale (Juriševič, 2012). Je 

kombinacija motivacije, ustvarjalnosti in intelektualnosti (Cropley in Urban, 2000, v Bezič, 

2012). Besedna ustvarjalnost je proces ustvarjanja in preoblikovanja idej, ki se z literarno 

nadarjenostjo prepleta. Vzgoja in izobraževanje literarno nadarjenih učencev vključuje poleg 

poglabljanja znanja, razvoja tehnik, obdelave podatkov, uporabe, prikazovanja, primerjanja in 

ovrednotenja različnih besedil tudi uporabo različnih stilov, znanj, fleksibilnosti in prodornosti 

(Blažić, 1994).  

V teoretičnem delu magistrske naloge so predstavljeni temeljni podatki pojma nadarjenosti. 

Poleg opredelitve pojma, značilnosti nadarjenih učencev ter vrst nadarjenosti lahko najdemo 

podroben opis dela z njimi. Ta se deli na vlogo šole in vlogo učitelja, opis njegovega profila in 

vlogo motivacije. V nadaljevanju sledi poglavje pouka književnosti in nadarjenih učencev z 

opisom literarne nadarjenosti, vloge učitelja ter poustvarjalnih dejavnosti. Zadnje poglavje je 

namenjeno ustvarjalnosti in njenim lastnostim: fluentnosti, fleksibilnosti in originalnosti. Cilj 

empiričnega dela magistrskega dela je prikazati in oblikovati poustvarjalne naloge v 5. razredu 

osnovne šole, ki temeljijo na izbranem delu, ter jih prilagoditi skozi ure poučevanja. Prav tako 

sem želela prikazati primerjavo izdelkov nadarjenih učencev in učencev s povprečno razvitimi 

zmožnostmi. Poleg analize izdelkov sem analizirala tudi izvedbo učnih ur in zapisala sprotni 

vrednotenjski prikaz. Pomagala sem si z vnaprej napisanimi kriteriji. Na koncu sem povzela 

ugotovitve in napisala sklep. 
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II. TEORETIČNI DEL  

1 NADARJENOST  

Vsak človek ima svojo osebnost in lepoto. Otrok je aktivno bitje, delavnost pa je pot, ki jo mora 

prehoditi in s pomočjo katere se uči ter razvija svoje sposobnosti (Erženičnik Pačnik, 1994). 

Večina držav se zaveda, da so nadarjeni njihovo bogastvo pri doseganju idealov in ekonomskem 

razvoju države. S pojmom nadarjenosti se povezuje veliko dilem, med katere štejemo tudi njen 

obseg, izvor in graduacijo (Strmčnik, 1994). Nekateri pojem nadarjenosti ali talenta povezujejo 

z vrhunskimi glasbeniki, športniki in umetniki, pisatelji, matematiki ter pesniki. Razlike se 

pojavljajo tudi v razumevanju stopnje dosežka, ki se lahko razteza od nadpovprečnosti do 

izrednosti. Potrebna je jasna definicija, ki bo omogočala razpravljanje o tej temi, hkrati pa bo 

omogočila tudi odgovor na vprašanja posameznikov. Na svetu obstaja prek dvesto raznolikih 

definicij o pojmu nadarjenosti (George, 1997). Nekateri izrazi le opisujejo del pojma, npr. genij, 

talentiran, čudežen, prezgodaj razvit, boljši, hiter učenec, višji inteligenčni kvocient, drugačen. 

Beseda genij je uporabljena le za najbolj nadarjene znanstvenike, kot so Einstein, Marie Curie 

idr. Talentiranost se nanaša le na ožjo zmožnost, medtem ko besedo čudežen povezujejo z 

osebami, ki pokažejo svoje zmožnosti v zgodnjem otroštvu. Prezgodaj razvit se povezuje z 

mlajšimi otroki, izraza boljši in višji inteligenčni kvocient pa ustvarita primerjavo med vrstniki. 

Hiter učenec je le ena izmed značilnosti nadarjenosti. Drugačnost pa je beseda, ki se danes 

uporablja za učence s primanjkljaji, včasih pa je opisovala tudi nadarjene učence (Težak, 2008).  

1.1 Opredelitev pojma nadarjenosti 

Dolgo časa so verjeli, da je nadarjenost dar neba, neka nadčloveška inspiracija. Pred nekaj več 

kot stotimi leti so začeli z znanstvenim raziskovanjem nadarjenosti in tako zasadili dvom v 

zapisan mit. Veliko znanstvenikov je v tem času poskušalo definirati in opredeliti pojem, vendar 

je vsak izpostavil različne vidike nadarjenosti, zato imamo na vprašanje, kdo je nadarjen, 

raznovrstne odgovore (Nagel, 1987). Pojem je star toliko kot človeštvo. V primitivnih 

skupnostih je bil nadarjen tisti, ki je bil dober lovec, kasneje v času preseljevanja in vojn pa 

tisti, ki je bil dober bojevnik. V stari Grčiji si bil nadarjen, če si bil dober govornik, umetnik in 

zmagovalec v športih na olimpijadah. V srednjem veku so šteli med nadarjene vojskovodje, 

umetnike in gradbenike ipd. (Jurman, 2004).  

Prvi, ki so začeli bolj sistematično gledati nadarjenost, so bili filozofi in humanisti. Ob koncu 

19. stoletja se je začelo načrtno študiranje individualnih razlik, za katerega so imeli največ 

zaslug  Francis Galton, Alfred Binet in Lewis Terman. Prvi, ki je začel z raziskovanjem visokih 

intelektualnih sposobnosti in zmožnosti, je bil Galton. Menil je, da je nadarjenost določena z 

uglednimi in visokimi dosežki, ki se odmikajo od povprečja. Binet in Simon sta poskusila 

odkriti test, s katerim bi merila prirojene intelektualne sposobnosti. S tem bi ugotovila, kateri 

učenci bi se med poukom najbolje razvijali (Dennis, 1976, v Ferbežer, 2002). Mentalni testi bi 

bili kompleksnejši in bi merili višje spoznavne procese. Opozarjala sta, da lahko pri učencih, ki 

imajo nižje intelektualne zmožnosti, z vajo in učenjem dosežemo marsikaj. Že od Galtona dalje 

je bila dednost v razvoju nadarjenosti najpomembnejša in samoumevna, saj je ta želel prikazati 

povezavo med naravnimi sposobnostmi, ki so podedovane, in genialnimi dosežki. Velike 

zasluge pri povezovanju učinka med dednostjo in okoljem je imela tudi Ženevska šola 

(Ferbežer, 2002).  

Pojem nadarjenosti se je v Evropi najprej začel uporabljati v šolstvu. Duhovniki in učitelji so 

odkrivali učence, ki bi s svojo nadarjenostjo imeli velike možnosti za ustvarjanje nečesa 

novega. Tako ima pojem prej pedagoško kot psihološko naravnanost. V psihologijo je termin 

prvi vnesel Terman. Otroci, ki imajo IQ večji od 140, so zanj nadarjeni. Terman nadarjenega 
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otroka opredeli kot osebo, ki kaže uspehe pri aktivnosti, in ne gre le za kvantitativno opredelitev 

izhodišča nadarjenosti. Pri tem vključuje tudi otroke, ki kažejo veliko obeta v glasbi, likovnem 

ustvarjanju, vodenju, literaturi (Jurman, 2004). Ker se nadarjenost kaže v različnih obsegih in 

oblikah, nadarjeni pa niso homogena skupina, v literaturi ne moremo najti enotne definicije 

(Koncept, 1999). Zanimanje za nadarjene je v 70. letih 20. stoletja zelo naraslo in posledično 

tudi problem o opredelitvi. V preteklosti so raziskovalci opisovali le značilnosti učencev, danes 

pa je treba vključiti hkrati kvalitativne in kvantitativne vidike nadarjenosti (Jurman, 2004). 

Nestrinjanje o pojmovanju nadarjenosti je bilo opaziti tudi med slovenskimi strokovnjaki, ki so 

za velik uspeh šteli potrditev Koncepta: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni 

OŠ (Bezić, 2001). Danes se za pojem nadarjenosti najpogosteje uporablja definicija, zapisana 

v ameriškem Zakonu o izobraževanju nadarjenih iz leta 1978. »Po tej definiciji so nadarjeni ali 

talentirani tisti otroci in mladostniki, ki so bodisi na predšolski stopnji, v osnovni ali srednji šoli 

pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično 

akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju in kateri poleg rednega šolskega programa 

potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti« (Travers, Elliot in Kratochiwill, 1993, 

str. 447, v Koncept, 1999). Koncept (1999) pojasnjuje, da ta definicija med talentirane ali 

nadarjene vključuje tako tiste, ki so dosegli visoke dosežke, kot tudi tiste, ki imajo potencialne 

zmožnosti za dosego teh na področjih: 

- splošne intelektualne sposobnosti, 

- specifične akademske zmožnosti, 

- kreativnega ali produktivnega mišljenja, 

- sposobnosti vodenja, 

- sposobnosti za vizualne umetnosti (izvajalske umetnosti). 

Poleg visokih splošnih intelektualnih sposobnostih definicija vključuje tudi talente na 

specifičnih akademskih področjih, področju umetnosti, ustvarjalnosti in vodenja. Nadarjenost 

je lahko splošna ali specifična, uporablja pa se v definiciji za visoke splošne sposobnosti, s 

katerimi lahko dosežemo izjemno visoke rezultate na več področjih, medtem ko se talentiranost 

uporablja za visoke specifične sposobnosti, ki vodijo do uspeha na posebnih področjih. Pri 

oblikovanju Koncepta so upoštevali tudi Renzullijev model nadarjenosti. Avtor opredeli 

nadarjenost kot preplet nadpovprečnih spodobnosti, kreativnosti in nekaterih osebnostnih 

lastnosti (Žagar, 2006). Definicija, ki jo navaja Koncept, ustreza pogojem, s katerimi Renzulli 

definira nadarjenost: 

- izhajati mora iz raziskav, ki temeljijo na značilnostih nadarjenih, 

- pri postopkih odkrivanja nadarjenih učencev mora biti vodilo, 

- nakazovati mora pot do logično sledečih programskih ukrepov, 

- biti mora spodbuda nadaljnjim raziskavam, katerih naloga je preverjanje veljavnosti 

definicije (George, 1997). 

1.2 Vrste nadarjenosti  

Nagel (1987) navaja štiri vrste nadarjenosti:  

Splošna intelektualna nadarjenost: določa jo hitrost dojemljivosti, dobra učljivost, 

sposobnost za duhovne dosežke pri naravoslovju, jezikih, logično mišljenje in velika spominska 

sposobnost. Pri tej nadarjenosti se velikokrat osredotočimo na več ved. Tako obsega več učnih 

področij in vednosti.  

Umetnostna nadarjenost: se pojavi že zelo zgodaj. Ob zagotovitvi ustreznih možnosti otroka 

usposablja, da doseže dosežke na področju arhitekture, literature, plesa, gledališča, glasbe, 

filma.  
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Psihomotorična nadarjenost: Vsa področja, ki vključujejo telesno spretnost. Psihomotorična 

nadarjenost se kaže tako pri športnikih in plesalcih kot tudi pri finomehanikih ali rezbarjih.  

Socialna nadarjenost: je sposobnost človeka pomagati ljudem, dobro učinkovati nanje in se 

vanje vživeti. Nadarjenost v enaki meri potrebujejo učitelj, predstojnik, psiholog ali prodajalec.  

 

Vrste nadarjenosti se v večini primerov prepletajo med seboj. Zlatar pri izdelavi kosa nakita 

prepleta tako umetnostno kot tudi psihomotorična nadarjenost. Dirigent pri delu s svojim 

orkestrom vključuje socialno nadarjenost in umetniško senzibilnost. 

1.3 Značilnosti nadarjenih učencev  

V Konceptu (1999) je zapisano, da prihaja do razlik v osebnostnih lastnostih nadarjenih učencev 

in lastnostih drugih učencev, ki pa so lahko bolj izrazite ali vidne le pri nadarjenih učencih. 

Kljub temu pa nadarjeni niso homogena skupina, kar je vzrok za nastanek razlik znotraj 

njihovih skupin. Osebnostne lastnosti se delijo na različna področja: miselno-spoznavno, učno-

storilnostno, motivacijsko, socialno-čustveno. 

Miselno-spoznavno področje: 

- razvito divergentno mišljenje (fluentnost, fleksibilnost, originalnost, elaboracija), 

- razvito logično mišljenje (analiza, abstrahiranje, posploševanje, sposobnost sklepanja), 

- nenavadna domišljija, 

- natančnost opazovanja, 

- dober spomin, 

- smisel za humor. 

Učno-storilnostno področje: 

- široka razgledanost, 

- visoka učna uspešnost, 

- bogato besedišče, 

- hitro branje, 

- spretnost v eni od umetniških dejavnosti (glasba, ples, risanje, dramatizacija itd.), 

- motorična spretnost in vzdržljivost. 

Motivacija: 

- visoke aspiracije in potreba po doseganju odličnosti, 

- radovednost, 

- raznoliki in močno izraženi interesi, 

- vztrajnost pri reševanju nalog,  

- visoka storilnostna motivacija, 

- uživanje v dosežkih. 

Socialno-čustveno področje: 

- nekonformizem, 

- močno razvit občutek za pravičnost, 

- neodvisnost in samostojnost, 

- sposobnost vodenja in vplivanja na druge, 

- izrazit smisel za organizacijo, 

- empatičnost (Koncept, 1999, str. 5, 6). 
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2 DELO Z NADARJENIMI UČENCI  

Ameriški znanstvenik Benjamin S. Bloom je v času svojega delovanja spremljal svetovno znane 

in uspešne športnike, umetnike ter znanstvenike. Prišel je do zaključka, da se uspešnost prvakov 

ne pogojuje le z njihovo nadarjenostjo. Njihova skupna točka so bili starši in kasneje učitelji, 

ki so jih s svojimi besedami motivirali ter spodbujali. Tako je Bloom potrdil, kar so pred njim 

trdili že psihologi: »Vsaka nadarjenost, tudi še tako izjemna, potrebuje spodbujanje in 

priznanje iz okolja« (Nagel, 1987, str. 7). Tudi M. Juriševič (2014) poudarja pomembnost 

spodbud iz okolja. Nadarjenost lahko razumemo kot izjemen učni potencial, ki ga bo učenec 

lahko uresničil, če bo prejel dovolj spodbud, podpore in učnih priložnosti za napredovanje glede 

na svoje učne zmožnosti. Strokovnjaki, kot sta Sterenberg in Subotnik (1999, 2011, v Juriševič, 

2014), opozarjajo, da je uresničitev učnih potencialov dolgoročna. Treba je veliko kvalitetnih 

izkušenj in znanj, ki jih učenec lahko prejme le z aktivnim sodelovanjem na konkretnem 

področju. Ericson (2008, v Juriševič, 2014) dodaja, da osebe, ki so prepoznane kot nadarjene, 

potrebujejo deset let preden postanejo eksperti. M. Juriševič (2014) zato izpostavi tri temeljne 

naloge vzgojno-izobraževalnega sistema: zagotovitev raznolikega in spodbudnega učnega 

okolja, natančno prepoznavanje izjemnosti ter prilagoditev učnih vsebin, oblik in metod dela 

za nadarjene učence. Žagar (1999) v svojem članku o delu z nadarjenimi učenci v svetu 

izpostavi dva organizacijska pristopa. V prvem nadarjene učence izobražujejo v oddelkih ali 

šolah, v tako imenovanih posebnih programih, kjer poučujejo za to usposobljeni učitelji. V 

drugem pa se nadarjeni učenci skupaj z ostalimi učenci šolajo v skupnih šolah, kjer je delo 

nekoliko prilagojeno in dodano. Med obema pristopoma prihaja do razlik, oboji pa se strinjajo, 

da je treba učencem zagotoviti drugačno delo in jim prilagoditi pouk.  

2.1 Vloga šole  

Jurman (2004) opredeli osnovno šolo kot obdobje, ko človek fizično spreminja telo, odrašča, v 

psihičnem pogledu pa oblikuje svojo osebnost. Nadarjeni učenci so po njegovem mnenju osebe, 

ki potrebujejo za svoje izoblikovanje veliko energije, prejete od odraslih. Zakon o osnovni šoli 

(2006) navaja pod cilje osnovnošolskega izobraževanja: »Razvijanje nadarjenosti in 

usposabljanje za doživljanje umetniških del in za umetniško izražanje« (str. 8862). Prav tako v 

12. členu navaja: »Izobraževanje posebej nadarjenih učencev se izvaja v skladu s tem zakonom 

tako, da jim šola prilagodi metode in oblike dela ter jim omogoča vključitev v dodatni pouk in 

druge oblike individualne in skupinske pomoči« (Zakon o osnovni šoli, 2006, str. 8862). Kot 

dodaja T. Bezić (2012), novela Zakona o osnovni šolo, izdana leta 2011, določa novosti o 

položaju nadarjenih. Nadarjeni učenci niso opredeljeni kot učenci z učnimi težavami ali 

posebnimi potrebami. Uvrščajo jih v posebno skupino, kar jim omogoča večjo in kvalitetnejšo 

pedagoško podporo.  

2.1.1 Temeljna načela Koncepta in predlagane oblike dela z nadarjenimi 

Koncept ima poleg teoretičnih izhodišč navedena tudi temeljna načela, ki naj bi jih upoštevali 

pri delu z nadarjenimi učenci (Bezić, 2012). Koncept (1999) navaja: 

- širitev in poglabljanje temeljnega znanja, 

- hitrejše napredovanje v procesu učenja, 

- razvijanje ustvarjalnosti, 

- uporabo višjih oblik učenja, 

- uporabo sodelovalnih oblik učenja, 

- upoštevanje posebnih sposobnosti in močnih interesov, 

- upoštevanje individualnosti, 

- spodbujanje samostojnosti in odgovornosti, 
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- skrb za celostni osebnostni razvoj, 

- raznovrstnost ponudbe ter omogočanje svobodne izbire, 

- uveljavljanje mentorskih odnosov med učenci, dijaki in učitelji oziroma drugimi 

izvajalci programa, 

- skrb za to, da so nadarjeni v svojem razredu in šolskem okolju ustrezno sprejeti, 

- ustvarjanje možnosti za občasno druženje glede na njihove potrebe in interese (Koncept, 

1999, str. 9, 10) 

Uresničevanje načel pripomore k uspešnejšemu in kvalitetnemu postopku učenja ter 

poučevanju in posledično k najprimernejšemu celostnemu razvoju vseh učencev. Avtorica pa 

se zaveda, da je nerealno pričakovati, da bo učitelj ob svojem vsakdanjem delu in težavnosti 

zmogel uresničevati načela vsak dan (Bezić, 2004). V analizi, ki je bila narejena s strani T. 

Bezić, Deutsch idr. (2011, v Bezić 2012), so koordinatorji uporabo in izpolnitev načel ocenili 

visoko. Načelo, ki je prejelo najvišjo oceno in se v celoti uresničuje, je bilo širitev in poglobitev 

poglavitnega znanja. Najnižjo oceno pa je dobilo hitrejše napredovanje v učnem procesu. 

Poleg temeljnih načel najdemo v Konceptu tudi predlagane oblike dela z nadarjenimi učenci 

(Koncept, 1999). Učitelj pri pouku v prvi triadi uporablja notranjo diferenciacijo, v drugi triadi 

in 7. razredu fleksibilno diferenciacijo in v 8. ter 9. razredu zunanjo diferenciacijo. V prvem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju so ponujene sledeče metode dela z nadarjenimi učenci: 

individualne zadolžitve in individualiziran pouk, interesne dejavnosti, kooperativno učenje, 

dodatni pouk, hitrejše napredovanje, različne oblike skupinskega dela, domače zadolžitve. V 

drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju delu z nadarjenimi dodajajo naslednje metode: 

obogatitveni programi, kot so sobotne šole, športne in kulturne sekcije, raziskovalni tabori, 

delavnice za kreativnost, programi, ki spodbujajo socialni in osebnostni razvoj (socialne igre, 

mladinske delavnice, interakcijske vaje), osebna svetovanja učencem in staršem, 

individualizirani in vzporedni programi. V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa so na 

voljo izbirni predmeti, seminarske in raziskovalne naloge ter svetovanja za izbiro poklica. 

Vsaka šola organizira predhodno naštete oblike glede na lastne potrebe in zmožnosti (Žagar, 

1999). T. Bezić, Deutsch idr. (2011, v Bezić 2012) ugotavljajo, da šole nekaterim oblikam, 

dejavnostim in strategijam ne namenijo dovolj pozornosti, čeprav se zavedajo vpliva 

pomembnosti teh na celostni razvoj. Le 13 % šol omogoča učencem možnosti za hitro 

napredovanje in še manjkrat programe, ki potekajo vzporedno z rednim poukom. Le nekaj več 

kot polovica osnovnih šol ponuja dejavnosti za osebni in socialni razvoj ter karierno usmeritev. 

O odsotnosti nekaterih obogatitvenih dejavnosti v osnovnih šolah kažejo tudi raziskave, ki jih 

je izvedla M. Juriševič (2012), pri tem pa izpostavlja, da je treba preveriti trenutno stanje in 

šole usmeriti k uporabi različnih oblik ter zanimivih prilagoditev pri pouku in tudi širše. T. 

Bezić (2012) poudarja, da bi bilo dobro nuditi tudi več raznolikih predmetov, več ur dodatnega 

dela, hitrejše napredovanje, različne metode in oblike učenja ter več diferenciacije in 

individualizacije med poukom. Še več, treba bi bilo povečati projektno učno delo, učenje v 

knjižnicah, učnih kotičkih, samostojno učenje, raziskovalno in terensko delo, eksperimentalno 

delo, druženja nadarjenih učencev itd.  

2.2 Vloga učitelja  

»Aktualni šolski sistemi postavljajo v ospredje pojem učitelja kot socialno inteligentnega, 

pedagoško-psihološko, kompetentnega pedagoškega vodje« (Kalin in Šteh, 2006, v Kukanja 

Gabrijelčič, 2014, str. 85). Tako ni potrebno le znanje različnih vsebin, ampak veščina 

pedagoško-psiholoških znanj, zmožnost načrtovanja kurikuluma, znanje in uporaba didaktičnih 

pristopov ipd. (prav tam). Hkrati se od učiteljev pričakuje obvladovanje nekaterih novih vlog, 

med katerimi najdemo predvsem nadarjene učence. Učitelj mora biti za to dodatno usposobljen, 

saj je takšen pouk veliko bolj zahteven, a hkrati katerikoli učitelj ne more biti dovolj dober za 
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dojemanje in zadovoljevanje želja in značilnosti teh učencev (Kukanja Gabrijelčič, 2014). 

Visokošolski programi učiteljem in šolskim svetovalnim delavcem v Sloveniji ne nudijo 

predmetov ali izobraževanj o nadarjenosti, vendar so te vsebine vključene v predmete znotraj 

študija. Pedagoška fakulteta v Ljubljani ponuja izbirne predmete, kot so nadarjeni učenci v 

osnovni šoli ali pa nadarjenost v učnem kontekstu ter na tretji stopnji učenje in individualne 

razlike (Juriševič, 2009). Vogrinc (2014) poudarja, da je treba pridobiti znanje o nadarjenosti 

in delu že na fakulteti, ki pa jim lahko ponudi zgolj osnove. Učitelj se mora kasneje dodatno 

izobraževati o predmetu, ki ga uči, hkrati pa mora pridobivati didaktična, pedagoška in 

psihološka znanja, ki mu bodo pomagala pri prepoznavanju interesov, stilov in tempu učenja 

ter prepoznavanju sposobnosti učencev.  

2.2.1 Profil učitelja  

Strokovna usposobljenost 

Raznolike razrede obiskujejo raznoliki učenci. Vsak izmed njih mora imeti poleg sebe učitelja, 

ki ga bo znal usmerjati skozi učenje. Za to je pomembna strokovna usposobljenost učitelja 

(VanTassel Baska in Little, 2003, v Kukanja Gabrijelčič, 2014). Pomembnost strokovne 

usposobljenosti izpostavlja tudi Vogrinc (2003, v Juriševič, 2014). Raziskava, opravljena na 

nereprezentativnem in priložnostnem vzorcu iz leta 2003, je pokazala, da je največja težava pri 

delu z nadarjenimi učenci slaba strokovna usposobljenost učiteljev. Dobro usposobljen učitelj 

je najboljši pobudnik razvoja teh učencev. Njihova usposobljenost je potrebna pri 

prepoznavanju nadarjenosti in individualnih razlik, njihovem upoštevanju, uporabi raznolikih 

učnih metod in oblik dela ipd.  

M. Kukanja Gabrijelčič (2014) navaja temeljne smernice za učitelje pri delu z nadarjenimi 

učenci:  

- Učitelj mora učencu ponuditi okolje, ki bo zanj varno, ljubeče, v njem se mora počutiti 

ljubljenega in razumljenega. Tako mora učitelj poznati njegove značilnosti, da bo lahko 

krepil tiste interese, ki pri učencu najbolj izstopajo. Zavedati se mora, da je njegova vloga 

biti mentor in usmerjevalec, pri tem pa mora dopustiti učencu svobodo in delati na njegovi 

pozitivni samopodobi.  

- Učitelj ne sme ovirati učenca pri izražanju njegovih lastnih idej in napredovanju. V oddelku 

ga je treba motivirati in mu dati delo.  

- Učitelj uporablja za razvoj učenčevih zmožnosti in dosego želja ter interesov naslednje 

metode in strategije: spodbujanje domišljije, uporabo ustvarjalnih tehnik za reševanje 

problemov, spodbujanje učencev, da sami pridejo do informacij, analiziranje in vrednotenje 

virov, spodbujanje divergentnega mišljenja, delo z različno informacijsko tehnologijo, 

navajanje na izkustveno učenje s pomočjo simulacij in igrami vlog, vključevanja dela na 

terenu, pobuda k podajanju lastnih idej in komuniciranju, spodbujanje k sodelovanju, 

zaupanju. Učitelj mora biti razumljiv, učence pa ne sme soditi in ocenjevati, ampak 

sprejemati kot enakovredne partnerje.   

- Učitelj mora biti psihološko-pedagoško in organizacijsko usposobljen. Biti mora vsaj malo 

inovativen in ustvarjalen, da navdušuje nadarjene učence in jim tako omogoči uresničitev 

potencialov.  

- Učitelj je tudi mentor, prijatelj, motivator, usmerjevalec, vodič in poslušalec.  

J. Kalin (2003, v Kukanja Gabrijelčič, 2014) pojasnjuje, da je za razvoj treba upoštevati tako 

šolsko kulturo in klimo kot tudi način vodenja šole. Brez pomoči sodelavcev učitelj ne more 

izvesti celotne organizacije in dela z nadarjenimi učenci.  
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Pedagoško-psihološka usposobljenost 

Ferbežer in M. Kukanja Gabrijelčič (2008) poleg strokovne usposobljenosti poudarjata tudi 

pomembnost učiteljevega svetovanja nadarjenim učencem. Učitelj mora biti sočuten, razumljiv, 

prijazen, iznajdljiv, prilagodljiv, topel, dober poslušalec in dober svetovalec. S takšnimi 

značilnostmi lahko sodeluje pri razvoju osebno-socialnega, izobraževalnega in poklicno-

kariernega področja. Na osebno-socialnem področju svetuje pri sodelovanju z drugimi učenci 

in učitelji; tolerantnosti; sposobnosti reševanja problemov; spremembah, ki prihajajo v življenju 

in razvoju; razumevanju osebnih problemov, stisk ipd. Na izobraževalnem področju nudi 

pomoč pri doseganju zastavljenih ciljev, razumevanju težav, ki so del učenčevega učenja, 

razvijanju učnih tehnik in strategij, pridobivanju ustreznega znanja, pridobivanju zadovoljivega 

odnosa do šole, šolskih aktivnostih ... Na področju poklica in kariere pa lahko učitelj svetuje 

pri spodbujanju pozitivnosti do sebe, svojega dela in napredovanja, analiziranju lastnih želja, 

spoznavanju poklicev itd.  

Socialna inteligenca  

Učitelj, ki dela z nadarjenimi učenci, mora imeti razvito socialno inteligenco. Ti ljudje imajo 

dobro razvite sposobnosti za komuniciranje, poslušanje in razumevanje (Buzan, 2002, v 

Kukanja Gabrijelčič, 2014). Nadarjeni učenci vsekakor potrebujejo učitelja, ki bo njihov mentor 

in poslušalec, ki jim bo znal prisluhniti, pomagati in ne bo le strokovnjak na svojem področju 

(Kukanja Gabrijelčič, 2014).  

2.2.2 Vloga motivacije   

Najpomembnejši dejavnik dinamike učnega procesa je učna motivacija. Motivirani učenci 

začnejo z učenjem, se pri tem učijo in pri njem vztrajajo vse do zaključitve učnih nalog, dosega 

učnih ciljev ali najdene rešitve (Juriševič, 2006, v Juriševič, 2012). Uspešnost doseganja znanja 

se ne uresniči samo z obiskom šole. Pomembno je, da se učenec želi nečesa naučiti, pridobiti 

znanje in  pri tem uporabiti moč in zmožnosti za uresničitev tega cilja (Ferberžer, Težak, Korez, 

2008). Rae (2009, v Juriševič, 2014) ugotavlja, da vsi nadarjeni učenci ne kažejo enake 

motivacije za učenje. Primanjkovanje notranje motivacije lahko ogroža razvijanje potencialov 

in pripomore k učni neuspešnosti. Nekateri učenci ne kažejo interesa za šolo in dogajanja v njej 

ali pa so aktivni le na področjih, ki jih dojemajo kot pomembnejša. Druge učence skrbijo učne 

težave, medtem ko se želijo ostali izogniti učenju, so perfekcionisti do svojega dela ali pa 

izoblikujejo zelo nizko samopodobo, ki jih loči od učenja (Resi in Renzulli, 2009, v Juriševič, 

2014). V raziskavi, ki so jo izvedli na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani v letih 

2011/2012, so prišli do zanimivih rezultatov o tem, kaj nadarjene učence spodbuja oziroma 

notranje motivira za šolsko učenje. V šoli jih notranje najbolj motivirajo spodbude, ki so pobuda 

učenju z razumevanjem. Mednje štejejo učitelja, ki mu lahko zaupajo, spoštovanje drugačnosti, 

priznanja za doseganje različnih dosežkov, sproščeno vzdušje, avtentičnost učenja in 

prevzemanje lastnik napak. Odgovori nadarjenih učencev in njihovih sošolcev so bili podobni, 

vendar so nadarjeni višje ocenili motivacijske spodbude naslednjih dejavnikov: dovolj časa, 

namenjenega učenju, humorju, spoštovanju mnenj ter izpolnjevanju interesov učencev.  

Čeprav velika večina raziskav prikazuje in poudarja spodbudo notranje motivacije, pa ne 

smemo popolnoma izključiti zunanje motivacije, kot so pohvale, ocene, nagrade itd., saj s 

pomočjo teh učenci pristopijo k učenju, ko jim učna snov ni znana ali ko njihovi interesi in cilji 

še niso razviti (Whitney in Hirsch, 2007, v Juriševič, 2014).  
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2.2.2.1 Model TARGETT 

Model, s katerim pri pouku spodbujamo notranjo motivacijo pri nadarjenih učencih in velja za 

enega najbolj učinkovitih, imenujemo TARGETT. To je kratica sedmih spremenljivk: učne 

naloge ter aktivnosti (Task), možnost izbiranja (Authority), prepoznavanje učenčevega dela 

(Recognition), razvrstitev učencev v skupine (Grouping), ocenjevanje oziroma vrednotenje 

učnih dosežkov učenca (Evaluation), čas, namenjen učenju (Time), pričakovanja s strani 

učitelja (Teacher expectations). Te elemente lahko učitelj skozi pouk popolnoma nadzoruje, 

prav tako pa imajo ti elementi velik vpliv na motivacijsko uravnanost. Glavni namen je 

spodbuda za razvoj notranjih motivacijskih ciljev, znanj, ki se v veliki meri povezujejo z 

drugimi, ter razvojem znanj s poudarkom na razumevanju ter vedenjskih značilnostih, ki so 

pobuda za nepopustljivost in fleksibilnost zahtevam v učenju (Juriševič, 2014).  

M. Juriševič (2014) zapiše naslednje razlage spremenljivk:  

Učne naloge in aktivnosti ne smejo biti ne prelahke in ne prezahtevne, pač pa smiselne, čim 

bolj zanimive in povezane z vsakdanjim življenjem. Diferenciacija nalog mora biti ustrezna 

glede na učenčeve učne zmožnosti. Zavedati se je treba, da z uporabo zapletenih miselnih 

dejavnosti po Bloomovi taksonomiji, kot so analiziranje, evalviranje in ustvarjanje, spodbujamo 

notranjo motivacijo. Prav tako je pomembno, da so naloge jasne, raznolike, imajo ustrezno 

strukturo in so predstavljene tako, da učence pritegnejo.  

 

Možnost izbire in sodelovanje učencev pri odločanju o delu in učenju v razredu lahko opazimo 

pri možnostih, ki so omogočene učencem v primeru prevzemanja odgovornosti in avtonomnem 

delovanju. To pomeni, da učenci sami izberejo zahtevnost in vrsto naloge ter problem, ki ga 

bodo reševali. Paziti pa je treba, da je razmerje med samostojnostjo in izbirami ter stopnjo, ki 

jo je učenec ta trenutek dosegel, usklajeno, pravšnje. Pri tem se je treba ravnati po načelu, da 

preveč svobode zmede, premalo pa dolgočasi.  

 

Prepoznavanje in nagraditev učenčevega dela sta dejavnika, ki imata velik vpliv na 

spodbudo zunanje motivacije. Povratne informacije, ki jih poda učitelj učencu, morajo biti 

individualizirane, saj s tem usmerijo učenca v procesu učenja, prav tako pa delujejo dobro na 

učno samopodobo. Individualizirane povratne informacije prikazujejo primerjavo učenčevih 

dosežkov v preteklosti s postavljenimi kriteriji, nikakor pa ne gre za primerjavo z drugimi 

učenci. Dobro je, če so te realne, specifične in se nanašajo na konkretno delo. S tem nadarjenim 

in drugim učencem predstavimo napredek, ki temelji na delu, ki so ga vložili, vztrajnosti, 

ustvarjalnosti in reševanju nalog na višji ravni – vse to vodi k izboljšanja njihovih dosežkov.  

 

Razvrščanje učencev povezujemo s tremi strukturami učnih ciljev, in sicer sodelovalnimi, 

tekmovalnimi in individualističnimi. Pri sodelovalnih je učni cilj izpolnjen, ko ga dosežejo vsi 

učenci; pri tekmovalnih, ko ostali učenci ne dosežejo cilja; in na koncu individualističnih, ko je 

učni cilj dosežen individualno, neodvisno od drugih. Dobro je, če so skupine heterogene in 

različnih velikosti. Učenci se učijo sodelovanja, celotna učna skupnost pa ustvarjanja. 

Priporočljive so tudi sodelovalne skupine, v primerih, ko učenci rešujejo naloge, ki zahtevajo 

reševanje problema, saj se počutijo povezani z ostalimi učenci. Pri razvrščanju učencev v 

skupine je treba paziti, da so skupine uravnotežene in da ni vse delo naloženo nadarjenim 

učencem. Prav tako pa moramo biti pazljivi, da nadarjeni učenci niso tutorji ostalim učencem. 

Omogočeno jim mora biti sodelovanje v homogenih skupinah, glede na zmožnosti in interese, 

ki jih učenci imajo.  

 

Evalvacija dela obsega metode spremljanja in ocenjevanja dosežkov učencev. Je motivator, ki 

temelji na jasno opredeljenih ocenjevalnih kriterijih, treba pa je tudi čim manjše izpostavljanje 
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javnosti. Velik pomen imajo tudi cilji, na katere se osredotočajo učenci, ko se učijo za 

ocenjevanje. To so lahko storilnostni cilji, ko se učenci učijo za ocene, ali cilji, ki temeljijo na 

učenju in obvladovanju, ter cilji izogibanja učenja, ko ni pomembno napredovanje, ampak 

preživetje. Treba pa je opozoriti, da lahko ocenjevanje v javnosti in primerjave na področju 

socialnosti zelo negativno vplivajo na samopodobo tistih učencev, ki so predstavljeni kot 

najuspešnejši, pri čemer je prisotna negativnost in zavidanje sošolcev. Vsi predhodno definirani 

razlogi prikazujejo pomembnost učiteljevega poudarjanja pomena in uporabe znanja. Zato je 

znanje, ki ga pridobijo učenci pri pouku, potrebno tudi zaradi reševanja problemov in ne samo 

zato, ker bo to v testu.  

 

Dimenzija je obseg časa, ki ga porabimo za reševanje učne naloge in je od učenca do učenca 

različna. Zato je treba premišljena uporaba diferenciacije in individualizacije učnih aktivnosti. 

Učenci bodo delali glede na svoje zmožnosti in ohranili motivacijo z doseganjem občutka 

zmožnosti in uspešnosti. Če učitelj le doda naloge iste ravni učencu, ki je potreboval za rešitev 

naloge manj časa kot sošolci, lahko privede do dolgočasenja in ne spodbude.  

 

Učiteljeva pričakovanja 

A. Woolfolk, Huges in Walkup (2013, v Juriševič, 2014) navajajo, da učitelji prilagajajo učne 

zahteve, povratne informacije, ocenjevanje, različne strategije poučevanja, pozornost, čas in 

kakovost odnosa do učencev z raznolikimi sposobnostmi. Avtorji razlagajo, da imajo učitelji 

do nadarjenih učencev veliko višja pričakovanja, kar posledično privede do spoštljivejšega 

odnosa, zaupajo jim več odgovornosti in izbir, hkrati dobijo več učiteljevega časa, priložnosti, 

naloge so zanimivejše, povratne informacije so natančnejše in izčrpnejše. Učenci tako 

prilagajajo  svoje učenje, kar vpliva na učne dosežke. Učitelji morajo sproti preverjati delo in 

prilagajati svoja pričakovanja do vseh učencev z dosežki, ki jih dosegajo. Učiteljeva visoka 

pričakovanja lahko motivacijsko vplivajo na učence, a je pri tem treba upoštevati tudi učne 

sposobnosti učencev. 

2.3 Usmeritve in predlogi pedagoškega dela z nadarjenimi učenci 

M. Kukanja Gabrijelčič (2015) podaja nekaj usmeritev, s katerimi lahko izboljšamo prihodnje 

poučevanje in delo z nadarjenimi: 

 

1. Učiteljevo delo bi moralo temeljiti na načrtu, pri katerem je učenje usmerjeno na učenca. Pri 

tem sta potrebna prilagajanje standardov znanja in uporaba individualiziranih učnih pristopov. 

Učni program za učenca bi moral temeljiti na strokovni in avtonomni uporabi. Poleg tega bi 

moral biti diferenciran z višjimi standardi znanja, ostala učna sredstva pa bi se morala prepletati 

s strategijami, kot so interesi, potrebe in želje učencev.  

 

2. Učenci imajo pravico do učnega načrta, ki bo spodbujal razvoj, njihove sposobnosti, 

sprejemal drugačnost itd. Šola mora k problematiki poučevanja nadarjenih učencev pristopati 

holistično. Spremljati in upoštevati mora raziskave, katerih temelj je spodbujanje razvoja 

učencev, ustvarjalnosti in kritičnega mišljenja.  

 

3. Tretja usmeritev prikazuje problem identificiranja nadarjenih učencev na specifičnih 

področjih. Postopki odkrivanja ne bi smeli temeljiti le na uspehih, ocenah učiteljev, 

tekmovanjih, mnenjih svetovalne službe, interesnih dejavnosti ipd., ampak tudi na merskih 

instrumentih, kot so ocenjevalne lestvice raznovrstnih predmetnih področij.  

 

4. Spremembe se nanašajo tudi na učne načrte, ki žal ne omogočajo fleksibilnosti pri določenih 

učnih temah, hkrati pa so prenatrpani. Zapisati bi bilo treba več operativnih ciljev in 
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diferencirane standarde znanja, ki bi poleg minimalnih in temeljnih standardov vsebovali tudi 

nadstandarde.  

 

5. Gradiva, ki jih uporabljamo v času pouka, bi morala biti prilagojena tudi nadarjenim 

učencem. Avtorji bi morali naloge in vprašanja ločiti in tako spodbujati ustvarjalnost ter 

kritičnost. Učbeniki bi morali vsebovati rubrike z dodatnimi nalogami, vprašanji in 

zahtevnejšimi vsebinami. 

 

6. Zadnji predlog se nanaša na nekatere zakone, ki bi jih bilo treba sistematizirati s Pravilnikom 

odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci. Osredotočiti bi se morali na točno določena predmetna 

področja.  
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3 POUK KNJIŽEVNOSTI IN NADARJENI UČENCI 

3.1 Literarna nadarjenost  

Učenci, ki so na testu splošnih intelektualnih sposobnosti (na jezikovnem področju) dosegli 

visoke rezultate, hkrati pa so dosegli visoke rezultate tudi na testu ustvarjalnosti in spadajo po 

rezultatu v zgornjih 10 % populacije, lahko rečemo, da imajo intelektualne zmožnosti tudi za 

dosežke na področju slovenščine (Meglič, 2012). Saksida (2014) poudarja, da se nadarjenost 

pri pouku književnosti kaže v dosežkih in ne le v motivaciji, ki jo ima učenec do predmeta. 

Višje razvite zmožnosti lahko spremljamo na nivoju števila besed, kompleksnosti povedi, na 

ravni razumevanja in vrednotenja težavnejših branih ter poslušanih besedil in na koncu pisanja 

ter hkrati govorjenja kompleksnih besedil, kot so poustvarjanje, razpravljanje, razlaganje 

oziroma povzemanje. Literarna nadarjenost je del umetniške nadarjenosti in je pogoj za 

literarno ustvarjalnost. »Literarna nadarjenost je imaginativna in inventivna miselna dejavnost, 

v katero so vključeni spomin, reprodukcija, inteligentnost in drugi dejavniki. V sebi združuje 

kombinacijo drugih vrst nadarjenosti, najmanj kar mora biti, sta umetniška senzibilnost in 

socialna nadarjenost« (Blažić, 1992, str. 14). Lastnosti oseb, ki so literarno nadarjene, so: 

besedna fluentnost, samostojnost, kritičnost, nekonvencionalnost ipd. (Blažić, 1992). M. 

Cestnik (2012) navaja še nekatere druge značilnosti teh učencev: višje zmožnosti na verbalnem 

področju, bogat besedni zaklad, razumevanje manj znanih besed in uporaba teh v novih 

situacijah, zapletenejše večstavčne povedi, vživljanje v različne književne osebe, ločevanje 

bistva od nebistva (tema, sporočilo itd.), divergentno mišljenje, tekoče branje, nenavadne ideje, 

dramatizacija zgodbe. Nadarjeni učenci zelo radi berejo, izbirajo zahtevnejše knjige, imajo 

natančen spomin, hitro pomnjenje, sposobnost analize ...  

3.2 Vloga učitelja pri pouku književnosti  

Raziskave in večletna opazovanja o odnosu učencev do pouka književnosti so pokazale, da je 

ta odvisen od učitelja samega. Uspešnost je odvisna od samozavesti, veselja do opravljanja dela 

ter literarnostrokovne usposobljenosti učitelja. Učitelj mora biti v prvi vrsti strokovnjak na 

področju književnosti. Znanje mora pridobiti v času študija, prav tako pa ga mora nadgrajevati 

med samim delom. Učitelj mora poznati literarno zgodovino in teorijo ter estetiko recepcije, 

literarno hermenevtiko ipd. Svoje znanje mora dopolnjevati z znanjem o umetnosti, filozofiji, 

sociologiji in ostalimi sorodnimi vedami, ki se povezujejo s književnostjo in literarnimi pojavi. 

Prav tako mora znati podati samostojno kritiko različnih literarnih besedil in biti usposobljen 

kot kvalificiran bralec. Literarnostrokovna usposobljenost se tako deli na teoretični in praktični 

del, kar pa mora znati učitelj povezati med seboj. Poleg literarnostrokovne usposobljenosti mora 

biti učitelj usposobljen tudi strokovno pedagoško, kar vključuje vedenje o naravi in okoliščinah 

dela učitelja (Krakar Vogel, 2004). B. Marentič Požarnik (2000) izpostavi sklope vsebin, ki jih 

zajema ta usposobljenost: splošno pedagoško znanje, psihološko in kurikularno znanje ter 

praktično znanje. B. Krakar Vogel (2004) poudarja, da je naloga učitelja spodbujanje in iskanje 

virov, ki vplivajo na motivacijo učenca pri učenju. Tako njegova ustvarjalnost narašča, 

pomembna pa je tudi uporaba različnih oblik in metod. Zadnja sposobnost, ki jo potrebuje 

učitelj književnosti, pa je književnodidaktična usposobljenost, pri kateri je treba izpostaviti 

uporabo literarnostrokovnega znanja med samim poukom. Poleg znanja poučevanja, 

poznavanja učencev, šolskega sistema vključuje tudi učne oblike, metode in cilje pouka 

književnosti, čemur pravimo didaktična struktura pouka književnosti.  

»Kakovosten pouk književnosti predstavlja bistveni dejavnik optimalnega recepcijskega 

razvoja vsakega učenca. Če želi učitelj posameznemu učencu tak razvoj omogočiti, mora 

upoštevati razlike v kognitivnem razvoju, recepcijski zmožnosti, horizontu pričakovanj, 

nadarjenosti, primanjkljajih, interesih – to pa pomeni, da ne more poučevati vseh učencev na 
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enak način. Ob enakem pristopu bi bili učenci s primanjkljaji preobremenjeni, nadarjeni učenci 

pa bi se dolgočasili« (Kerndl, 2014, str. 8). Delo z nadarjenimi učenci znotraj pouka se od dela 

po vnaprej določenih programih precej razlikuje. Če želi učenec razviti svoje potenciale, je 

nujno potrebna individualizacija in diferenciacija pouka. Učitelj ju uporablja tako pri 

sporazumevalnih zmožnostih, s katerimi dosegamo učne cilje, kot so branje, poslušanje, 

pisanje, govorjenje, kot tudi pri uporabi različnih oblik in didaktičnih metodah pouka (Meglič, 

2012). Danes ni nič nenavadnega, da učni diferenciaciji in individualizaciji prilagajamo vse, od 

vzgojno-izobraževalnih ciljev, metod, vsebin, učne tehnologije, do vodenja, tempa in 

sodelovanja učencev (Strmčnik, 1993). M. Kerndl (2014) je v eni izmed svojih raziskav 

ugotavljala, kako učitelji upoštevajo in izvajajo notranjo učno diferenciacijo in 

individualizacijo pri pouku književnosti. Rezultati so pokazali, da večina učiteljev ne razume 

osnovnega izhodišča teh dveh pojmov, recepcijske zmožnosti učencev ter horizonta njihovih 

pričakovanj. Kajti ravno upoštevanje pričakovanj in recepcije učencev je osnova diferenciacije 

in individualizacije pri književnosti.  

M. Kerndl (2013, v Saksida, 2014) je v svojih raziskavah ugotovila, da se vprašanja učencev in 

učiteljev o individualizaciji ter diferenciaciji razlikujejo. Velik odstotek učencev je odgovoril, 

da nikoli ne dobi drugačnih vprašanj o književnem delu, drugačnih navodil za delo, naslova 

spisa ali domače naloge. Učitelji pa so v svojih odgovorih izjavili, da pouk prilagajajo predvsem 

učencem s posebnimi potrebami, redkeje nadarjenim učencem, medtem ko ostalim učencem 

zelo malo. Avtorica poudari, da se za nadarjene učence veliko naredi v času izven pouka, na 

različnih področjih, kot so interesne dejavnosti, Cankarjevo tekmovanje, tabori, dodatni pouk 

ipd., medtem ko se delo z njimi med samim poukom velikokrat zanemarja. M. Cestnik (2012) 

prihaja do podobnih spoznanj. Ko je pred nekaj leti prišla na šolo nova ravnateljica, jo je 

zanimalo, kako učitelji spodbujajo razvoj nadarjenih učencev in kakšno je njihovo delo. 

Avtorica ji je v odgovoru naštela različne oblike od dramatiziranje, priprav na Cankarjevo 

tekmovanje do literarnih večerov, klubov ipd. Kmalu je ugotovila, da želi ravnateljica izvedeti, 

kaj izvajajo med samim poukom. Prišla je do zaključka, da se učitelji preveč osredotočajo in 

razdajajo na interesnih dejavnostih in pripravah na tekmovanja, pri tem pa pozabijo, da je pouk 

tisti, ki je temelj celostnega razvoja nadarjenih učencev. Saksida (2014) tako ugotavlja, da nas 

delo, ki je prilagojeno nadarjenim učencem, vodi do pouka, usmerjenega na napredovanje 

vsakega učenca.  

Saksida (2014) izpostavlja, da je treba za napredek nadarjenih učencev skrbeti že pri samem 

bralnem dogodku. To je pogovor o književnem besedilu, katerega zahtevnost je odvisna od 

ravni bralnih nalog, kakovosti in obsega besedila učenca ter od zahtevnosti sporočila, ki ga nosi 

izhodiščno besedilo. Treba je opozoriti, da književno besedilo, ki je osnova za sam dogodek, ni 

prezahtevno ali prelahko. Učitelj lahko ob lahkem besedilu oblikuje zelo težke naloge in 

obratno – ob zelo zapletenem besedilu pa preproste. Med zahtevnejša besedila spadajo 

problemska, saj zaradi jezika in vsebine nasprotuje ali celo izziva stvarni svet, pa tudi težavnejša 

klasična oziroma starejša in hkrati modernistična, sodobna besedila. Zelo pomembno je, da 

učitelji takšna besedila vključujejo v pouk in se jih ne izogibajo. Prav tako ne smejo poudarjati 

naivnega branja, kar pomeni, da oblikujejo sodbe že po prvem branju in prvih vtisih. Pomemben 

je razvoj kritičnega branja, kar omogoča primerjavo besedil, njihovo raziskovanje, strokovne 

zapise itd. Krakar Vogel (2004) piše, da smo ob prvem branju pozorni le na vsebino in sestavine, 

ki za nas predstavljajo neko vrednost, pomembnost, kompleksnega literarnega učinka pa tu ne 

najdemo. Branje je tako proces, ki na začetku temelji na subjektivnosti bralčevega doživljanja, 

kasneje pa na globljem razumevanju. Literarni pouk mora omogočiti uporabo bolj znane 

literature, saj se izbira ne sme osredotočiti le na že predvidena pričakovanja bralcev. Saksida 

(2014) zato dodaja, da izbira besedil ne sme temeljiti na učenčevi starosti, ampak priporoča, da 

se za nadarjene učence izbere prej zahtevnejše kot lažje besedilo. Poleg težavnosti besedila pa 
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na stopnjo zahtevnosti bralnega dogodka vplivajo tudi kompleksna vprašanja ali navodila. S. 

Pečjak (2010, v Saksida, 2014) izpostavi tri ravni, na katerih naj bi temeljile bralne naloge: 

priklic informacij, razumevanje besedila na podlagi sklepanja, pri čemer povezujemo podatke 

iz besedila ter vrednotenje prebranega besedila, kar vključuje osebno, medosebno ali 

problemsko vrednotenje, vključno z utemeljitvijo besedila. Zelo pomembno je, da pri pogovoru 

o prebranem in bralnih nalogah sodeluje tudi mentor, kar mu mora biti pri delu z nadarjenimi 

tudi v veselje. V primeru, da učenec izgubi voljo za dodatno delo, kar zahteva dodatne napore, 

je naloga mentorja, da ga spodbuja in pomaga pri razvoju zmožnosti ob novem znanju. Zadnji 

člen, ki sodeluje pri zahtevnosti takšnega dogodka, je, kot navaja Saksida (2014, str. 41), 

»format« besedil učencev.  

Učitelj razrednik naj bi med poukom prilagajal cilje, didaktično metodične pristope, kot so 

metode, oblike, tehnike in pripomočke ter vsebine glede na obseg in globino. Pri tem naj bi 

upošteval posameznikove želje, interese, potrebe in značilnosti (Strmčnik, 1987, v Ferk, 2012). 

Ko se učitelj odloča o vsebini in izbiri besedil, si mora zastaviti vprašanje, kako izbrati primerna 

besedila za nadarjene učence, ki jim bodo v izziv. Problem se pojavi pri vsebinski cenzoričnosti, 

ki se navezuje predvsem na problemska besedila (Saksida, 2014). Med učitelji razrednega 

pouka, ki imajo pozitiven odnos do takih besedil, je bila izvedena anketa v povezavi s 

problemskimi temami. Načrtno pa bi bilo treba nuditi učiteljem več informacij o takšnih 

besedilih in strategijah obravnave z namenom razvijanja kritičnega odnosa do umetnostnih 

besedil (Višček, 2014, v Saksida, 2014). Ko začnemo z načrtovanjem učne ure, se je dobro 

vprašati, kako ohranjati željo ali pozitivno naravnanost do zahtevnejših besedil (vzgojni cilji) 

in kako vplivati na razvoj bralnih oz. recepcijskih strategij, kar bo privedlo do napredovanja 

nadarjenih učencev (funkcionalni cilji). Mentor ima pri tem veliko vlogo, saj je sogovorec in 

hkrati avtoriteta za pridobivanje znanja (Saksida, 2014). M. Kordigel Aberšek (2008) kot enega 

glavnih ciljev, h kateremu stremijo didaktična prizadevanja pouka književnosti, izpostavi 

pridobivanje recepcijske zmožnosti, kjer gre za zmožnost komunikacije, s poudarkom na 

ustvarjalnosti z izbranim literarnim besedilom. Avtorica izpostavi pomembnost vloge učitelja, 

saj meni, da pouk književnosti ne sme biti osredotočen le na učenca. V takšnem primeru učenci 

ne bi napredovali, njihovo razumevanje bi bilo manj intenzivnejše, njihova recepcijska 

zmožnost pa se ne bi razvijala. Saksida (2014) dodaja, da nekaterih ciljev v učnem načrtu ne 

smemo povezovati le z nadarjenimi učenci in obratno. Tako poustvarjalnost ni le za nadarjene 

učence, učenje podatkov pa le za učence s povprečnimi zmožnostmi. Pomembno je tudi 

seznanjanje nadarjenih učencev s kanonskimi besedili, zgodovinskim ozadjem, informiranje o 

temeljni zgradbi literarnih vrst in zvrsti, kar so nenazadnje tudi izobraževalni cilji.  

Poleg ciljev pa  se je treba vprašati, kako vplivamo na poustvarjalnost, sodelovalno učenje in 

socialno sprejetost z ustrezno rabo metod in oblik ter kako uporabiti takšne metode, pri katerih 

se bodo povezovali in prepletali cilji ter metode, ki bodo spodbujale vztrajnost pri bralnih 

nalogah. Treba je poudariti tudi, da ni pravilna samo ena metoda oziroma oblika. Na odločitev 

izbire vpliva tudi poustvarjalno, individualno, skupinsko in reproduktivno delo bralne naloge. 

M. Cestnik (2012) je v pogovoru z učitelji o delu z nadarjenimi učenci skušala izvedeti, katere 

metode uporabljajo pri poučevanju slovenščine. Dodatni list je izbrala večina vprašanih, 

medtem ko je projektno, eksperimentalno in raziskovalno delo, sodelovalno učenje, kreativno 

pisanje ter problemski pouk izbralo od 0 % do 5 % učiteljev.  
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3.3 Poustvarjalne dejavnosti pri pouku književnosti 

Kot prav poseben izziv nadarjeni učenci dojemajo ustvarjalno in poustvarjalno pisanje. Izhaja 

iz književnega besedila in je začetek ustvarjanja (Meglič, 2012). Saksida (2014) ga pojmuje 

»format« besedil učencev, kar pomeni razpon in kvaliteto njihovih odzivov na prebrano, ki 

pomagajo pri oblikovanju zahtevnosti bralnega dogodka. B. Krakar Vogel (2004) poustvarjalne 

dejavnosti opiše kot fazo novih nalog in pričakovanje, da bodo učenci po branju svoja občutja, 

doživetja in  odzive prikazali v novih oblikah ali sporočilih. Poustvarjalne naloge delimo v dve 

skupini. Oblikujemo jih lahko ob novem ali že prebranem besedilu. Velikokrat se zgodi, da 

nove naloge zaradi pomanjkanja časa ali katerih drugih dejavnikov niso opravljene med 

poukom. Obsežne doživljajske spise, pisne ali ustne obnove opravijo kar doma. Ravno 

nasprotno pa je pri branju novega besedila in dejavnostih ob njem, saj lahko učenci ob tem 

izražajo doživetja, analizirajo, vrednotijo, primerjajo besedila med seboj in jih preoblikujejo. 

Faza, v kateri učenci ustvarjajo in poustvarjajo nove naloge, je zaključna faza, v kateri gre za 

poglobitev literarnoestetskega doživetja. Dejavnosti se izvajajo skupinsko ali individualno, in 

sicer: vživljanje v književno osebo – izdelovanje osebne izkaznice, pisanje pisem, dnevnika; 

glasno branje, pri katerem učenci povedo svoje razumevanje sporočila in skupno recitiranje; 

ponazarjanje dogajalne premice; tvorjenje besedila po nekem vnaprej predstavljenem vzorcu; 

nadaljevanje, dopolnjevanje, preoblikovanje zgodb, izmišljanje predzgodbe; dramatizacija; 

povezovanje besedila z risankami, filmi, poustvarjanje na področju glasbe in umetnosti, kot so 

ilustracije obravnavanih besedil; ustvarjanje predstav; sodelovanje pri pravljičnih projektih in 

sodelovanje pri zbiranju ljudskih izročil; primerjanje književnih besedil; obisk knjižnic 

(Saksida, 2008). Učni načrt (2011) navaja še dodatne poustvarjalne dejavnosti, kot so obnova 

besedila, oblikovanje novih besed, pisanje novih zgodb književnih oseb, zapis likovne pesmi, 

intervjuji, ankete itd. Nove naloge lahko poleg domišljijskih izdelkov temeljijo tudi na 

neliterarnih besedilih, in sicer povzemanju vsebine, predstavljanju avtorjev, odgovarjanju na 

zastavljena vprašanja ipd. (Saksida, 1994). Nadarjeni učenci z novimi nalogami izboljšajo in 

nadgrajujejo lastno dojemanje ter pogled na umetnostno besedilo. To pomeni, da posegajo po 

kompleksnejših besedilnih vrstah (parodija, spreminjanje književne vrste ...). S tem vplivajo na 

razvoj kritičnega in abstraktnega mišljenja in razumevanje interpretacije. Prav tako pišejo 

razpravljalne in interpretativne eseje, ki se povezujejo s področji zgodovine, geografije, glasbe 

in likovne umetnosti, hkrati pa pišejo kritike, ocene ipd. (Meglič, 2012). Poustvarjalne naloge 

se torej razlikujejo tudi po zahtevnosti glede na vrsto besedila. Tvorjenje besed, ki sledi vzorcu, 

je lažje kot ustvarjanje likovne pesmi; oblikovanje premice dogajanja je manj zahtevno kot 

oblikovanje zapisa o novih dogodivščinah določenih književnih oseb; zapis basni pa lažji kot 

parodija določenega besedila (Saksida, 2014). 
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4 USTVARJALNOST 

4.1 Opredelitev pojma in literarna ustvarjalnost 

Ustvarjalnost je pojem in hkrati problem, ki je star skoraj toliko kot človeštvo. Kadarkoli je kdo 

pokazal nekaj, kar še ni obstajalo, nekaj novega, so ljudje sprejemali to kot nekaj čudovitega. 

Ustvarjalnost lahko najdemo na vseh področji. Je nenehno spreminjajoč predmet – tako kot 

človeški razvoj. Raziskovalce, ki se ukvarjajo s pojmom ustvarjalnosti, delimo v dve skupini. 

Prva vidi ustvarjalnost kot proces, druga pa se navezuje na produkte človeka (Jurman, 2004). 

Cropley in Urban (2000, v Bezić, 2012) pa kljub razhajanjem izpostavita dejavnik, ki je skupen 

vsem definicijam – novost. O dejavniku, ki povezuje vse razlage definicije, govori tudi S. 

Pečjak (1987), ki pojasnjuje, da je izvirnost merilo za ustvarjalnost. Na vprašanje, kaj pojem 

sploh pomeni, odgovori, da je nekaj novega, edinstvenega, redkega. Jurman (2004) dodaja, da 

ustvarjalnost ne izvira samo iz intelekta, ampak je rezultat celotne osebnosti. Danes menijo, da 

stopnjo nadarjenosti določa splet motivacije, ustvarjalnosti in intelektualnih sposobnost (Bezić, 

2012). Koncept (1999) uvršča ustvarjalnost v posebno področje nadarjenosti. Tako je lahko 

učenec uvrščen med nadarjene učence tudi, če se izkaže le na testih ustvarjalnosti.  

Literarna ustvarjalnost je ekspresivna lastnost, mentalni proces, kjer učenci oblikujejo nova 

besedila ali spremenijo ideje in besedila na drugačen, bolj domiseln način. Ustvarjalnost in 

nadarjenost imata veliko skupnih točk in se med seboj prepletata. Prva je že izražena zmožnost, 

druga pa potencialna spodobnost. Nadarjenost naj bi se kazala v ustvarjalnosti (Blažić, 1994).  

4.2 Divergentno mišljenje po Guildfordu 

Ustvarjalnost je zmožnost divergentnega oziroma odprtega mišljenja, ki ga določajo naslednje 

lastnosti: fluentnost, fleksibilnost, izvirnost - originalnost in elaboracija (Blažić, 1992). Prvi, ki 

je velik poudarek namenil divergentnemu mišljenju in njegovim sposobnostim, je bil ameriški 

psiholog Guilford. Oblikoval je številne teste, proces pa je opisal z naslednjimi značilnostmi: 

»Fluentnost, ki pomeni lahkotnost produciranja idej, fleksibilnost, ki pomeni zmožnost iti izven 

ustaljenega okvirja mišljenja, originalnost, ki jo je meril z oddaljenostjo asociacij, s statistično 

redkostjo odgovorov in tako, da so ocenjevalci ocenjevali duhovitost ali izvirnost odgovorov« 

(Pogačnik, 1995, str. 160). 

4.2.1 Lastnosti divergentnega mišljenja 

FLUENTNOST 

Besedna fluentnost  

»Besedna fluentnost je sposobnost lahkotne produkcije besed, pri čemer pomen produciranih 

besed ni pomemben« (Pogačnik, 1995, str. 165). Ta sposobnost je izrazita predvsem pri ljudeh, 

ki nastopajo v javnosti. Pomembna je tudi v ustvarjalnih poklicih in poklicih, ki težijo k 

dobremu besednemu izražanju (pesniki, pisatelji ipd.). V testih, kjer preverjamo besedno 

fluentnost, je naloga udeleženca, da v določenem časovnem obsegu producira čim več besed. 

Primer: napisano je obrazilo »-než«, testiranec pa mora v čim krajšem času napisati čim več 

besed, ki se končajo na to obrazilo (Pogačnik, 1995). Nekaj primerov za učence navaja tudi M. 

Blažić (1992). Eden izmed njih je našteti čim več besed, ki se končajo na določeno črko.  

Fluentnost idej  

»Fluentnost idej je sposobnost lahkotnega produciranja idej na določeno temo« (Pogačnik, 

1995, str. 167). Osebe z visoko razvitostjo te sposobnosti najbolje izkažejo v situacijah, kjer je 

potrebna zelo bogata količina idej (pisatelji, pesniki, likovni umetniki, inovatorji, znanstveniki 
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itd). Fluentnost idej merimo v umetno narejenih testnih situacijah. Pogačnik (1995) jih nekaj 

navaja:  

- Test posledice: testiranec si mora izmisliti in zapisati čim več posledic v dani nenavadni 

situaciji. Primer: »Kaj bi se zgodilo, če ljudje ne bi imeli več potrebe, da bi spali?« 

- Test naštevanja stvari: naštevanje stvari z določeno lastnostjo. Primer: »Naštejte stvari, ki 

so bele in manjše od rokometne žoge.« 

- Test naslova zgodbic: kratki zgodbici je treba dodeliti čim več naslovov.  

- Test uporabe: testiranec našteje, za kaj vse bi uporabili točno določene stvari (opeka, 

obešalnik itd.) (str. 168, 169). 

Fluentnost izražanja 

Vaje za to vrsto izražanja so predvsem vključevanje določenih besed v pesmi, zgodbe, dialoge 

... Primer: Napiši zgodbo in vključi besede, kot so domišljija, domišljavost ali napiši pesem s 

predlogi a, po, v, med ... (Blažić, 1992). 

Asociativna fluentnost  

Fluentnost lahko razvijamo z vajami, kjer je treba poiskati sinonime ali hononime, vaje, kot so 

»Kdo je to?« ali »Kaj je to?« ipd. (Blažić, 1992).  

 

FLEKSIBILNOST  

»Je sposobnost lahkotnega menjanja strategij v mišljenju« (Pogačnik, 1995, str. 171). Človek 

je miselno prožen takrat, ko lahko neobetavno mišljenje preprosto izloči in začne razmišljati o 

stvareh, ki privedejo do uspeha (Pogačnik, 1995). Gre za vrednotenje kvalitete, v čemer se 

razlikuje od fluentnosti (Blažić, 1992).  

Spontana fleksibilnost 

Vidna je takrat, ko tega jasno ne zahtevamo (Pogačnik, 1995). Spodbujajo jo vaje, ki vključujejo 

izvirno in poustvarjalno pisanje, vaje, ki se osredotočajo na prozo in dramatiko, katalog 

različnih motivov, tipov, snovi, tem idr. Primer: »Rdeča kapica je...z rolko šla...v Maksimarket 

na...pizzo in coca colo ... (Blažić, 1992, str. 70).  

Adaptivna fleksibilnost 

Vidna je v situacijah, ko je treba k reševanju naloge pristopiti z različnimi pristopi (Pogačnik, 

1995).  

 

IZVIRNOST (ORIGINALNOST) 

»Originalnost je sposobnost produkcije redkih, asociacijsko oddaljenih duhovnih idej« 

(Pogačnik, 1995, str. 173). Je lastnost, ki na nas pusti največji vtis. To so človeški izdelki, ki se 

jih ne more spomniti vsakdo. Problem, ki nastopi pri meritvi izvirnosti, je subjektivnost, ki je v 

nasprotju z znanostjo. Pri testu uporabe si mora oseba zamisliti, za kaj vse lahko uporabi opeko. 

Nekateri odgovori so duhoviti, drugi banalni. Pojavi se vprašanje, kako vemo, koliko točk za 

originalnost bomo namenili določenim odgovorom (prav tam). M. Blažić (1992) dodaja, da je 

izvirnost zmožnost oblikovanja besednih zvez, besedil, izvirnih besed itd. Učenci krepijo 

originalnost z vajami za dopolnjevanje pregovorov, zgodb, ilustracij, rekov ipd. 
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III. EMPIRIČNI DEL RAZISKAVE 

5 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  

Slovenščina mnogim učencem ni le predmet v šoli, ampak tudi materni jezik, zato je 

pomembno, da v vsaki obliki vzgoje in izobraževanja prevzema glavno vlogo. Nadarjeni učenci 

morajo v njem videti orodje, s katerim bodo uporabljali in izkoristili svoje zmožnosti in 

potenciale, hkrati pa postali samozavestni, odgovorni in empatični posamezniki (Meglič, 2012). 

V slovenskem šolstvu so omogočene vse možnosti za razvoj dela z učno nadarjenimi učenci, 

vendar se žal med učitelji pogosto uveljavlja misel »srednja pot je najboljša«. Vprašanja o 

pravičnosti poučevanja se v izobraževanju povezujejo z učenci, ki prihajajo iz socialno 

ogroženih okolij, in učenci s posebnimi potrebami, na splošno pa se tega pojma ne obravnava 

v povezavi z nadarjenostjo, talentiranostjo. Posledično se pričnejo pojavljati domneve in 

vprašanja o tem, ali uspe v Sloveniji talentiranim in nadpovprečno sposobnim težje razvijati 

svoje zmožnosti in dispozicije (Kukanja Gabrijelčič, 2015). Vogrinc (2014) dodaja, da le 

kvaliteten pouk, ki učencem dopušča dovolj prostora za delovanje, ki spodbuja ustvarjalnost in 

originalnost, vpliva na razvoj nadarjenosti. Bistveno je, da učenci pišejo zahtevnejša 

poustvarjalna besedila, katerih predloge lahko najdemo v učnem načrtu za slovenščino, paziti 

pa je treba, da jih prilagodimo, uporabimo diferenciacijo in individualizacijo (Kerndl, 2012). 

 

Danes gredo nekateri učitelji mimo dejstva, da poznamo več vrst nadarjenosti, ki jih je treba 

razvijati. Zato se bom v svoji nalogi osredotočila na literarno nadarjenost, ker želim poudariti 

njeno pomembnost in prikazati, kako zelo je potrebna v našem šolstvu ter kakšen vpliv imajo 

učitelji na njen razvoj z ustrezno uporabo diferenciacije. Problem magistrske naloge predstavlja 

uporaba poustvarjalnih nalog v 5. razredu osnovne šole in kasnejša uporaba nekaterih 

zahtevnejših nalog za nadarjene učence, s pomočjo katerih želim prikazati primerjavo in razlike 

med izdelki nadarjenih učencev ter njihovimi sošolci in poudariti pomembnost diferenciacije v 

razredu. Najprej želim uporabiti enake poustvarjalne naloge pri vseh učencih in s tem prikazati 

razlike, ki se pojavljajo med samimi izdelki. Poudariti želim, da se lahko izdelki zelo razlikujejo 

in da jih je treba prilagoditi zmožnostim učencev. Z različno zahtevnimi nalogami lahko 

vplivamo na motiviranost, razvoj ustvarjalnosti in nadarjenosti. 

5.1 Cilji raziskave 

Cilji raziskovalnega dela magistrske naloge so: 

 

- Oblikovati in uporabiti poustvarjalne naloge v 5. razredu osnovne šole, ki bodo temeljile 

na izbranem književnem delu. 

- Prilagoditi poustvarjalne naloge skozi ure poučevanja glede na zmožnosti nadarjenih 

učencev in učencev s povprečnimi zmožnostmi. 

- Uporabiti različne pristope, s katerimi vplivamo na nadarjenost učencev. 

- Ugotoviti, ali z uporabo diferenciacije in individualizacije vplivamo na motiviranost 

vseh učencev. 

- Primerjati poustvarjalne naloge med nadarjenimi učenci in učenci s povprečnimi 

zmožnostmi ter ugotoviti nastale razlike. 
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5.2 Raziskovalna vprašanja 

1. Ali nadarjeni učenci pri poustvarjalnih dejavnostih dosežejo višje dosežke kot učenci s   

povprečnimi zmožnostmi pri književnem pouku? 

2. Kako se dosežki in izdelki učencev poustvarjalnih dejavnosti razlikujejo od izdelkov in 

dosežkov ostalih učencev? 

3. Ali so nadarjeni učenci uspešni pri kompleksnejših poustvarjalnih nalogah? 

4. S katerimi pristopi spodbujamo nadarjenost pri učencih? 

5. Ali nadarjeni učenci s svojim sodelovanjem in delom vplivajo na delavnost in šolsko 

klimo v razredu? 

5.3 Metoda in raziskovalni pristop 

V raziskovalnem delu sem uporabila kvalitativni raziskovalni pristop, in sicer študijo primera 

ter kavzalno-neeksperimentalno metodo.  

5.4 Vzorec 

V vzorec sem vključila literarno nadarjene učence 5. razreda osnovne šole na Dolenjskem v 

šolskem letu 2015/2016. Opazovala sem tudi ostale učence in ugotavljala razlike, ki se 

pojavljajo med poustvarjalnimi nalogami. Vzorec za raziskovanje je neslučajnostni, izbran 

namensko. Razred obiskuje 15 učencev, od tega je bilo 6 učencev spoznanih za literarno 

nadarjene. 3 učenci imajo visoko razvito besedno ustvarjalnost, dva splošne intelektualne 

sposobnosti, medtem ko je enega učenca za nadarjenega prepoznal razrednik. Pred začetkom 

raziskave sem se sestala z ravnateljico šole, o namenu pa so bili obveščeni tudi starši učencev. 

Podpisali so soglasje o dovoljenju objave izdelkov njihovih otrok v magistrski nalogi.  

Vzorca zaradi neustreznega števila učencev ne moremo posplošiti na celotno populacijo 

literarno nadarjenih petošolcev v Sloveniji. V raziskavi pridobljeni podatki so namenjeni 

interpretaciji empiričnega dela magistrske naloge.  

5.5 Opis postopka zbiranja podatkov  

Raziskava je potekala po naslednjih korakih: 

 

Na začetku raziskave sva z razrednikom skupaj izbrala delo pisatelja Roalda Dahla: Matilda, 

na katerem so temeljile vse učne ure, posledično tudi poustvarjalne naloge. Pred samim 

začetkom poučevanja sem dve šolski uri namenila hospitaciji pouka. Želela sem opazovati in 

proučiti nadarjene učence, kako izstopajo, kakšne delovne navade imajo, prav tako pa sem 

pozornost namenila tudi ostalim učencem, klimi v razredu in delu ter uporabi pristopov pri 

poučevanju razrednika. Razred sem poznala zelo dobro, saj sem ga poučevala že v času 

pedagoške prakse preteklo šolsko leto. Učence sem zadolžila, da si v knjižnici sposodijo delo 

in ga preberejo v 14 dneh. Prav tako sem jim razdelila vprašanja, s katerimi so vodili dnevnik 

branja ob vsakem poglavju knjige. Pred izvajanjem učnih ur sem se seznanila s strokovno 

literaturo, ki se navezuje na omenjeno področje, in poskušala dobiti čim boljše informacije, ki 

so mi pomagale pri poučevanju in sestavi nalog. Učne priprave sem pisala sproti, prilagajala 

učne cilje, metode in oblike dela. Glavni cilj je bil narediti ure čim bolj zanimive, uporabiti 

kompleksne in različno zahtevne ravni bralnih nalog ter najpomembnejše – ponuditi učencem 

raznolike poustvarjalne naloge. Nekatera vprašanja o prebranem besedilu in poustvarjane 

naloge sem prilagodila in prepisala iz obravnavane knjige, saj zbirka domače branje Knjiga 

pred nosom to tudi spodbuja in omogoča.  

 

Pred samim začetkom raziskave sem pripravila kriterije, s katerimi sem opazovala motiviranost 

in razlike med izdelki učno nadarjenih ter ostalih učencev v razredu. Raziskava je potekala 10 
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šolskih ur v mesecu maju 2016 v 5. razredu osnovne šole. Med samim poučevanjem sem bila 

osredotočena na področja, kot so sodelovanje učencev med poukom, kakšne so razlike med 

njihovimi odgovori, motiviranostjo, katera so njihova močna področja, kakšen je njihov 

napredek, klima in delavnost v razredu. Po vseh izvedenih učnih urah sem zbrala izdelke 

učencev, jih fotografirala in s pomočjo zapisanih kriterijev analizirala. Analizirala sem tudi 

motiviranost učencev in ugotovitve zapisovala skozi celotno raziskavo. Ob vsaki uri sem 

naredila evalvacijo nastopa in s tem poskušala izboljšati nekatere dejavnosti naslednjo učno 

uro.   

 

Kriteriji, ki sem jih uporabila pri analizi poustvarjalnih nalogah, so bili:  

- naslov besedila (smiselnost, razumljivost, humornost, izvirnost), 

- besedni zaklad (uporaba zahtevnejših, nenavadnih in redkih besed), 

- različnost besed (uporaba sopomenk, nadpomenk, glagolov ...),  

- dolžina besed, stavkov, povedi (literarno nadarjeni učenci v svojih poustvarjalnih 

izdelkih uporabijo zapletenejše in daljše povedi, stavke in besede), 

- dinamičnost zgodbe (vključenost premi govora, kljub nepravilni oblikovanosti, 

uporaba fizične akcije, veliko dogodkov),  

- zaključenost zgodbe (zgradba besedila: uvod, jedro, sklep, razvidnost teme, sporočila) 

(Blažič, 1995). 

 

Upoštevala sem tudi: 

- hitrost idej (število idej, ki jih nanizajo v določenem času), 

- občutek za ideje (kvaliteta nanizanih idej), 

- pravopisna pravilnost (spuščanje ločil, uporaba velike začetnice, ponavljanje besed ...). 

 

Pri dejavnosti, kjer je bilo treba napisati limerik, sem poleg nekaterih zgoraj zapisanih 

kriterijev zapisala tudi:  

- vsebino (humorna, šaljiva, opis značaja), 

- kitice (število), 

- rima (a a b b a).  

 

Kriteriji motiviranosti učencev: 

- poslušnost (navodila, učna snov, književno delo, opozorila, sodelovanje sošolcev), 

- sodelovanje (delo v skupinah, delo v parih, individualno delo, odgovarjanje na 

vprašanja, poustvarjalne dejavnosti, domače naloge), 

- klima v razredu. 
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6 REZULTATI IN ANALIZA PODATKOV 

6.1 Izvedba 1. in 2. učne ure 

Namen prve učne ure je bil uvod v književno delo pisatelja Roalda Dahla Matilda. Učno uro 

smo začeli z uvodno motivacijo, in sicer s pisanjem asociacij na besedi branje ter Matilda. 

Učenci so imeli na voljo dvajset sekund za vsako besedo. Bili so visoko motivirani in na 

trenutke tekmovalni. Ko so končali, so listke nalepili na tablo. Povprečno so napisali od štiri do 

šest asociacij za vsako besedo. Nekateri nadarjeni učenci pa so jih napisali tudi deset ali več. 

Njihovi najpogostejši odgovori za besedo branje so bili: knjiga, knjižnica, učenje, veselje, 

knjigarna, knjižničarka, sprostitev, črka, besede; za besedo Matilda pa: prijaznost, branje, 

knjiga, strogost, starši, nadnaravne moči, znanje, pravičnost, vrednote, računanje itd. Uro sem 

nadaljevala z vprašanji o njihovih začetkih branja in prvih izkušnjah ter občutkih ob obisku 

knjižnice. Nadarjeni učenci so mi povedali, da so se s pomočjo staršev naučili brati že pred 

vstopom v šolo pri petih ali šestih letih. Prav tako tudi nekateri učenci, ki niso bili spoznani za 

nadarjene. Vsekakor pa so nadarjeni učenci veliko bolj poudarili svoje navdušenje nad obiski 

knjižnic, kamor so hodili s starimi starši ali starši, kjer so si na začetku le ogledovali ilustracije, 

kasneje pa začeli z branjem. Ker sem želela izvedeti, katere knjige najraje berejo, sem jih 

prosila, da v zvezek napišejo njihov seznam in ji kasneje primerjajo s sošolci. Napisali so 

naslednja književna dela: Knjiga o džungli, Kekec nad samotnim breznom, Butalci, zbirka 

Grozni Gašper, Pestrna, Novohlačniki, Somrak, Živalske novice, Harry Potter, Narnija, Hiše 

Pajkovski, Alamut, Doktor Živago ... Eden izmed nadarjenih učencev je s svojim seznamom še 

posebej izstopal. Povedal je, da rad poseže po težjih književnih delih, ki pritegnejo bralca zaradi 

svoje napete vsebine. Sledila je najava besedila, v kateri sem na kratko predstavila avtorja in 

nanizala nekaj zanimivih ter pomembnih podatkov o njegovem življenju. Učencem sem pustila 

nekaj časa za pripravo na poslušanje ter branje. Sledilo je interpretativno branje, v katerega sem 

želela vključiti večino izmed učencev. Brali smo le izbrane, pomembne dele poglavij, opaziti 

pa je bilo velike razlike v procesu branja. Nadarjeni učenci so brali tekoče, s poudarki, 

naraščanjem in spuščanjem glasu, lahkotno, medtem ko so ostali učenci brali zelo počasi, 

monotono in uporabljali mašila. Sledila je minuta čustvenega premora, namenjena zbiranju 

občutkov o prebranem. Po premoru so učenci poiskali neznane besede in jih razložili.  

Uro smo nadaljevali s pogovorom o prebranem besedilu. Vključila sem vprašanja nižje ravni, 

ki so zahtevala priklic informacij, in vprašanja višje ravni z analizo in vrednotenjem. Na 

vprašanje Kako si razlagate besede knjižničarke Felčeve: »Dober pisatelj, ti bo zmerom dal ta 

občutek.« »Ali tudi sami doživljate takšne občutke ter kdaj?« sem dobila različne odgovore. 

Nekateri nadarjeni učenci so mi zaupali, da tudi sami med branjem velikokrat padejo v zgodbo, 

saj jim je ta všeč, jih pritegne in se zaradi načina pisateljevega pisanja počutijo kot del nje, saj 

se vživijo v književnega junaka ali le stojijo tam in opazujejo dogajanje. Na vprašanje Primerjaj 

starše, ki so preveč zaščitniški do svojih otrok s starši, ki se sploh ne zmenijo za otroke; so 

učenci s povprečnimi zmožnostmi podajali kratke odgovore, kot so: Starši, ki so preveč 

zaščitniški do svojih otrok, so boljši, kot starši, ki se ne zmenijo za svoje otroke, saj jih zaščitijo; 

ali pa Starši, ki se ne zmenijo za svoje otroke, so zelo slabi starši in ni prav, da jih nimajo radi. 

Nadarjeni učenci pa so odgovorili: Starši, ki so preveč zaščitniški do svojih otrok, so boljši kot 

starši, ki zanemarjajo svoje otroke. Vendar tudi zaščitniški starši lahko škodujejo svojemu 

otroku, ker mu ne dovolijo stvari, ki so za njega pomembne ali pa jih ima rad; Starši, ki 

zanemarjajo svoje otroke, so zelo slabi starši, kajti otroci potrebujejo ljubezen in skrb. Na drugi 

strani pa zaščitniški starši skrbijo za svoje otroke, včasih še preveč in jim ne dovolijo, da bi 

sami opravljali stvari. Vse naredijo namesto njih. Na vprašanje Kakšen je tvoj odnos do 

goljufije in kaj meniš o delu Matildinega očeta? so nadarjeni učenci odgovorili: Njegovega 

dejanja ne podpiram, saj se mi zdi to zelo grdo in mislim, da moramo biti ljudje pošteni drug 
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do drugega; Matildin oče je bil velik goljuf, zato si ni zaslužil denarja od poštenih ljudi. Moral 

bi iti v zapor. Mislim, da ljudje ne smemo goljufati, ker lahko s tem prizadenemo veliko ljudi, 

poleg tega pa lahko zaradi tega trpijo tudi naši bližnji; Matildin oče je bil zelo slab človek. Ni 

maral Matilde, poleg tega pa je bil goljuf. Goljufija je zelo grdo dejanje, zaradi česar greš 

lahko v zapor. Odgovori ostalih učencev s povprečnimi zmožnostmi so bili precej podobni. 

Težave so imeli le učenci, ki na tem področju ne dosegajo dobrih rezultatov. Ti na vprašanje 

niso želeli odgovoriti ali niso znali utemeljiti svojega mnenj, navajali so samo: Matildin oče je 

bil slab; Goljufati ni lepo itd. Na vprašanje Roald Dahl vedenje odraslih obrne na glavo. 

Poskusi izpostaviti kakšno dejanje oz. vedenje, ki je precej neobičajno in ki odstopa od realnega 

življenja so učenci odgovorili podobno. Navedli so naslednje odgovore: Starši po navadi lepše 

skrbijo za svoje otroke, ne silijo jih gledati televizije, kuhajo zdravo hrano in so po navadi oni 

tisti, ki silijo otroke k branju ter jih ne zanemarjajo. Zadnje vprašanje, ki sem ga zastavila 

učencem je bilo: Ali tudi ti rad posežeš po srhljivih zgodbah? Kakšna občutja budijo v tebi? 

Zakaj ti morda niso všeč? Nekateri učenci s povprečnimi zmožnostmi so odgovorili: Rad berem 

srhljive zgodbe, saj so zelo napete; Ne berem rada takšnih zgodb, saj me je po navadi strah; 

Nekatere knjige so mi všeč, nekatere ne ... Nadarjeni učenci pa so odgovorili: Rada berem 

srhljive zgodbe, saj so zelo napete, imajo zanimivo vsebino in se rada vživim v glavnega junaka; 

Ne maram srhljivih zgodb, ker raje berem druge vrste knjig, ki vzbujajo lepše občutke, me 

nasmejijo in se ob njih počutim dobro.  

 

Drugo učno uro smo nadaljevali z oblikovanjem petih homogenih skupin glede na zmožnosti 

učencev. Njihova naloga je bila, da napišejo čim več posledic, ki se jih domislijo na situacijo, 

če Pelin ne bi snel klobuka s pomočjo svoje žene in bi imel klobuk še vedno na glavi. Prva 

skupina nadarjenih učencev je zapisala: Celo življenje bi moral živeti s klobukom na glavi; Ne 

bi mogel spati; Bilo bi mu zelo vroče; Ne bi si mogel urejati frizure; Če bi želel biti urejen, bi 

moral barve oblek prilagajati barvi klobuka; Na glavi bi imel preveč las; Ne bi si mogel umivati 

glave, zato bi se mu zaredile živali; Čez čas bi klobuk razpadel. Druga skupina nadarjenih 

učencev je odgovorila: Bil bi zelo neurejen; Pletel bi si kito, da ga lasje ne bi ovirali pri 

vsakodnevnih opravilih; Lase bi si strigel in jih uporabil za izdelovanje oblek ali pa bi jih 

uporabil pri svojem delu z avtomobili; Postali bi revni, ker bi zapravil ves denar za frizerja ipd. 

Skupine učencev s povprečnimi zmožnostmi pa so odgovorile: Postrigel bi si lase; Polil bi se 

s šamponom, da bi lase nehale rasti; Zapravil bi veliko denarja; Doma bi se kregali.; Bil bi 

grd; Vse bi ga srbelo ... Po skupinskem delu je sledilo individualno poustvarjanje. Učencem 

sem dala natančna navodila in jih seznanila s kriteriji analize izdelkov. Preveriti sem želela 

njihovo upoštevanje in izvedeti, ali med njimi prihaja do kakšnih razlik. 

6.1.2 Evalvacija 1. in 2. učne ure 

Prva učna ura je bila za učence zelo zanimiva in motivacijsko naravnana. Zaupali so mi, da jim 

je knjiga Matilda všeč zaradi dekličinih nadnaravnih sposobnosti in njene razgledanosti. Že pri 

samem načrtovanju učne ure sem se trudila v učno pripravo vključiti čim več skupinskega dela 

ter dela v parih. Nadarjeni učenci so bili veliko bolj osredotočeni na  vodenje pouka, navodila 

in vprašanja, ki sem jih zastavljala. Odgovarjali so v celih stavkih, uporabljali zahtevnejše in 

večstavčne povedi, primerjali, ovrednotili dejanja in opisovali svoje občutke. Pri  odgovarjanju 

na vprašanja višje ravni niso imeli težav. Za razliko od njih pa so učenci, ki imajo na področju 

književnosti kar nekaj težav, uporabljali enostavčne povedi, nekateri na vprašanja niso 

odgovorili ali na trditve odgovarjali z besedo da ali ne. Veliko zavzetosti in ustvarjalnosti so 

pokazali učenci pri delu v skupinah. Na začetku je imela večina nekaj težav, saj se niso uspel 

zmeniti, kdo bo zapisoval odgovore, prav tako pa so bile nepazljive tudi pri poslušanju navodil. 

Tako so namesto posledic zapisale načine za odstranitev klobuka gospoda Pelina. Navodila je 

upoštevala le ena skupina nadarjenih učencev. Delo in sodelovanje je bilo od skupine do 
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skupine različno. Člani treh skupin, vključno z nadarjenimi, so med seboj sodelovali, se 

odgovorom velikokrat nasmejali, se popravljali in dopolnjevali ter poskušali najti čim 

zanimivejše odgovore. Manj sodelovanja je bilo opaziti pri ostalih dveh skupinah, saj nalogi 

nista posvečali veliko pozornosti. Z izvedbo učne ure sem bila zelo zadovoljna. Pouk sem z 

uporabo raznovrstnih učnih oblik in metod poskušala narediti razgiban in dinamičen. Vključila 

sem skupinsko delo, delo v parih in frontalno obliko dela, med metodami pa so prevladovale 

metoda razlage, pogovora, metoda dela z besedilom, poslušanje ter metoda poustvarjanja. Učni 

cilji so bili doseženi.  

 

6.1.3 Analiza izdelkov 

Pisanje novega poglavja 

 

Izdelki literarno nadarjenih učencev  

 

 

 
 

Slika 1: N., 5. razred 
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Slika 2: K., 5. razred 
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Slika 3: M., 5. razred 

 

Izbrala sem tri izdelke nadarjenih učencev in jih analizirala. Učenci so za predzgodbe zapisali 

naslednje naslove: Matilda predzgodba, Življenje Franje in Hinka ter Življenje Hinka in 

Voluške. Naslovi so smiselni in razumljivi, predvsem drugi in tretji, vendar bi lahko bili 

nekoliko humornejši, saj sta zakonca Pelin lika, ki to omogočata in spodbujata. Besedni zaklad 

je povprečen, med katerim ne najdemo nenavadnih besed. Besede so povezane z različnimi 

glagoli in tako oblikujejo daljše povedi. Te vsebujejo številne pridevnike: tečna, glasna, 

goljufiva, nemogoča, slavnostne, samske, s katerimi opisujejo glavne književne osebe. Povedi 

tečejo tekoče in ne vsebujejo veliko slogovnih napak. Branje besedila je prijetno. Vsebina je 

duhovita, prepletena s številnimi humornimi idejami, ki ustvarjajo realistično predstavo o 

življenju in dogodivščinah zakoncev Pelin. Učenec N. gospo Pelin opisujejo kot mlado žensko, 

ki je rada zahajala na tombolo in pri avtomehaniku spoznala Hinka. Ta je z goljufijo prišel do 

velike vsote denarja. Z gospo Pelin sta se poročila in kupila razkošno hišo. Učenka K. postavi 

zgodbo v leto 1920 v Zagreb. Opiše Franjo in Hinka, njune družinske člane in dogajanje na 

plesišču. Humorna je ideja o rojstvu Hinka v živalski porodnišnici. Besedilo vsebuje veliko 
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podatkov ter podrobne opise dogodkov in oseb. Zadnja učenka pa opisuje zakonca Pelin kot 

zelo trmasta, neubogljiva ter nesramna otroka, ki večino mladosti preživita na strehi 

nebotičnika. Skupaj pobegneta od doma, kjer doživita veliko zanimivih dogodivščin. Tako 

prodata kolo, si kupita šotor, odejo in blazino, vendar jima šotor zaradi nezgode zgori in 

posledično tudi polovica gozda. Voluška in Hinko zbežita, si najdeta službo in ustvarita družino. 

Zgodbe so dinamične, raznolike, razgibane in prijetne za branje. Na prvi pogled lahko opazimo, 

da so besedila členjena na uvod, jedro, zaključek in tako tvorijo neko smiselno celoto. Pohvaliti 

je treba natančno in zelo čitljivo pisavo učenke K., kot tudi njene ideje. Učenci so imeli za 

ustvarjanje na voljo 30 minut. Dokončali so v predvidenem času. Nanizali so veliko število 

smiselnih in kvalitetnih idej, ki so besedilu dale celoto. Dolžina besedil je ustrezna, kljub temu 

pa bi lahko bile zgodbe nekoliko daljše, izpostavimo izdelek učenca N. Poleg slogovnih napak 

najdemo tudi pravopisne, kot so manjkajoče vejice, neustrezne besede: s skravžlanimi lasmi, 

nepravilno rabo velike začetnice: osnovne šole Vodice, nedokončanih besed: pi. (pismo). 

Pohvaliti pa je treba prepoznavanje lastnih napak po ponovnem branju, saj so učenci uporabili 

popravna znamenja.  

 

Izdelki ostalih učencev  

 

 
 

Slika 4: M., 5. razred 

 

 

Slika 5: T., 5. razred 
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Slika 6: E., 5. razred 

 

Učenci s povprečnim zmožnostim so zapisanim besedilom dodelili naslednje naslove: Dobimo 

Matildo, Zakonca Pelin, medtem ko zadnje besedilo nima naslova. Naslovi so smiselni, 

razumljivi in nekoliko manj predvidljivi kot tisti, ki so jih zapisali nadarjeni učenci. Besedni 

zaklad je povprečen brez nenavadnih in zahtevnejših besed. Povedi so enostavčne in 

večstavčne. Zgodba učenca M. je zelo kratka, prav tako so kratki tudi stavki in besede. Besedni 

zaklad in dinamičnost zgodbe ne izstopata. Zgodba ni zaključena, saj ne vsebuje uvoda, jedra 

in zaključka, branje ni tekoče. Veliko boljša sta izdelka učenke E. in učenca T. Kljub dokaj 

dinamični zgodbi in zadovoljivim idejam členjenost ni vključena. Uvod besedila učenke E. je 

zanimiv, medtem ko ob nadaljnjem branju dobimo občutek, da zgodba izgublja na razgibanosti 

in se zelo hitro zaključi. Vsebina učenca T. vsebuje različne ideje, s katerimi oblikuje celoto, 

vendar je ta povprečna in ne izstopa. Opisuje Hinka, ki mu šola ni šla od rok. Srednje šole ni 

obiskoval, zato je kmalu prevzel očetovo delo. Kasneje se je poročil z Emmo, ki ni imela 

delavnih navad. Igrala je tombolo in ličila barbike. Dolžine izdelkov so zelo kratke. Veliko je 

tudi pravopisnih napak: izpuščanje vejic, neustrezna raba ločil, nepravilno zapisane besede: 

domol, špango, vstavil, kot tudi slogovnih: Hinko ko je odhajal domol se je vstavil v zlatarni in 

kupil prstan., Že pri štirih mesecih in treh letih je že znala brati ... 

6.2 Izvedba 3. in 4. učne ure 

Učno uro smo začeli s skupnim pripovedovanjem zgodbe. Pri njenem začetku sem sodelovala 

tudi sama, učenci pa so jo nadaljevali. Ustvarili smo zanimivo in humorno zgodbo. Opaziti je 

bilo nekaj zadržanosti pri učencih, ki imajo z izražanjem v javnosti težave ali pa nimajo toliko 

domišljije. Nekateri nadarjeni učenci so bili s svojimi odgovori prepričljivi, saj so ustvarjali 

daljše večstavčne povedi s številnimi pridevniki, nekateri izmed njih pa so bili bolj zadržani. 

Po najavi besedila smo nadaljevali s premorom in branjem odlomkov. Ponovno sem skušala 

vključiti vse učence in spodbujati interpretativno branje. Večina učencev, vključno z 

nadarjenimi, je brala besedilo tekoče, velike razlike pa je bilo opaziti pri poudarjanju besed, 

premorih in vživetosti v besedilo. Po branju so učenci med seboj delili občutke o prebranem. 
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Povedali so, da jim je bila Matildina potegavščina zelo všeč in da so uživali v maščevanju do 

očeta.  

 

Njihovo razumevanje besedila sem preverila s pomočjo vprašanj. Na vprašanji: Na kakšen 

način obravnava Pelin sina in zakaj hčerko zmerja z lažnivko in goljufivko? Kaj je pri tem 

ironično? je velika večina učencev odgovorila podobno. Bili so mnenja, da ima Pelin sina raje, 

saj mu zaupa, izkazuje več ljubezni in starševske pozornosti, medtem ko je Matilda 

zapostavljena in se ne počuti zaželeno. Ironično pri tem je, da je njen oče goljuf in lažnivec in 

ne ona. Na vprašanje: Kaj meniš, zakaj nekateri starši svojim otrokom izkazujejo več pozornosti 

in ljubezni kot drugim? Kaj misliš o tem? so nadarjeni učenci odgovorili: Starši posvečajo več 

pozornosti nekaterim otrokom, ker so prvorojenci, vendar se mi to ne zdi prav. Tudi sama sem 

prvorojenka in imam enega brata. Oči in mami nama izkazujeta enako ljubezen; Nekateri starši 

izkazujejo več ljubezni enemu otroku zaradi njegovega spola. Mogoče si želi oče sina in ga ima 

zaradi tega bolj rad. Meni se to ne zdi v redu, saj bi morali starši izkazovati enako ljubezni 

vsem otrokom. Starševska ljubezen je najmočnejša; Mogoče imajo nekateri starši raje svoje 

otroke zaradi njihovega obnašanja. Nekateri so lahko zelo poredni, vendar to ni razlog, da ga 

ne bi imeli radi; ostali učenci pa so povedali: Meni se to ne zdi pravilno, saj bi se morali imeti 

vsi radi; Več ljubezni izkazujejo zaradi spola ali zaradi zgleda; V družini se morajo imeti radi; 

Pri nas doma naju imata starša enako rada, čeprav jih kdaj ne poslušam in jima nagajam. Tako 

bi moralo biti povsod. Na vprašanje Primerjajte učiteljico Medico in ravnateljico Volovškarco 

so nadarjeni učenci naredili naslednje primerjave: Učiteljica Medica je bila zelo dobra 

učiteljica in je imela Matildo zelo rada. Bila je lepa in srčna, kakršna mora učiteljica tudi biti. 

Volovškarca pa je bila športnica in zelo nesramna do Matilde. Njeno obnašanje je bilo grozno; 

Tudi sama bi rada imela takšno učiteljico, kot je Medica, ker je imela zelo rada svoje učence, 

še posebno Matildo. Volovškarca pa je bila zelo nesramna in groba ženska; Volovškarca je bila 

močna atletinja, ki ni marala Matilde. Medica pa je bila v primerjavi z njo zelo dobra, suha in 

lepa učiteljica. Ostali učenci pa so odgovorili: Volovškarca je bila debela ženska, Medica pa 

lepa; Medica je imela rada svoje učence, Volovškarca pa ne; Volovškarca je bila zelo nesramna 

ravnateljica in vsi so se je bali, Medica pa je bila nežna in vsi so jo imeli radi ... Sledilo je 

vprašanje o odnosu, ki ga imata Volovškarca in Medica do deklice. Odgovori učencev so si bili 

zelo podobni. Njihovo mnenje je bilo, da je imela Medica Matildo zelo rada in da ji je 

izkazovala veliko ljubezni in občudovanja. Ravno nasprotno pa je bila ravnateljica Volovškar 

zelo nezaupljiva, nesramna ter groba do deklice. Sledila so vprašanja: Kaj si mislite o 

ravnateljici? Ali bi taka ženska lahko postala ravnateljica vaše šole? Kakšna mora biti 

ravnateljica in učiteljica? Kaj pa Medica? Ali bi lahko bila učiteljica na tej šoli? Odgovori 

nadarjenih učencev so bili: Ravnateljica je v šoli najpomembnejša oseba, zato mora imeti rada 

svoje učence in jim biti zgled. Ne želim si imeti takšne ravnateljice, ker verjetno ne bi več hodila 

v šolo. Zelo rada pa bi imela takšno učiteljico, kot je Medica, saj je zelo prijazna in ljubeča; 

Če bi bila naša ravnateljica Volovškarca, bi me starši verjetno poslali na drugo šolo. 

Ravnateljica mora biti takšna, kot je naša, prijazna, dobra in včasih tudi stroga. Zelo pa bi bil 

vesel, če bi bila Medica moja učiteljica, ker bi se zato veliko bolj učil. Učiteljice morajo biti 

prijazne, dobre in  morajo znati pomagati učencem; V današnjem času takšni ravnateljici ne bi 

dovolili, da prevzame to vlogo, saj bi jo že zaprli, ali pa bi se ji uprli starši, ker nas imajo preveč 

radi. Ravnateljica mora biti odgovorna in prijazna. Zelo rad pa bi imel za učiteljico Medico, 

ker ima svoje učence zelo rada in jih brani. Odgovori ostalih učencev so imeli podobno 

sporočilnost, razlikovali so se le v dolžini povedi in težavnosti besed. Nekaj primerov: 

Ravnateljica je bila zelo hudobna in si ne želim imeti takšne ravnateljice; Želim si, da bi bila 

Medica moja učiteljica, ker je bila zelo lepa; Ravnateljica mora biti prijazna in ne sme pretepati 

otrok. Učiteljica pa mora biti včasih tudi stroga in hkrati dobra do učencev. Na trditev »Sicer 

pa sem na tej šoli že uveljavila pravilo, da mora vsak otrok ostati v svoji starostni skupini – ne 
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glede na zmožnosti.« Ali se strinjate z Volovškarco? Obrazložite. so učenci odgovarjali različno. 

Želela sem izvedeti, kaj o tem mislijo nadarjeni učenci. Učenci so bili različnega mnenja: Matila 

bi se lahko naučila še kaj novega v tem razredu; Če bi ostala Matilda v tem razredu, bi lahko 

pomagala ostalim učencem; Matilda bi morala obiskovati višji razred, da bi lahko napredovala 

in se naučila novih stvari; Matilda je bila zelo pametna učenka in bi lahko tekmovala z učenci 

v višjih razredih ...  

 

Učno uro smo nadaljevali z branjem pesmi, zapisane v poglavju Učiteljica Medica. Nadarjeno 

učenko sem prosila, če jo lahko doživeto prebere. Po branju smo nadaljevali pogovor o vsebini, 

rimah in značaju pesmi. Ugotovili smo, da vsebuje določeno zaporedje rim, njena vsebina pa je 

šaljiva in predstavlja človeški značaj. Pesem smo poimenovali limerik. Drugi del ure smo 

namenili poustvarjalnim dejavnostim. Učenci so morali oblikovati reklamo za platinasto barvilo 

ali tonik za lase iz vijoličnega olja. Podala sem natančna navodila in jih vprašala, ali vedo, kako 

bi morala izgledati dobra reklama. Literarno nadarjeni učenec N. je razložil, da je reklama 

kratka, imeti mora veliko barv, slik, vsebovati mora pomembne podatke in morajo privabiti 

kupca. Ko so zaključili z ustvarjanjem, so se preizkusili še v vlogi pesnika. Na koncu smo 

izdelke analizirali, jih pohvalili ali predlagali morebitne izboljšave.  

6.2.1 Evalvacija 3. in 4. učne ure 

Z izvedbo učne ure sem bila zelo zadovoljna. Uvodna motivacija je dosegla svoj namen. Učenci 

so bili motivacijsko naravnani, uporabljali so svojo domišljijo in se kljub zadržanosti nekaterih 

učencev nasmejali. Nad dejavnostjo so bili tako navdušeni, da so jo želeli celo ponoviti. 

Vprašanja o prebranem besedilu so bila nekoliko zahtevnejša, saj je bil njihov cilj spodbuditi 

učence k razmišljanju, utemeljevanju, primerjanju in vključevanju lastnih izkušenj. Prav tako 

sem želela ugotoviti, v kolikšni meri se razlikujejo odgovori učencev gleda na njihove 

zmožnosti. Tu so se spet potrdile moje domneve, da nadarjeni učenci izstopajo s svojimi 

odgovori. Veliko sodelovanja, zbranosti in ustvarjalnosti so pokazali pri branju in obravnavi 

pesmi limerik ter oblikovanju reklam. Nekateri učenci so na začetku dvomili v svoje zmožnosti 

izdelave reklame, vendar so z nekaj spodbude uspeli doseči zastavljene cilje in kriterije. Učno 

uro sem želela narediti čim bolj dinamično in zanimivo, kar mi je tudi uspelo. Uporabila sem 

različne učne metode in oblike dela, cilji so bili doseženi.  

 

6.2.2 Analiza izdelkov  

Izdelovanje reklame 

 

Izdelki nadarjenih učencev  

 
 

Slika 7: N., 5. razred 
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Slika 8: K., 5. razred 

 

 
 

Slika 9: M., 5. razred 

 
 

Slika 10: J., 5. razred 

 

 
 

 

           Slika 11: N., 5. razred 

 

Izdelovanje reklam je bila ena izmed dejavnosti, ki je učence najbolj motivirala. Trudili so se 

upoštevati pravilo slikovitosti, privlačnosti in barvitosti. Pri tem so najbolj izstopali izdelki 

učenk. Reklamam so dodale slike, uporabile so barvice, barvna pisala, prav tako pa so se 

osredotočile tudi na lepopis. Ustvarjalnost so pokazali tudi učenci, nekoliko manj pa so se 

potrudili z uporabo barv. Reklame učencev na splošno vsebujejo kar nekaj besedila, kar lahko 

negativno vpliva na kupca, lahko pa deluje ravno nasprotno, saj zajemajo le temeljne podatke, 

ki sporočajo ugodnosti, učinke in lastnosti izdelka. Naslovi so izvirni, razumljivi in poudarjeni 

z velikimi barvnimi črkami. Uporabljenih je veliko pridevnikov, angleških besed, ki so zapisane 

tako, kot se izgovorijo, na primer: protekšen, kot tudi besed in besednih zvez, ki jih lahko 

zasledimo v vsakdanjem življenju: Nivea; 9 od 10 uporabnikom je všeč; močnejši in bolj 

svetleči lasje; Si želite lepe, močne in bujne lase?; Pri najbljižjem prodajalcu; Pohitite popust 

velja, samo še do ... Elementi reklam so povezani v smiselno celoto. Vsebina je zelo zanimiva, 
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predvsem pa je treba pohvaliti njihovo iznajdljivost in občutek za kakovostne ideje. Nekatere 

cene tonika in platinastega barvila so zapisane v centih, kar ustvarja občutek cenejšega izdelka. 

Poleg popusta so vključeni tudi brezplačni izdelki. Pri poustvarjalnih izdelkih pa je opaziti tudi 

pravopisne in slogovne napake: 9 od 10 uporabnikom je všeč; straka namesto stranka; dobe 

namesto dobi; angleška beseda cere namesto care; prodajalnih mestih; violičnega olja, zdaj saj 

je 40% popusta; vsi se bodo čudili da imate lepe lase; dobite tudi za čiščenje stranišča. Kljub 

napakam so učenci dosegli zastavljene kriterije. Reklame so izstopajoče in lepo oblikovane. Za 

njihovo izdelovanje so nadarjeni učenci v povprečju porabili manj časa kot ostali. Prav tako so 

s tem dosegli zastavljene cilje. 

 

Izdelki ostalih učencev  

       

 
 

Slika 12: T., 5. razred 

 

 
Slika 13: T., 5. razred 

 
 

Slika 14: T., 5. razred 

 

 
 

Slika 15: M., 5. razred 
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Zgoraj navedene reklame vsebujejo manj besedila kot reklame nadarjenih učencev. Nekaj več 

vsebine imata sicer dve reklami, vendar je vsebina ene zelo podobna vsebini izdelka literarno 

nadarjene učenke. Razlog za to je prepisovanje, saj pri pouku književnosti sedita skupaj. Vsi 

izdelki vsebujejo slike prodajnih produktov. Nekatere reklame so bolj barvite, nekatere  manj. 

Učenci so pri ustvarjanju upoštevali pravilo jedrnatosti, nekoliko manj pa pravilo izvirnosti. 

Opaziti je tudi pravopisne napake: povsej; Barvo za lase barva je blond; Čez nekaj dnevov; kot 

tudi slogovne: Čez nekaj dnevov se bo znižalo 50%; Barvo za lase barva je blond.; Dobite ga 

po vsej Sloveniji v lekarnah. Ostalih napak ni bilo. Elementi reklam so povezani v smiselno 

celoto. Njihove ideje so zanimive in izvirne. Je pa opaziti nekaj elementov, ki jih navadno ni 

dobro vključiti v reklamo. Učenka T. je zapisala: Kupite takoj, kar daje kupcu občutek nujnosti 

nakupa. Učenec T. je ob izdelku navedel: Zelo vnetljivo, kar bi bilo bolje zapisati na manj 

opazno, skrito mesto. V reklame so vključili tudi angleške besede, brezplačne izdelke ali izdelke 

brez cen. Za izdelovanje reklame so porabili več časa kot nadarjeni učenci, kljub temu, da so 

bila besedila krajša.   

 

Pisanje pesmi limerik  

 

Izdelki nadarjenih učencev  

 

 
Slika 16: M., 5. razred 

 

 
 

Slika 17: A., 5. razred 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Slika 18: J., 5. razred 

 

 
 

Slika 19: M., 5. razred 
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Slika 20: N., 5. razred 

 
 

Slika 21: K., 5. razred 

 

Izdelki nadarjenih učencev so dosegli predhodno zastavljene cilje. Prvi razlog za to je njihovo 

upoštevanje kriterijev, pravil in zgradbe limerika, drugi razlog pa je redkost pisanja pesmi 

učencev pri pouku književnosti in posledično pomanjkanje znanja na tem področju. Pri sami 

zgradbi pesmi je bilo treba upoštevati rime, značaj, število vrstic kot tudi njihovo dolžino. Vsi 

izdelki nadarjenih učencev vsebujejo pet vrstic. Sosledje rim a, a, b, b, a pa vsebujejo štiri 

pesmi. Primeri rim: Simona, melona, lepa, slepa, limona; desno, mesto, bil, kupil, cesto; srečo, 

nesrečo, banjo, vanjo, lečo; vesela, dela, prvi, vrvi, cela,  pri dveh pa se zadnja rima ne ujema 

z ostalimi: živel, plevel, prišla, vesela, plevel; pižami, zaspani, sladice, potice, moker. Večina 

pesmi opisuje človeški značaj, le ena izmed njih živalskega. Lahko bi rekli, da je značaj pesmi 

šaljiv in smešen, kot na primer: Nekoč je vesel človek živel, bil je na njivi in pulil plevel. Potem 

je pa njegova mama prišla in ni ga bila vesela. Tudi pesem, ki opisuje deklico Simono, ima 

nekoliko šaljiv značaj, saj ji pravi, da je kot limona. Zanimivo je nasprotje med kiticami v prvi 

pesmi, ki opisuje deklico Sonjo. Prvič je zapisano, da deklica Sonja najraje dela, nato pa, da še 

rajši pleza po vrvi. Pravopisnih napak ni veliko, zmotili so se le pri zapisu osnovnih besed, kot 

je beseda čes, in nekaj slogovnih napak, kot je: in ni ga bila vesela; ker je lačen bil, si je 

korenček kupil. Raba ločil in velike začetnice je pravilna. Ena od značilnosti limerika je tudi 

dolžina tretje in četrte kitice, ki sta načeloma krajši. Pravilu večje pozornosti nisem namenila, 

saj sem bila prepričana, da bo težko upoštevati vsa izmed njih. Vendar sem bila nad nekaterimi 

izdelki presenečena, saj so poskušali upoštevati tudi to.  

Literarno nadarjeni učenci so dosegli zastavljena cilja. Spoznali so limerik in njegovo 

členjenost, ustvarjali so rime in tako napisali pesem. Upoštevali so predhodno določena pravila 

in dokazali, da imajo visoko razvite zmožnosti na tem področju. Nekateri izmed njih izstopajo 

tudi na področju lepopisa.  

Izdelki ostalih učencev  

 

 
 

Slika 22: N., 5. razred 

 
 

Slika 23: T., 5. razred 
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Slika 24: I., 5. razred 

 

 
 

Slika 25: L., 5. razred 

 
 

Slika 26: M., 5. razred 

 

 
 

Slika 27: T., 5. razred 

 

Izdelki učencev s povprečnimi zmožnostmi se od izdelkov literarno nadarjenih učencev 

razlikujejo. Zbrala sem nekaj pesmi in jih analizirala. Ti učenci so za pisanje porabili več časa 

kot nadarjeni učenci. Ena od učenk je ob pesmi narisala rožo. To pesem sem na začetku ocenila 

kot zelo dobro, vendar sem ob ponovni analizi ugotovila, da je verjetno prepisana iz čestitke za 

rojstni dan, na koncu pa sta dodani še dve kitici. Nekateri učenci pri pisanju limerika niso 

upoštevali kriterijev. Pesmi ne vsebujejo soglasja a, a, b, b, a: Matilda, brati, letih, najboljša, 

letih; razpleta, leta priznam, srcu, plesale; Timi, zimi, je, de, sliši; živel, jel, dobil, ubil ... 

Limerike učencev večinoma sestavlja pet vrstic, le ena pesem ima štiri. Veliko je tudi 

pravopisnih in slogovnih napak. Beseda Matilda je napisana z malo začetnico, dva učenca pa 

sta pri pisanju uporabila velike tiskane črke. Napačno zapisane besede so tudi: šterih, rat, nebi, 

jel. Raba ločil je večinoma nepravilna, nekatera ločila celo niso zapisana. Vsebine pesmi so 

nagajive, šaljive, opisujejo ljudi, ena izmed njih tudi živali: Tonči balonči, mamici nagaja; 

nekoč suhljat človek je živel, ni rat prav jel; Naš Timi, kuža Timi, rad toplo je pozimi. Poleti 

vroče mu je ... Za ustvarjanje so potrebovali več časa kot literarno nadarjeni učenci, zato so 

nekateri nalogo dokončali doma.  
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Domača naloga: Pisanje pisma Matildinim staršem 

 

Izdelki nadarjenih učencev  

 

 
 

Slika 28: M., 5. razred 

 

 
 

Slika 29: N., 5. razred 
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Slika 30: K., 5. razred 

 

Ker je bilo pisanje pisma domača naloga, so ga nekateri učenci napisali na računalnik. Zgradba 

nekaterih sestoji iz datuma in kraja, nagovora, jedrnega dela, pozdrava in podpisa. Nekatera pa 

vsebujejo le nagovor, podpis in pozdrav. Vsebine pisem se med seboj razlikujejo. Učenci 

opisujejo Matildo kot zelo nadarjeno učenko, ki zna odlično računati in brati. Pošiljatelj pisma 

je Matildin sošolec, Zavod za šolstvo Anglije in učiteljica. Glavni namen pisma je obvestiti in 

seznaniti starše o nadarjenosti njune hčerke ter njeni premestitvi v višji razred. Učenka M. v 

pismo prilaga tudi dovolilnico za premestitev in vključi pomembne informacije, kot je datum 

rojstva, medtem ko starša prikaže kot zelo skrbna. Raba besed je povprečna in tudi zahtevnejša. 

V besedilih najdemo besede, kot so: bistroumna deklica, občudovanja vredna, dovolilnica, 

prijavnica, Zavod za šolstvo Anglije ter sopomenki nadarjena-bistroumna; medtem ko 

nenavadnih in manj pogostih besed ni opaziti. Dolžine besed in povedi so različne, kljub temu 

pa prevladujejo daljše in zahtevnejše oblikovane večstavčne povedi. Vsebina je dinamična, 

razgibana. Učenci bi lahko dopisali še kakšen stavek več in tako še bolj popestrili vsebino 

pisem. Iz samega besedila je možno prepoznati namen in njegovo temo, prav tako tudi 

zaključenost zgodbe. Učenci so dokazali, da imajo občutek za številne ideje. Kljub vsemu pa 

vsebujejo tudi pravopisne napake. Tako najdemo med njimi ponavljanje besed: brati-brati, 

nadarjenost-nadarjenost, spuščanje vejic, neustrezno rabo velike začetnice: Oddelek za odrasle 

ter slogovne napake: Ker je zelo nadarjena jo bi premestili v višji razred.  

 

Izdelki ostalih učencev  

 

 

 
 

Slika 31: T., 5. razred 
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Slika 32: T., 5. razred 

 

 
 

Slika 33: E., 5. razred 

 

Med zgoraj navedenimi izdelki lahko hitro opazimo njihove vsebinske in oblikovne razlike. 

Prvo pismo ne vsebuje nagovora, pozdrava in podpisa, je kratko ter nerazumljivo, saj ne vemo, 

kaj nam želi sporočevalec sporočiti. Glavnih sestavin ni opaziti niti pri drugem, kljub temu pa 

je vsebina nekoliko daljša in razumljivejša. Zadnje pismo vključuje nagovor, jedrni del, 

vljudnostni zaključek, pozdrav in podpis. Sporočevalec je učiteljica Medica, ki želi starša 

spodbuditi k prijavi hčerke na tekmovanje, kjer bi dokazala svojo nadarjenost, prav tako pa jima 

predlaga tudi preskok v višji razred. Besedni zaklad nekaterih učencev je pomanjkljiv, zaradi 

slogovnih napak pa branje netekoče. Zahtevnejše in nenavadne besed niso vključene, stavki so 

večinoma enostavčni, v nasprotju s stavki učenke E. Njeno pismo je dinamično, zaključeno, saj 

prepoznamo sporočilo pisma, dolžina pisma je primerna. Ne vsebuje nenavadnih in 

zahtevnejših besed. Pravopisne napake, ki se pojavljajo v pismih, so nepravilni zapisi besed: 

upažam, nebi, sčerka, spoštovat, vpravičiti, jast, izpuščanje končnih in nekončnih ločil, 

neustrezna raba velike začetnice in slogovne napake. 

6.3 Izvedba 5. in 6. učne ure 

Učno uro smo začeli z iskanjem rim na besedi udobni kot ter metanje kladiva, tako kot je to 

počela učiteljica Medica. Dejavnost je potekala v heterogenih skupinah. Prva skupina je našla 
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naslednje rime: tukaj je mogoče pilot; to hišo je oropal falot; upam da ni tam kakšen not; modni 

trot; sva si bot; grdih nog, za metanje kladiva pa: redko umiva; divja diva; stara knjiga. Druga 

skupina je zapisala: jezen pilot; velikih zmot; samo da ne brenči notri kakšen trot; upam da je 

notri Josipi Vandot; upam da ni not ker falot, pri metanju kladiva pa: goriva, kriva, riva; Ostali 

dve skupini učencev pa sta zapisali: hudobnih not, dobrih not; falot; trot; rog; not; majhnih 

nog; jezni pilot; kopilot; za metanje kladiva pa: poriva; tkiva; metanje tkiva; Na voljo so imeli 

30 sekund za vsako besedo. Pri metanju kladiva sem pričakovala  nekoliko več idej. Sledila je 

napoved besedila in kratka predstavitev avtorja književnega dela  Bratovščina Sinjega galeba 

pisatelja Toneta Seliškarja. Nadaljevali smo s premorom in interpretativnim branjem 

odlomkov.  

 

Vprašanja o prebranem besedilu so temeljila na obeh književnih delih. Vsak učenec je iz 

škatlice izvlekel enega in nanj odgovoril. Če je bilo treba, so ostali odgovore dopolnili. Tista 

vprašanja, katerih odgovori so temeljili na priklicu informacij, učencem niso delala težav. 

Razlike v odgovorih pa je bilo opaziti pri vprašanjih, kjer je bilo potrebno vrednotenje in 

primerjanje. Ena izmed trditev, ki so jo učenci vrednotili in razložili strinjanje z njo, je bila: 

»Vsi skupaj! Da, vsi skupaj! Skupaj živite, skupaj umirate – čemu ne bi še skupaj delali? – Vse 

kar imam priložim ...«. Zapisana ideja se je nadarjenim učencem zdela zelo dobra, kajti ljudje, 

ki si med seboj pomagajo, naredijo več. S tem, ko naredijo več, pa je njihov zaslužek boljši in 

posledično tudi življenje. Strinjanje z napisanim so izrazili tudi nekateri drugi učenci, medtem 

ko so ostali svoje mnenje zadržali ali pa so mu samo pritrdili, obrazložitve pa ni bilo. Sledilo je 

vprašanje: Primerjajte Matildo in Iva. Katere so tiste stvari, ki so jima skupne in v katerih se 

razlikujeta? Nadarjeni učenci so našli naslednje podobnosti: Oba imata ob sebi osebo, ki ju 

podpira; Oba imata veliko znanja na določenem področju; Oba sanjarita o lepšem življenju; 

Sta pravična in želita svetu le najboljše; Njuna želja je velika, vendar doma ne prejmeta 

podpore; Ivo je brez staršev in na nek način tudi Matilda, saj se ne čutita ljubljena. Poiskali pa 

so naslednje razlike: Razlikujeta se po okolju, v katerem živita in osebah, ki ju obkrožajo; 

Matilda ima nadnaravne sposobnosti, medtem ko jih Ivo nima; Razlikujeta se po spolu in 

starosti ... Na vprašanje: Kaj želi Pelin povedati Medici z besedami: »Vi ste za literaturo, jaz 

za lepo frizuro?« Kakšen odnos do šolanja in izobrazbe ima njen mož? Nadarjeni učenci 

odgovorijo naslednje: Gospod Pelin misli, da šolanje ni potrebno, ker lahko v življenju uspeš 

na drugačen način, tako kot je on z goljufijo; Pelin meni, da je lepota pomembnejša kot 

izobrazba; Pelinu se vidi, da ni naredil nobene šole, po tem kako se obnaša; Starši Matilde 

nimajo narejene šole in pomembno jim je le to, kaj bodo oblekli in kako bodo izgledali; Pelin 

vidi, da lahko dobi denar tudi na drugačen način, zato ne ceni izobrazbe. Ostali učenci pa 

odgovorijo: Pelin ne mara šole. Vse, kar ceni, so obleke in frizura; Pelin ni pameten; Mama 

Matilde in oče nimata šole in želita zaslužiti denar z goljufijo. So pa učenci na vprašanje: 

Kakšno je tvoje mnenje o izobrazbi in šolstvu? odgovorili zelo podobno. Za njih je šolanje 

pomembno, kajti brez izobrazbe ne prideš daleč v življenju in se s Pelinom ne strinjajo. Ali 

mislite, da bi se tvoji starši nad dejanji Volovškarce pritožili? so vsi odgovorili pritrdilno. 

Zavedajo se, da bi starši naredili vse za svoje otroke, da jih zaščitijo. Prav tako pa bi ravnateljica 

hitro izgubila svoje delovno mesto. V drugem delu so učenci poustvarjali. Podala sem jim 

natančna navodila. Tisti učenci, ki niso uspeli dokončati dejavnosti, so to naredili doma. Tokrat 

sem diferencirala dejavnosti v tri ravni. 

6.3.1 Evalvacija 5. in 6. učne ure  

Uvodni del učne ure smo začeli z iskanjem rim za vnaprej določeni besedni zvezi. Pri sami 

dejavnosti je bilo prisotno veliko smeha in humorja. Veliko navdušenja je bilo tudi pri 

odgovarjanju na vprašanja, ki so bila skrita v škatlici, in ravno to je bil razlog za dodatno 

motivacijo, saj do konca niso vedeli, kaj bodo izvlekli. Tokrat sem v učni uri vključila učno 
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diferenciacijo in individualizacijo ter dejavnosti razčlenila v tri ravni. Skozi pretekle ure 

poučevanja sem prišla do spoznanja, da se učenci razlikujejo po svojih zmožnostih in da 

potrebujejo izzive ter dejavnosti, ki bodo spodbujale njihov razvoj in ustvarjalnost. Ko sem 

razdelila naloge, sem opazila, da nekaterim učencem ni bilo jasno, zakaj takšna delitev. Bili so 

veseli, da imajo lažje naloge kot nadarjeni in so jim na nek način to tudi »privoščili«. Poudarila 

sem, da lahko učenci posegajo po nalogah višje težavnostne stopnje, poleg tega pa sem 

poskušala prilagajati obseg časa glede na učenčeve sposobnosti. Pri dejavnostih sem poskusila 

dajati natančna navodila, saj sem pri preteklih urah videla, da nekateri učenci niso razumeli, kaj 

želim povedati. Navodila so zapisali tudi v zvezek. Vendar so se kljub opozorilom našle izjeme, 

ki so to spregledale ali preslišale. Da bi bila učna ura zanimivejša in dinamična, sem vključila 

v pouk različne učne oblike in metode. Oblikovala sem heterogene skupine in tako vplivala na 

motiviranost tako literarno nadarjenih kot tudi ostalih učencev. Pokazali so veliko sodelovanja, 

strpnosti in skupnega ustvarjanja. Zastavljene cilje smo realizirali in jih tudi dosegli. Nekaj 

oklevanj pri pisanju so imeli le učenci prve ravni. Pred začetkom ustvarjanja sem učencem 

prebrala kriterije, saj sem želela ugotoviti, ali jih bodo upoštevali ali ne. Ko so mi oddali izdelke, 

sem jih še enkrat opozorila, naj preverijo zapisano in popravijo, če opazijo kakšne napake.  

 

6.3.2 Analiza izdelkov  

1. raven: Obnova odlomka književnega dela Bratovščina Sinjega galeba  

 

 
Slika 34: M., 5. razred 
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Slika 35: T., 5. razred 

 

 

 
 

Slika 36: L., 5. razred 

 

 
 

Slika 37: T., 5. razred

Obnove odlomkov se med seboj zelo razlikujejo. Nekatere ne opisujejo le prvega poglavja, 

ampak tudi nadaljevanje zgodbe. Dogodki so opisani večinoma v grobih črtah in vsebujejo le 

tiste podatke, ki so učencem zanimivi. Pripovedovanje dveh učencev je dokaj tekoče. Zaradi 

nerazločne pisave nekatere dele obnove učenca M. ne morem analizirati. Naslovi izdelkov so 

večinoma smiselni in razumljivi, nekoliko manj izvirni in humorni. Besede so preproste in 

ponavljajoče. Prav tako ni opaziti uporabe sopomenk in nadpomenk. Povedi so kratke, 

enostavčne. Večstavčne povedi vsebujejo zelo veliko pravopisnih in slogovnih napak. Premi 

govor lahko zasledimo v obnovi učenca M.: Ko je prišel nazaj je rekel ubite me ... Zgradba 

besedila je preprosta in ne vsebuje uvoda, jedra in zaključka. Obnove so zelo kratke, saj imajo 
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nekatere le 50 besed. Zelo veliko je tudi pravopisnih in slogovnih napak, kot so: neustrezna 

raba velike začetnice, manjkajoča ločila (vejice in pike), ponavljajoče besede, nepravilni vrstni 

red besed, pogovorne besede itd. To so le ene izmed njih: rušla, braziljanec, sinji galeb, Živel 

je fant, ki mu je bilo ime Ivo pred 12 leti se je rodil; Cela vas je dala Denar za ladijo; Od Ivota 

oče je šel kupit ladijo; Naslednji dan je tam ni bilo več sosedje so jo ukradli in priklenili; itd.  

 

2. raven: Pisanje pisma 

Dejavnost drugega nivoja sta izvedli dve učenki, vendar navodil nista dobro upoštevali. Prva je 

naredila nalogo tretje ravni, vendar je napisala le en del pisma, druga pa pisma ni pisala Ivu, 

ampak vaščanom. Naloga je bila, vživeti se v lik očeta in Ivu napisati pismo, v katerem je treba 

obrazložiti, kaj se zgodilo z denarjem in kako ga je zapravil. Vključiti je treba tudi obžalovanje 

za to dejanje.  

 

Slika 38: E., 5. razred  

 

Pripovedovanje učenke je tekoče. Njena pisava je razločna, zato je analiza tega pisma lažja. 

Vsebina pisma je grobo očrtana in vsebuje le ključne podatke. Pri branju dobimo občutek, kot 

da beremo elektronsko sporočilo, saj vsebuje elemente, ki jih običajno vidimo v takšni obliki 

sporočanja. Ideja je zelo zanimiva in hkrati smiselna, saj otroci v današnjem času čedalje bolj 

posegajo po tehnologiji. Uporaba besed je preprosta. Stavki so enostavčni in večstavčni, vendar 

so slogovno kot tudi pravopisno neustrezni. Veliko je manjkajočih vejic, neustreznih besed, kot 
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so: neki, parko, čes, ponavljajočih besed: barko, barko, in slogovnih napak: ... za tisto z barko 

... Neki so me povabili na igro ..., so me dobili neki roparji itd. Besedni zaklad je povprečen. 

Rabe sopomenk in nadpomenk ni opaziti. Pismo ne vsebuje podpisa in datuma, prav tako ni 

členjeno na odstavke, medtem ko vsebuje pošiljatelja in prejemnika pisma.  

 

3. raven: Dopisovanje vnuka in vnukinje glavnih književnih oseb 

 

Nadarjeni učenci so dobili nalogo, da se vživijo v vlogo Ivovega vnuka in Matildine vnukinje. 

Med njima poteka dopisovanje. Na začetku povesta nekaj o sebi, nato nadaljujeta pogovor o 

babici in dedku. Ivov vnuk v pismu pove, da se svet ni nič spremenil in da v današnjem svetu 

še vedno primanjkuje solidarnosti, sočutja in težnje po sodelovanju ter skupnem delu.  

 

            

           Slika 39: K., 5. razred                                              Slika 40: K., 5. razred 
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                                                             Slika 41: M., 5. razred 
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Slika 42: M., 5. razred 
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Slika 43: N., 5. razred 
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Slika 44: N., 5. razred 
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Slika 45: N., 5. razred 
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Slika 46: J., 5. razred 

 

 
Slika 47: J., 5. razred 
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Slika 48: A., 5. razred 

 

  
 

Slika 49: A., 5. razred 
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Pisma, ki so jih napisali literarno nadarjeni učenci, so zelo zanimiva in izvirna. Zgodbe so 

dinamične in tečejo tekoče. Osebe in dogodki so večinoma postavljeni v moderni svet, zato je 

uporabljen sedanjik, v nekaterih pismih tudi preteklik. Številčne in kvalitetne ideje, ki se 

prepletajo ena z drugo, so le eden izmed razlogov za  humorne in bogate vsebine pisem. Učenci 

opisujejo svojo babico Matildo kot zelo pametno gospo, ki še zdaj veliko bere in nadgrajuje 

svoje znanje, peče sladice in hodi v hribe, medtem ko o svoji prababici in pradedku nimajo 

dobrega mnenja. Pristaneta v zaporu ali končata v umobolnici zaradi slabe frizure. O dedku Ivu 

pišejo v presežnikih in o tem kako pogumen pomorščak je bil. Nekateri učenci zapišejo, da je 

dedek že umrl, drugi, da rad popravlja avtomobile in poskuša ženine sladice. V vsebino so 

vključili tudi svoje hobije, opise svoje družine, okolja, v katerem živijo itd. Zapisali so 

vprašanja in na njih odgovarjali ter tako sledili navodilom dopisovanja. Učenka N. je uporabila 

modernejšo obliko dopisovanja. Njene besede so tekle tekoče, prav tako je uporabila slikovno 

gradivo in barvna pisala ter tako nadgradila svoj pisni izdelek, a se žal ni držala vseh navodil. 

Zapisano je bilo, da je treba napisati pismo. Upoštevanje navodil je delalo težave tudi učencu 

N., saj je namesto opisovanja svojega dedka opisal pradedka, nekateri učenci pa v pismo niso 

vključili misli o tem, kako svet ostaja nespremenjen.  

 

Večina učencev je v svojem pismu uporabila nagovor, navedla datum in kraj pisanja ter 

vključila pozdrav in podpis. Učenca J. In N. tega nista naredila. Nekatera besedila so ločena na 

odstavke. Jasni so tudi prehodi, ki nakazujejo uvod, jedro in zaključek besedila. Besedni zaklad 

učencev je zelo bogat, prepleten s čustvi in domišljijo. Nekatere uporabljene besede so bolj 

zahtevne: krute, izmučen, navdih, naposled, vključene so tudi geste: Skupaj bomo eno a 

najmočnejše, uporaba sopomenk in nadpomenk je redka. Vključen je tudi sleng: kul, meknakce, 

vaa. Povedi literarno nadarjenih učencev so večinoma povezane v urejeno celoto. So daljše, 

bolj zapletene, vključujejo veliko glagolov in pridevnikov. Pri nadarjenih učencih lahko 

najdemo tudi pravopisne in slogovne napake. Učenci so večinoma spuščali ločila, kot so vejice 

in pike, nekatere besede pa so zapisovali narobe: radbi, noftov, tovarna zdravil Krka, medal, 

Gorjande, prinas, primankuje itd. So pa bili vseeno pazljivi pri rabi velike in male začetnice na 

začetku pisma, glede na to kakšno ločilo so uporabili na koncu nagovora. Pohvaliti je treba tudi 

lepopis učencev in občutek orientacije na papirju. Večina nadarjenih je tako dosegla zastavljene 

cilje.  

 

Opazimo lahko, da se izdelki literarno nadarjenih in ostalih učencev kljub različni težavnosti 

nalog razlikujejo. Veliko težav pri zapisu obnove odlomka so imeli že učenci prve ravni. 

Njihova besedila so bila kratka, a so za pisanje potrebovali skoraj toliko časa kot ostali učenci, 

v nekaterih primerih tudi več. Razlike je bilo opaziti tudi pri motiviranosti za pisanje. Najbolj 

zagreti so bili učenci tretje ravni, najmanj učenci prve. Vsi učenci so delali pravopisne napake, 

slogovnih napak pa je bilo pri nadarjenih učencih veliko manj. Njihove povedi so bile idejno 

bogatejše in zahtevnejše. Prav tako je branje teh lažje, saj so povezane v smiselne celote, 

besedilo pa teče tekoče.  

6.4 Izvedba 7. in 8. učne ure  

Uvodni del učne ure sem namenila tako imenovani predstavni motivaciji. Pred tablo smo 

naredili krog. Učencem sem želela vzpostaviti domišljijsko sliko in v njih prebuditi različna 

čustva. Na začetku jim je bila situacija neznana in nekoliko smešna, saj niso vedeli, kaj 

pričakovati. Ko so zaprli oči, so se smejali, ob mojem opozorilu pa prenehali. Vsebino sem 

poskušala pripovedovati z občutkom in različno višino glasu ter jih tako popeljati v razred 

učiteljice Medice. Po uvodni motivaciji sem učencem pustila nekaj časa, da zberejo občutke, 

nato pa nadaljevala z vprašanji. Zaupali so mi, da so se ob misli na to, da imajo moč, počutili 

čudovito. Čutili so zadoščenje ob maščevanju ravnateljice Volovškar za vse gorje, ki ga je 
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naredila svojim učencem. Bili so mogočni in obvladovali so nastalo situacijo. Žal pa ne poznajo 

nikogar, ki bi imel takšno moč, čeprav si želijo. Učno uro smo nadaljevali z osrednjim delom. 

Namesto da bi odlomke brali, smo jih ustno obnovili. Učenci so se na začetku žogi izogibali, 

nato pa so želeli, da bi čim hitreje prišli na vrsto. Ob koncu te dejavnosti sem bila presenečena 

nad natančnimi obnovami nekaterih učencev. Izstopali so tako literarno nadarjeni učenci kot 

tudi nekateri ostali posamezniki. V povedi so vključili podatke, ki se jih še sama nisem spomnila 

dovolj dobro. Na vprašanje, kaj jim je bilo pri poglavjih najbolj všeč, so odgovorili: Pri 

poglavju mi je bilo najbolj všeč to, kako je Matilda uporabila svoje nadnaravne sposobnosti; 

Najbolj sem bila vesela takrat, ko se je Matilda maščevala ravnateljici Volovškar in ji vrnila 

milo za drago; Meni je bilo najbolj všeč to, kako se je dobra in mila učiteljica Medica potegnila 

za svoje učence, kljub temu, da jo je bilo strah ravnateljice; Poglavja, ki opisujejo čudeže, so 

zelo domišljijska, zanimiva in napeta. Ta poglavja so najboljša; Tudi sam si želim imeti takšno 

moč, zato sem ta poglavja prebral najhitreje. Vživel sem se v zgodbo, saj rad berem takšne 

zvrsti. Učno uro smo nadaljevali v krogu. Učenci so poskušali razložiti neznane besede. Nekaj 

težav so imeli pri razlagi besede angelska spokojnost, hlastno, vedrina, kreaturca, vozger, 

gorgono, nozdrvi. Eden izmed literarno nadarjenih učencev je angelsko spokojnost razložil kot 

mir, angelski mir, kreaturco pa kot nekaj živega, bitje. Težave so imeli pri razlagi zadnji treh 

besedah, zato smo si pomagali z razlago v SSKJ-ju.   

 

Sledila so vprašanja o razumevanju besedila. Na vprašanje Kaj vas zmoti pri obisku Volovškarce 

v razredu? Zakaj? so učenci odgovorili zelo podobno. Strinjali so se, da je njeno obnašanje 

nesprejemljivo. Zmotilo jih je njeno nasilje in nesramnost. Na vprašanje Česa ravnateljica ne 

bi nikoli storila? so literarno nadarjeni učenci odgovorili: Naša ravnateljica ne bi nikoli stopila 

v razred in nas žalila. Bila bi prijazna in nam pomagala, če bi videla, da imamo težave pri 

poštevanki ali pisanju; Prava ravnateljica ne bi bila nasilna, ker to v današnjem času ni 

dovoljeno; Ravnateljica ne bi ustrahovala učencev. Bi bila prijazna do učiteljic. Ostali učenci 

so odgovorili: Ravnateljica mora biti prijazna in dobra ne kot Volovškarca; Ravnateljica bi 

nam pomagala in nas spodbujala; Naša ravnateljica ni takšna. Je dobrega srca ... Odgovori 

učencev so imeli podoben pomen, opaziti pa je bilo razlike v oblikovanosti stavkov in besednem 

zakladu. Opis dogodka Volovškarce in Ruperta učencem ni delal težav. Odgovori na vprašanje 

Zakaj se zdijo Volovškarci kazni potrebne? so bili podobni: Volovškarca meni, da je to edini 

način, da učence spraviš v red in jih prisiliš v učenje; Otroci so po njenem mnenju grozni in to 

jim pomaga, da postanejo zbrani. V odlomku je omenjen tudi Dickensov roman Nicholasa 

Nickleby. Učence sem povprašala S kakšnim namenom je ravnateljica prebrala ta roman? Tisti 

učenci, ki so brali zbrano, so odgovorili, da je bilo takšno ravnanje ravnatelja do učencev 

Volovškarci všeč in se ga je posluževala tudi sama. Všeč ji je bilo to, da je otrokom žgal 

zadnjice, da bi na njih lahko pekli slanino in jajca. Zadnja vprašanja so vključevala le priklic 

informacij, s čimer učenci niso imeli težav. Na koncu sem jih vprašala še, če vedo, kako 

imenujemo takšne nadnaravne moči, kot jih je imela Matilda? Ogovoriti mi ni znal nihče, zato 

sem jim pojem razložila. Misel o nadnaravnih močeh v realnem svetu jih je navdušila in v njih 

vzbudila željo po tem, da bi jo imeli tudi sami. Hitro so usmerili pogled v svinčnik in upali, da 

se bo kaj zgodilo.  

 

Drugo učno uro smo nadaljevali s poustvarjalnimi dejavnostmi. Zaradi odsotnosti nekaterih 

učencev sem oblikovala tri homogene skupine. Zaradi cilja raziskovalne naloge sem želela 

ugotoviti, ali med njimi prihaja do kakšnih razlik na področju dramatizacije, in če, kako velikih. 

Dramski odlomek so tudi zaigrali. Učencem sem pustila svobodo ustvarjanja. Na začetku sem 

jim podala natančna navodila. Skupaj smo ponovili pisanje dramskega odlomka, na koncu pa 

sem preverila, ali so pravila tudi upoštevali. Dejavnost je učence zelo motivirala. Veliko 

igralskih sposobnosti so pokazali literarno nadarjeni učenci. V svoje vloge so se vživeli, njihovo 
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igranje je bilo tekoče. Za njimi niso zaostajali niti ostali učenci. Opaziti je bilo majhne razlike 

v besedišču in oblikovanju pravilnih povedi. Prav tako sem bila pozorna na vloge, ki so si jih 

razdelili učenci v skupini. Literarno nadarjeni učenci so med seboj sodelovali in se popravljali. 

Eden izmed članov skupine je pisal, drugi je zapisano preverjal, tretji je podajal ideje itd. Nekaj 

več individualnosti pa je bilo v zadnji skupini, kjer je za napisano ter ideje poskrbela le ena 

učenka. Po končani nalogi smo se o dramatizaciji in igri vlog na hitro pogovorili. Pohvalila sem 

vse učence in navedla nekaj priporočil za prihodnje. Drugo poustvarjalno dejavnost pa so zaradi 

pomanjkanja časa dokončali doma. Treba je bilo napisati zgodbo o čudežnih dogodivščinah in 

spis, kaj za njih pomeni drugačnost.  

6.4.1 Evalvacija 7. in 8. učne ure  

Učna ura je bila od ostalih tokrat nekoliko drugačna. Uro smo pričeli z delom v krogu. Moj cilj 

je bil učence dodatno motivirati in v pouk vpeljati nekaj novega. Delo v krogu je delovalo na 

učence zelo pozitivno. Bili so navdušeni nad predstavno motivacijo, podajanjem žogice in 

razlago neznanih besed.  Namesto branja sem izbrala ustno obnovo odlomkov. Prav tako sem 

v pouk vključila dramatizacijo in igro. Na koncu dramske igre so me učenci prosili, če bi to 

dejavnost še kdaj ponovili, saj jim je bila zelo všeč. Da bi igro naredili čim bolj pristno, so se 

posluževali različnih pripomočkov od knjig, oblačil, kozarcev, krede itd. Pri drugi poustvarjalni 

dejavnosti sta me dve učenki prosili, če bi lahko tudi onidve napisali spis, ki je namenjen 

literarno nadarjenim učencem. Zavedali sta se težavnosti naloge, a je bila njuna želja velika. 

Opazila sem večjo motiviranost učencev za delo in poustvarjalne naloge kot na začetku 

raziskave. Zastavljeni cilji so bili doseženi.  

 

6.4.2 Analiza izdelkov 

Pisanje dramskega prizora 

 

  
 

Slika 50: Skupina literarno nadarjenih učencev 
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Slika 51: Skupina literarno nadarjenih učencev 

 

 
 

Slika 52: Skupina učencev s povprečnimi zmožnostmi. 

 



 

55 
 

Izdelki učencev vseh treh skupin vključujejo glavno in stransko besedilo. V didaskalijah je 

zapisano, kaj osebe počnejo (vrata se glasno odprejo in v razred vstopi ravnateljica, stopi k 

mizi in si natoči vodo iz vrča, Matilda se zazre v kozarec in ga prevrne, Volovškarca je 

pobesnela ipd.) in na kakšen način jih izrekajo (glasno, zelo glasno, razjarjeno, kričeče, 

prestrašeno, jezno). Dve skupini sta v svoj prizor navedli naslov in nastopajoče osebe ter kraj 

dogajanja, medtem ko je tretja skupina zapisala le zadnje. V besedilu ne najdemo zahtevnejših 

ali nenavadnih besed, sopomenk ali nadpomenk. Povedi so večinoma kratke in preproste. Vsi 

trije izdelki so si na prvi pogled  zelo podobni. Elementi so povezani v smiselne celote z vidnim 

začetkom in zaključkom besedila. Zaključka ni napisala le zadnja skupina. Vsebine izdelkov se 

nekoliko razlikuje med seboj. Druga skupina je vključila v svoj opis tudi Nika, medtem ko ostali 

dve skupini dečka nista omenili. Najdemo tudi pravopisne napake: nepravilno rabo velike 

začetnice: Pupek; nepravilno rabo male začetnice za končnim ali nekončnim ločilom: Kaj je to! 

misliš kot šalo., ...: da tovarišica Medica., ... : pri tem nimam nič., nepravilna raba oklepajev in 

zaklepajev itd. Kljub napakam in njihovim prvim poskusom pisanja dramskega besedila so 

učenci pokazali veliko volje in znanja na tem področju. 

1. raven: Premica dogajanja (Prvi čudež) 

 

         

 

               

 

Slika 53: T., 5. razred 

 

Učenka je poglavje povzela v štirih točkah in tako grobo predstavila vsebino Prvega čudeža. 

Prisotne so napake, saj ravnateljica ni prišla v razred, ampak je v razredu že bila, prav tako v 

vodi ni bil žužek ampak pupek. Med posameznimi točkami manjka veliko vsebine. Ni 

opisanega nesramnega in nespoštljivega obnašanja ravnateljice Volovškar ter njenega odhoda 

iz razreda. Besedni zaklad je povprečen, ni uporabe sopomenk in nadpomenk. Veliko je 

pravopisnih napak: nepravilna raba velike začetnice: volovškarca, uporaba pogovornih besed: 

direkt, kozarc, kričat, izpuščanje vejic, izpuščanje končnih ločil, nepravilno zapisane besede: 

pevrnil, ravnatelica.    
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2. raven: Zgodba o čudežnih dogodivščinah z nadnaravnimi sposobnostmi  

 

 

Slika 54: N., 5. razred 

 

 

Slika 55: L., 5. razred 

 

Navdušenje nad pisanjem zgodbe o čudežnih dogodivščinah je bilo veliko. Učenci so se 

zavedali, da je pisanje te lažje in dopušča več domišljije. Glede na prebrano pa bi lahko zapisali 

in uporabili veliko več idej. Tako se je zgodba učenca N. zaključila na podoben način kot 

Matildina. Naslovi so bili predvidljivi, razumljivi in smiselni glede na dano temo, vendar bi bili 

lahko bolj humoristični: Moje čarobne dogodivščine, Čudežne dogodivščine. Med samim 

branjem nisem opazila rabe sopomenk in nadpomenk, prav tako ni bilo vključenih zahtevnejših 

in nenavadnih besed. Besedni zaklad je bil povprečen. Vsebine izdelkov učencev so bile 

raznolike. Vsebina druge zgodbe me je nasmejala, saj učenec L. velikokrat v šolo ni prinesel 
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domače naloge. Sklepam, da se mu ni dalo, zato si je zamislil, da bi svoje čudežne moči uporabil 

za pisanje teh. Prav tako je bila pozitivna ideja učenca N., ki je v svoji zgodbi omenil, da bi 

nadnaravne sposobnosti uporabil za pomoč tistim, ki jo potrebujejo. Nekatere povedi so bile 

daljše in večstavčne. Zgodbe so bile povprečne, dokaj dinamične, vendar bi bile lahko veliko 

bolj razgibane. Elementi so bili povezani v smiselno celoto, tema besedila je vidna, vendar 

členjenosti na uvod, jedro ter zaključek ni bilo. Tudi tukaj lahko najdemo tako slogovne kot 

pravopisne napake: spuščanje vejic, nepravilni zapis besed: zajeznimi, razmišlal, masceval. 

 

3. raven: Pisanje spisa na temo drugačnosti  

 

 

 

Slika 56: N., 5. razred 
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Slika 57: J., 5. razred 

 

 Slika 58: M., 5. razred 
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Slika 59: A., 5. razred 

 

Izdelki literarno nadarjenih učencev se med seboj razlikujejo tako vsebinsko, oblikovno kot 

pravopisno. Kljub razlikovanju pa jih povezuje prepričanje o sprejemanju drugačnih, 

zaničevanih in ubogih. Njihova vsebina pojasnjuje naslove spisov. Nekateri izmed njih so 

izvirni in razumljivi: Črna ovca, Spis o drugačnosti, Nekdo je drugačen od mene, nekateri malo 

manj: Spis. Zgodbe vsebujejo učenčeva lastna doživetja in opažanja, ki ustvarjajo dinamičnost 

in raznolikost. Tako učenka N. opisuje srečanje z gospo zunaj trgovine, ki ni imela ene roke, in 

njeno posmehovanje. Učenec J. povezuje drugačnost z invalidi, Romi, priseljenci in stand up 

komiki ter tako izpostavi tudi pozitivne strani tega pojma. Učenka M. s svojim odraslim 

razmišljanjem in številom idej, ki jih zapiše v spisu, izstopa iz skupine literarno nadarjenih. V 

njem omeni priseljence, enojajčne dvojčke, brezdomce in na splošno vse ljudi, saj se 

razlikujemo tako po hoji, obrazu, oblačenju in smo na koncu vsi drugačni. Nihče od nas si ni 

izbiral družine in države, zato tudi nimamo pravice, da bi zaničevali ostale. Lahko pa se 

potrudimo in ponudimo pomoč ljudem ter tako nekoga osrečimo ali ustvarimo prijateljske vezi. 

Medtem ko učenec A. v svojem spisu opisuje lastno izkušnjo o posmehovanju, ki jo je doživel 

s svojimi prijatelji, ter na koncu zapiše, da takšni občutki niso prijetni in da se vse enkrat vrne. 

Besedni zaklad, ki ga uporabljajo nadarjeni učenci, je od ostalih zahtevnejši. Pojavljajo se daljše 

besede, kot npr.: spolu, gibalne sposobnosti, stand up komiki, narodnost, predsodek, izobčenec, 

brezdomec, sestava človeka, naglo, zaskrbljeno ipd. Zapisane besede so tudi nadpomenke: 

gibalne sposobnosti – hoja, premikati roke in sopomenke: brezdomec, izobčenec itd. Povedi 

nekaterih so daljše in bolj zapletene. Te vsebujejo glagole in veznike, ki povezujejo njihove 

dele. V nekaterih spisih najdemo povedi, ki vključujejo veliko podrobnosti, zato imajo nekateri 

učenci težave pri zaključevanju. V spisu učenke M. najdemo tudi premi govor z nepravilno 

oblikovanostjo. Človek si ne more izbirati, kje se bo rodil in kakšno družino bo imel, zato bom 

od zdaj naprej ob pogledu na izobčenca, sama pri sebi rekla saj ni sam kriv, da je tak tako so 

ga učili. Elementi besedil so večinoma povezani v smiselno celoto, kar pomeni, da vsebujejo 

uvod, jedro in zaključek. Le eden izmed učencev zgodbe ni ločil.  

 

Ideje učencev so številne in hkrati kvalitetne. Dolžina njihovih spisov je različna. Izstopajo 

učenki M. in N. Njihova orientacija na papirju je zelo dobra, prav tako tudi lepopis. Vseeno pa 
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lahko med samim branjem zasledimo nekatere slogovne in pravopisne napake: izpuščanje ločil: 

... poškodovan tak primer so invalidi; Človek ne more izbirati kje se bo rodil; ... strah globoke 

modre vode; napačni zapis besede: Razezil sem se; sma; ponavljanje besed: ... skrčeno roko, v 

resnici pa roke sploh ni imela; in hkrati slogovne napake: Spoznala sem, da sem kljub temu, da 

se ljudje od mene razlikujejo in sklenila sem, da iz njih ne bom nikoli več norčevala.  

6.5 Izvedba 9. in 10. učne ure 

Učno uro smo začeli z igro pantomima. Učencem je bilo igranje, prikazovanje in ugotavljanje 

oseb ter pojmov zelo všeč. S prepoznavanjem niso imeli večjih težav. Po napovedi besedila so 

učenci sedli v krog, se udobno namestili in pričeli s poslušanjem. Besedilo sem poskušala 

prebrati čim bolj interpretativno in doživeto. Kasneje sem branje prepustila ostalim učencem. 

Opazila sem, da zelo radi berejo pred ostalimi in so za branje zelo motivirani. Učenci so 

povedali, da jim je bila Medica kot učiteljica in oseba zelo všeč. Veliki večini se je Medica 

smilila in so bili ob branju njene zgodbe zgroženi in hkrati žalostni. Glede najljubšega čudeža 

pa so bila mnenja različna. Nekateri so izpostavili prvi čudež, nekateri tretjega, saj je ta zaustavil 

ravnateljico Volovškar. Na zadnje vprašanje so vsi učenci odgovorili enotno. Nad njihovim 

ravnanjem niso bili navdušeni, so pa bili veseli, da je Matilda končno našla svoj pravi dom. 

Neznane besede smo razložili s pomočjo napisanih razlag. Na začetku sta imeli obe skupini 

nekaj težav, vendar jim je ob skupnem sodelovanju uspelo pravilno razvrstiti lističe. 

Sledil je pogovor o besedilu. Odgovori na vprašanje Česa Medica nima, kar imajo drugi ljudje 

in česa ima v izobilju? so bili različni. Literarno nadarjeni učenci so izpostavili: Učiteljica 

Medica ima veliko vrednot. Je zelo prijazna, skromna in pravična, medtem ko materialnega 

bogastva nima; Učiteljica Medica ima v sebi veliko ljubezni do drugih ljudi, saj je to najbolj 

pomembno; nekateri odgovori ostalih učencev pa so bili: Učiteljica Medica je zelo prijazna 

oseba, ki nima avtomobila, lepe hiše in oblek; Medica je zelo revna, vendar je zelo dobra; 

Medica je zelo preprosta, dobra, nasmejana. Eno izmed vprašanj je bilo tudi, Ob vsem tem 

razmisli, kdo je bogat in kdo reven? Je skromnost vrlina? Zakaj to misliš? Literarno nadarjeni 

učenci so odgovorili: Skromnost je vrlina, ker manj stvari, kot jih imaš, bolj si jih vesel. Bogat 

je tisti, ki ima takšne stvari, kot je skromnost, reven pa je tisti, ki tega nima; Revni so ljudje, ki 

nimajo hiše ali pa denarja. Lahko pa si reven, če nisi prijazen, dober, srečen. Skromnost je 

vrlina, saj lahko deliš stvari z drugimi in si ob tem še vedno zadovoljen s tistim, kar imaš; Ostali 

učenci so odgovorili: Bogat je tisti, ki ima denar, reven pa je tisti, ki ga nima. Skromnost je 

vrlina, saj če si skromen imaš več stvari, kot če vse porabiš; Skromnost je vrlina, ampak ne 

vem, zakaj. Bogat je tisti, ki ima bazen in hišo, reven pa je tisti, ki živi na ulici. Na vprašanje 

Ali se je poglavje ravnateljice Volovškar kaj razlikovalo od prejšnjih poglavij? so učenci 

odgovorili precej podobno: To poglavje je bilo veliko bolj umirjeno; Poglavje se je razlikovalo, 

saj večinoma časa opisuje življenje učiteljice Medice in njeno hišo; V tem poglavju smo občutili 

žalost, strah in trpljenje; V prejšnjih poglavjih je bila vedno prisotna ravnateljica Volovškar, 

ki je bila zelo stroga, tukaj pa nastopa le prijazna učiteljica Medica in Matilda ipd.  

 

Sledil je ogled filma Matilda. Dejavnost smo izvajali v skupini. Večina si filma še ni ogledala, 

zato so bili nad njim navdušeni. Po 5-minutnem izseku so skupine začele s primerjavo odlomka 

in filma. Prva skupina je zapisala naslednje podobnosti in razlike: V obeh primerih je vadila za 

tretji čudež s pomočjo nadnaravnih moči; V knjigi ni policajev, očeta, kosmičev; V filmu ne 

nastopa brat, prav tako ne najdemo cigare. Naslednja skupina je zapisala: Namesto cigare je 

uporabila kosmiče; Z očmi je zaprla vrata; Z očmi je natočila mleko; Ni premikala stvari v 

svoji sobi; V knjigi ni bilo policajev; V knjigi ne nastopa oče, pri tem pa Matilda zaspi; V filmu 

nastopa brat, oče in mama; Skupno pa je to, da v obeh primerih vadi, da bi ustavila Volovškarca 

ter pri tem uporablja svoje moči. Zadnja skupina pa je zapisala: V filmu je imela večjo moč; V 
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knjigi ni očeta, bratu pa pokaže moč. Drugo učno uro smo zaključili s poustvarjalnimi 

dejavnostmi. Prvi nivo je napisal nadaljevanje zgodbe, drugi nivo pa spis o medsebojnih 

odnosih. Na voljo so imeli 40 minut.  Na koncu so mi učenci oddali še dnevnike branja.  

6.5.1 Evalvacija 9. in 10. učne ure  

Zadnji učni uri sem želela narediti čim bolj zanimivi, zato sem poleg ostalih motivacijskih 

dejavnosti vključila tudi film. S tem sem pridobila pozornost učencev in povezala učenje z 

njihovo najljubšo dejavnostjo. Skupinsko sodelovanje je bilo ti dve uri boljše kot pretekli. S 

svojimi idejami so sodelovali vsi člani skupine. Pri tem so imeli velik vpliv literarno nadarjeni 

učenci. Učenci so bili med seboj bolj povezani in ustvarjalni. Poleg filma je za njihovo 

motiviranost poskrbela tudi pantomima in glasno branje v krogu. Zadovoljna sem bila tudi z 

discipliniranostjo učencev in poslušanjem navodil. Vprašanja o vsebini so vsebovala tako 

priklic informacij kot tudi utemeljevanje in vključevanje svojega lastnega mnenja. Učenci so 

me s svojimi odgovori presenetili, saj so svoje ideje analizirali, primerjali in tako pokazali, da 

zmorejo odgovoriti na vprašanja višjega nivoja. S svojimi odgovori so izstopali predvsem 

nadarjeni učenci. Učne cilje smo dosegli in pouk popestrili z različnimi učnimi oblikami in 

metodami. Učenci so na koncu ure povedali, da jim je bila knjiga Matilda zelo všeč, prav tako 

njena obravnava in vključene dejavnosti. Predvsem so pohvalili film in igranje dramskega 

prizora ter pisanje pesmi. Poustvarjalne dejavnosti sem razdelila na dva nivoja, saj so učenci, 

ki so v preteklih urah izvajali dejavnosti prve ravni, izrazili željo po pisanju nadaljevanja 

zgodbe. Opazila sem, da je njihova motivacija narasla, saj so na začetku raziskave posegali le 

po nalogah nižje ravni, prav tako pa so pokazali nekoliko več sodelovanja pri odgovorih na 

vprašanja višje ravni.  

 

6.5.2 Analiza izdelkov  

1. raven: Nadaljevanje zgodbe o selitvi v Španijo 

 

Ker Roald Dahl zgodbe ni zaključil, je pri učencih spodbudil domišljijo o nadaljnjem življenju 

glavnih likov in možnost, da sami  napišejo zaključek zgodbe, ki je nastal v njihovih glavah. 

 
 

Slika 60: T., 5. razred 
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Slika 61: I., 5. razred 

 

Učenci so nad poustvarjalnimi dejavnostmi, ki dopuščajo veliko domišljije, navdušeni, saj 

lahko izrazijo svojo ustvarjalnost. Vsebina prvega izdelka nas na koncu pusti v nevednosti in 

nam ne razkrije svojega konca. Zgodbo Medice in Matilde nam učenka predstavi na nekoliko 

humoren način: »uživamo namesto vaju, zgubi«. Vključeni so elementi premega govora, 

vključno z narekovaji. Uporaba besedišča je povprečna in ne vsebuje zahtevnejših besed. Branje 

zgodbe je zaradi pravilne oblike enostavčnih in večstavčnih povedi tekoče. Zgodba je 

zaključena, saj je v besedilu razvidna tema, medtem ko uvoda, jedra ter zaključka ni 

nakazanega. Naslov Matilda II je pričakovan in zanimiv. Učenka I. ima in zmore oblikovati 

veliko zanimivih in kvalitetnih idej, čeprav ni spoznana za literarno nadarjeno. Zelo vpadljive  

so pravopisne napake, ki jih najdemo med samim branjem. Izpostavimo lahko nepravilno rabo 

velike začetnice: matildinih staršev, španija, Mama, kot tudi nepravilno zapisane besede: 

negresta. Ravno nasprotno pa je konec zgodbe učenca T. podoben koncem pravljic, saj ga lahko 

zasledimo v mnogih knjigah: Živela sta srečno in brez težav. Zgodba je manj dinamična kot 

zgodba učenke I. Stavki so enostavčni, besedni zaklad je povprečen, med njim ni opaziti rabe 

sopomenk in nadpomenk. Dolžina besedila je kratka, saj je zapisanih le okoli 50 besed. Če se 

osredotočimo na čas pisanja (30 minut), bi moralo biti število besed dvakrat večje.  

 

  



 

63 
 

2. raven Vrednotenje odnosov med Matildo in starši in učiteljico Medico 

 

 

Slika 62: A., 5. razred 

 

    

                         Slika 63: N., 5. razred                                    Slika 64: K., 5. razred 
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Slika 65: N., 5. razred 

 

Literarno nadarjeni učenci so v desetih urah akcijskega raziskovanja ustvarili veliko izdelkov 

in pokazali svoje znanje na mnogih področjih. Pri njihovi zadnji dejavnosti pa so nekateri 

nekoliko presenetili s kratko dolžino in oblikovanostjo spisa. Tako so spisi le odgovori na 

vprašanja in ne celota, ki se deli na uvod, jedro ter zaključek, prav tako pa nekaterim manjka 

tudi naslov. Vsebine izdelkov so si med seboj podobne. Učenci opisujejo odnos Matildinih 

staršev do Matilde kot zelo neprimernega in nesprejemljivega. Dojemajo ju kot zelo slaba, 

ukazovalna, hudobna in nesramna, ki se za svojo hčer ne zanimata. Pravo nasprotje pa je 

dobrosrčna, prijazna in zaupanja vredna učiteljica Medica. Tako se strinjajo s tem, da je bolje, 

da je Matilda ostala pri Medici, čeprav se jim zdi to dejanje s strani staršev nedopustno. Besedni 

zaklad literarno nadarjenih učencev je nadpovprečen. Poleg bogatih besed, kot so: ukazovalni, 

brezbrižni, neodgovorno, dolžnost staršev, zaničujejo, samovšečni, najdemo tudi pregovore: 

Družina brez otrok je kot muha brez nadlog in sopomenke: Matilda - otrok; niso zanimali - 

brezbrižni. Učenci so besede pomensko in oblikovno povezali v daljše večstavčne povedi ter 

tako ustvarili celoto zgodbe. Iz zapisov lahko prepoznamo temo oziroma problematiko besedila. 

Ideje, ki so jih nanizali učenci, nakazujejo na razvitost občutka idej in njihove hitrosti. Le eden 

od učenec ni uspel dokončati spisa v šoli, zato ga je dokončal doma in ga pretipkal na 

računalnik. Čeprav literarno nadarjeni učenci s svojim znanjem izstopajo, pa se še vedno 

najdejo napake, ki jih naredijo pri pisanju: postili, ni so, ne za šolo ne za izven šole (ponavljanje 

besed), izpuščanje končnih in nekončnih ločil, slogovne napake, predolgi stavki itd. 

6.6 Motivacija med učnimi urami  

Med hospitacijami, izvajanjem in opazovanjem učne ure sem veliko pozornosti namenila 

motivaciji učencev. Na samem začetku raziskave sem oblikovala kriterije in opažanja po vsaki 

učni uri sproti beležila. Osredotočila sem se na področja poslušnosti, sodelovanja, volje in 

zavzetosti za delo ter celotne klime v razredu. Na začetku sem bila sicer v dvomih, ali bodo 

učenci po desetih urah obravnave istega književnega dela še vedno motivirani za delo. Prišla 

sem do naslednjih rezultatov.  

Poslušnost učencev  

Večina učencev je bila med raziskavo zelo poslušna. Kljub temu pa so se tako kot na vseh 

področjih tudi tukaj našli učenci, ki jih je bilo treba na trenutke umiriti in jim dati nekaj 

spodbudnih besed za nadaljnje delo. To so bili nekateri posamezniki, ki na področju 

književnosti niso dosegali nadpovprečnih rezultatov. V poslušnosti navodil in učne snovi so 
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izstopali predvsem literarno nadarjeni učenci. Skušala sem podajati natančna in razločna 

navodila, seveda pa so jih tudi oni kdaj preslišali in se zmotili pri kakšni stvari. Poslušnost 

učencev se med samo raziskavo ni spremenila, bili so osredotočeni na učno snov, veliko 

pozornosti so namenili vključevanju sošolcev. Zanimivo je bilo, da so predvsem nadarjeni 

učenci pogosto popravljali odgovore svojih sošolcev, kar so na koncu začeli delati tudi ostali. 

Poslušnost učne snovi je bila poleg interesa za književnost in nadarjenost odvisna tudi od učnih 

metod in oblik dela. Pouk sem poskušala narediti čim bolj dinamičen in učno snov posredovati 

na zanimiv način.  

Sodelovanje učencev   

Uvodni deli učnih ur so učence visoko motivirali in velikokrat so želeli dejavnost ponoviti, 

vendar nam čas tega ni nikoli dopuščal. Osrednji del učne ure je temeljil na branju in pogovoru 

o prebranem. Potrdim lahko, da so učenci s povprečnimi zmožnostmi od prve do zadnje ure 

postali bolj zagreti pri odgovarjanju na vprašanja višje ravni. Na začetku so dajali prednost 

priklicu informacij, na vprašanja niso odgovarjali ali pa so podajali pomanjkljive odgovore na 

zahtevnejša vprašanja. Menim, da so imeli na njih velik vpliv literarno nadarjeni učenci. S svojo 

analizo, sintezo in vrednotenjem so sošolce dodatno motivirali in v njih vzbudili občutek 

primerljivosti in težnjo po boljših rezultatih. Nekaj podobnega se je zgodilo tudi pri 

poustvarjalnih dejavnostih. Sprva so se učenci literarno nadarjenim učencem posmehovali in 

jim privoščili težje naloge. Kasneje sta do mene prišli dve učenki in me prosili za naloge višje 

ravni. Pri tem je treba poudariti, da sem učencem dovolila posegati po nalogah višje ravni, če 

so si tega želeli. Po vsaki poustvarjalni dejavnosti smo se pogovorili, prepoznali težave, ki so 

nastale, ter pohvalili izdelke, kar je učencem vlilo dodatno motivacijo. Izogibali sem se 

primerjanju izdelkov, saj bi to negativno vplivalo na učenčevo samopodobo. Kot sem že 

omenila, so različne oblike in metode učne ure pomemben člen pri motivaciji učencev. Tako 

sem namesto individualnega dela učencem omogočila delo v parih ali skupinah, branje v krogu, 

izkustveno učenju. Pri določenih nalogah je bilo treba le nekaj spodbudnih besed za nadaljnje 

delo in rezultati so bili vidni. Literarno nadarjeni učenci so imeli na ostale učence velik vpliv 

tudi pri skupinskem delu. Ker so ti dosegali boljše dosežke in nanizali kvalitetnejše ter 

številčnejše ideje, so želeli pri tem izstopati tudi ostali. Včasih so to tudi dosegli, kar pa je še 

pomembneje – njihova volja in želja po napredku sta bili veliki. Na začetku so bile skupine 

zaradi primerjave in ciljev raziskovalne naloge homogene, kasneje heterogene. Zaradi 

skupnega sodelovanja, ustvarjanja in povezanosti učencev je bila motivacija v heterogenih 

skupinah nekoliko višja. Domače naloge so nadarjeni učenci prinašali redno. Velika večina 

ostalih učencev pa je na njih pozabila. Poleg mojega opozorila sem opazila tudi očitajoče besede 

nadarjenih drugim, kako lahko vedno pozabijo domačo nalogo. Naslednji dan so jo prinesli 

skoraj vsi.   

Volja in zavzetost učencev ter klima v razredu 

Na začetku je bila volja in zavzetost literarno nadarjenih učencev veliko večja kot volja njihovih 

sošolcev. Sčasoma so napredovali tudi ostali učenci in tako potrdili domneve, da literarno 

nadarjeni učenci s svojim delavnostjo vplivajo na celotno klimo v razredu. Klima v razredu je 

bila na splošno zelo dobra. Učenci so se med seboj razumeli, se spodbujali in šalili, kar je 

pripomoglo k boljši zavzetosti za delo med samim poukom.  
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7 UGOTOVITVE RAZISKAVE  Z RAZPRAVO  

Z raziskavo sem ugotavljala, ali nadarjeni učenci pri poustvarjalnih dejavnostih dosežejo višje 

dosežke kot učenci s povprečnimi zmožnostmi pri književnem pouku ter kako se ti izdelki med 

seboj razlikujejo. Na podlagi celotnega poteka pouka, sodelovanja učencev, odgovarjanja ter 

ustvarjanja pri poustvarjalnih dejavnostih sem prišla do zaključka, da so razlike med učenci z 

različno razvitimi potenciali velike. Odstopanja se pojavljajo pri različnih dejavnostih, med 

katerimi najbolj izstopajo vprašanja višjih težavnostnih stopenj ter nove naloge. Tako kot 

poudarja S. Pečjak (2010, v Saksida, 2014) vprašanja sestojijo iz treh nivojev, pri čemer je 

zadnja najtežja – vrednotenje besedila. Literarno nadarjeni učenci na vprašanja odgovarjajo 

premišljeno, vključujejo svoje mnenje, povezujejo in analizirajo situacije ter jih vrednotijo. 

Njihov besedni zaklad je bogat. Raznolike besede povezujejo v pravilno zaporedje in tako 

ustvarjajo daljše večstavčne povedi. Brez težav odgovorijo na vsako vprašanje in s tem 

pokažejo svojo motiviranost za sodelovanje. Razlike se pojavljajo tudi na področju 

poustvarjanja. Literarno nadarjeni učenci svojo ustvarjalnost in višje razvite zmožnosti potrdijo 

skozi različne naloge z različnimi izdelki in dosežki. Nadarjenost se kaže skozi pisanje pesmi, 

predzgodbe, pisma, dramatizacijo, oblikovanje reklam itd. Izdelki so veliko bolj estetsko 

dovršeni in oblikovani. Njihova orientacija na papirju je boljša od ostalih učencev, prav tako 

tudi lepopis. Besedni zaklad je bogatejši, raba besed zahtevnejša, medtem ko se v rabi 

sopomenk in nadpomenk ne razlikujejo od ostalih učencev. Če primerjamo dolžino besed in 

povedi, lahko opazimo, da nadarjeni učenci tvorijo daljše in zapletenejše povedi, stavke ter 

besede, čeprav na tem področju izstopata dve učenki, ki nista spoznani za nadarjeni. Njihovo 

mišljenje je odprto, ideje so bogate, številčne, zanimive, humorne, originalne in iznajdljive. 

Glede na zapisano je njihova ustvarjalnost visoko razvita, saj kot pravi M. Blažić (1992) je 

ustvarjalnost zmožnost divergentnega oziroma odprtega mišljenja, ki ga določajo naslednje 

lastnosti: fluentnost, fleksibilnost, izvirnost - originalnost in elaboracija. Z njimi ustvarjajo 

dinamičnost zgodbe, ki nas popelje v domišljijski svet, poln dogodivščin in zapletov. Nasprotno 

od večine ostalih učencev nadarjeni v svoje izdelke vključijo premi govor kljub nepravilni rabi.  

Problematika in tema besedil je vidna, prav tako tudi uvod, jedro in zaključek, kar daje občutek 

zaključenosti zgodbe. Izdelki so večinoma daljši kot izdelki učencev s povprečno razvitimi 

zmožnostmi. Zelo velik potencial so literarno nadarjeni učenci pokazali  na področju pisanja 

pesmi ter ustvarjanja reklam. Medtem ko so ti upoštevali zgradbo in členjenost pesmi pa so 

ostali učenci velikokrat izpustili kakšen kriterij. Kljub vsemu pa se v besedilih literarno 

nadarjenih velikokrat prisotne tudi pravopisne in slogovne napake. Med njimi so najpogostejše 

neustrezna raba končnih in nekončnih ločil, nepravilna raba velike začetnice, ponavljanje in 

nepravilni zapis besed ter njihovo neustrezno zaporedje. Kljub vsem pozitivno naštetim stvarem 

tudi oni pozabijo napisati naslov, narediti odstavke ali napišejo zelo kratko besedilo. Na 

področju dramatizacije prihaja do razlikovanja pri sami igri in vživetosti vanjo, medtem ko pri 

pisanju dramskega prizora nadarjeni učenci ne izstopajo. Razlike se pojavijo v samem 

sodelovanju skupin, kjer skupine literarno nadarjenih učencev podajajo boljše odgovore in 

ideje, njihovo sodelovanje je boljše, bolj dinamično, razporeditev vlog je pravičnejša.  

 

Z raziskavo sem želela ugotoviti tudi, ali so nadarjeni učenci uspešni pri kompleksnejših 

poustvarjalnih nalogah, in prišla do pričakovanih rezultatov. Učenci so dokazali, da kljub težjim 

nalogam uspejo doseči predhodno zastavljene cilje in tako posledično razvijati svoje potenciale, 

vplivati na svoj razvoj ter nadgrajevati svoj odnos do umetnostnih besedil. Slednje poudarja 

tudi Meglič (2012), saj izpostavi razvoj kritičnega in abstraktnega mišljenja ter izboljšavo 

dojemljivosti raznolikih književnih besedil. Poustvarjalne naloge sem razdelila na tri različno 

težavnostne ravni. Tako kot je Saksida (2014) v svojem članku zapisal, da se poustvarjalnost 

lahko razlikuje tudi glede na kompleksnost vrste besedila, sem to pri načrtovanju upoštevala 
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tudi sama. Literarno nadarjeni učenci so namesto enega pisma, obnove poglavij, nadaljevanja 

zgodbe ter premice dogajanja napisali dopisovanje med Matildino vnukinjo ter Ivovim vnukom, 

spis o drugačnosti ter spis, v katerem so vrednotili različne medsebojne odnose. Večina 

izdelkov nadarjenih učencev je dosegla in upravičila pričakovanja. S tem so učenci dokazali 

svojo uspešnost pri opravljanju težavnejših nalog. Dosegli so zastavljene kriterije in s svojimi 

dosežki dokazali, da morajo učitelji v pouk obvezno vpeljati učno diferenciacijo in 

individualizacijo ter tako upoštevati potrebe in želje vseh učencev. Treba se je zavedati, da z 

lažjimi nalogami učenci nazadujejo, s težjimi pa napredujejo in si tako utirajo pot k višjim 

uspehom in dosežkom.  

 

Tretje raziskovalno vprašanje je temeljilo na pristopih, s katerimi spodbujamo nadarjenost pri 

učencih. Uporabila in preizkušala sem različne strategije ter skozi poučevanje in opazovanje 

ugotavljala, kaj pri učencih vpliva na njihov razvoj sposobnosti. Ugotovila sem, da so to 

naslednji pristopi: uporaba različnih oblik in metod dela, raznolike poustvarjalne naloge, 

vprašanja, izbira besedila in nove naloge različnih težavnostnih stopenj, sodelovanje med 

učenci ter učiteljevo spodbujanje k izražanju idej. Uporabo različnih oblik in metod dela je 

izpostavil že Strmčnik (1987), ko je zapisal, da naj bi učitelj razrednik med poukom prilagajal 

cilje, metode in tehnike, pri tem pa upošteval želje in interese posameznikov. Tudi sama sem 

skušala v pouk vpeljati čim več učnih metod in oblik dela ter tako upoštevati Saksido (2014), 

ki pravi, da med poukom ni pravilna le ena metoda in oblika dela. Z raznolikostjo sem 

spodbujala vztrajnost za nove naloge ter posledično vplivala na razvoj mišljenja in potenciala. 

Zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na nadarjenost, je tudi izbira zahtevnejših vprašanj, besedil 

in poustvarjalnih nalog. Pri izbiri besedila ni bila bistvena izbira na podlagi starosti učencev, 

ampak glede na njihove literarne zmožnosti. Književno delo Matilda ne sodi v izbor lahkih del, 

saj nosi globoko in pomembno sporočilo, ki v nas vzbudi različna čustva in miselne procese. 

Poleg zahtevnega jezika nam dopušča tudi veliko možnosti za poustvarjanje in zastavljanje 

zahtevnejših vprašanj, kar v svojem članku priporoča tudi Saksida (2014), kjer izpostavi 

pomembnost uporabe kompleksnejših nalog, navodil itd. Kot sem že omenila, so pomemben 

člen pri razvoju kompetenc literarno nadarjenih tudi vprašanja, na katerih temelji pogovor o 

prebranem. To pomeni, da je priporočljiva uporaba vprašanj, ki ne zahtevajo le priklica 

informacij, ampak tudi sintezo, analizo in vrednotenje. Tako spodbujamo kritično mišljenje in 

vplivamo na učenčevo prihodnost. Različno zahtevne poustvarjalne naloge so eden izmed 

ključnih dejavnikov, ki nadarjenim učencem predstavljajo izziv ter napredek, kjer lahko 

pokažejo svoje zmožnosti, ustvarjalnost in nadarjenost. Poleg individualnega je pomembno tudi 

skupinsko delo, ki predstavlja bistvo sodelovanja med učenci. Pri tem se vprašamo, ali je to 

sploh mogoče. Z izkušnjami, ki sem jih dobila med raziskavo, lahko to tudi potrdim. Literarno 

nadarjeni učenci so pri skupinskem delu pokazali svoja močna področja in znanje, dopolnjevali 

drug drugega, se učili, spodbujali, iskali rešitve, sprejemali mnenja drugih in prevzemali 

različne vloge dela. Na njihovo nadarjenost pa niso vplivale le medsebojne spodbude učencev, 

ampak tudi učiteljeve. Velikokrat sem opazila, da so učenci med poukom potrebovali le nekaj 

spodbudnih besed, da se spopadejo z nalogami višje ravni. Pri tem bi rada izpostavila spis o 

drugačnosti, kjer niso vedeli, ali bodo zmogli opraviti zahtevnejšo nalogo, saj niso zaupali v 

svoje sposobnosti. Po nekaj pozitivnih besedah in spodbudah pri izražanju idej so ustvarili zelo 

dobre izdelke. Pomembne so bile tudi analize izdelkov, ki smo jih opravili po njihovi oddaji. 

Pogovorili smo se o stvareh, ki so izstopale, in o stvareh, ki bi jih bilo treba izboljšati.  

 

Zadnje raziskovalno vprašanje je temeljilo na vplivu sodelovanja in dela nadarjenih učencev na 

delavnost in šolsko klimo v razredu. Raziskava je pokazala, da imajo literarno nadarjeni učenci 

pozitiven vpliv tako na delavnost kot tudi na celotno vzdušje. S svojim sodelovanjem, 

številnimi kvalitetnimi idejami in poustvarjalnimi izdelki so motivirali učence, da so tudi sami 
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posegli po zahtevnejših vprašanjih in novih nalogah. Pri tem sem jim pustila odprte možnosti, 

saj je, kot pravi M. Juriševič (2014), treba učencu prepustiti samostojno izbiro zahtevnosti in 

vrsto naloge, pri tem pa je treba usklajevati razmerje med samostojnostjo in možnostjo izbire 

ter težavnostjo. Velik vpliv na klimo in delavnost je imelo sodelovanje na začetku v homogenih 

in kasneje v heterogenih skupinah. V homogenih skupinah so učenci s povprečnimi zmožnostmi 

želeli doseči podobne rezultate kot nadarjeni, v heterogenih pa je prevladovalo skupinsko 

sodelovanje, poslušanje, povezanost, strpnost in ustvarjalnost. Velik vpliv na učence je bilo 

opaziti tudi na področju domačih nalog. Tako so učenci ob opozorilu nadarjenih poskrbeli, da 

so naslednji dan prinesli v šolo nalogo. Klima v razredu je bila pozitivna, sproščena in delavna. 

Odnosi med učenci so bili zelo dobri, kar je pripomoglo k uspešnosti opravljene raziskave. 
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8 ZAKLJUČEK  

Skozi magistrsko nalogo sem želela prikazati, kako pomembno in potrebno je delo na učencih 

ter upoštevanje njihovih raznolikih potreb, želja in potencialov, ki jih nosijo v sebi. V 

slovenskem šolstvu se premalokrat vključuje učno diferenciacijo in individualizacijo in če že 

se, je skoraj vsa pozornost namenjena izvenšolskim dejavnostim, kot so dodatni pouk, literarni 

večeri, tabori itd. Prilagoditve učencem med poukom so majhne, prevladujejo delovni listi ali 

večje količine nalog. Cilj magistrske naloge je bil tudi prikaz razlik med nadarjenimi učenci in 

učenci s splošno razvitimi potenciali. S primerjavo sem želela dokazati, da so razlikovanja 

velika in zato prilagajanje pouka nujno potrebno. Prvi korak pri izdelavi magistrskega dela je 

bilo iskanje primerne literature za pisanje teoretičnega in nato empiričnega dela. Ugotovila sem, 

da so slovenske knjižnice zelo dobro založene z literaturo o nadarjenosti, vendar je žal opaziti, 

da je v naših šolah teorijo zelo težko spraviti v prakso. Učitelji se danes le  malokrat zavedajo 

njene pomembnosti.  

 

V teoretičnem delu sem imela kar nekaj težav, saj nisem vedela, kako številne podatke, ki nam 

jih ponujajo različni avtorji, spraviti v smiselno celoto. Osredotočila sem se predvsem na 

definicije nadarjenosti, vlogo šole, učitelja in motivacije, poustvarjalne dejavnosti, literarno 

nadarjenost in literarno ustvarjalnost. V empiričnem delu sem predstavila deset učnih ur, s 

katerimi smo obravnavali književno delo Roalda Dahla Matilda. V raziskavi je sodelovalo 15 

učencev, od tega je bilo 6 učencev spoznanih za nadarjene. S pomočjo vnaprej določenih 

kriterijev sem analizirala poustvarjalne izdelke vseh učencev in jih primerjala med seboj. Poleg 

poustvarjalnosti sem opazovala tudi šolsko klimo in motivacijo ter spremembe, ki so nastajale 

med samo raziskavo. Ugotovitve, do katerih sem prišla, so potrdile moje predhodne domneve. 

Razlike med učenci s splošno razvitimi sposobnostmi in literarno nadarjenimi učenci so zelo 

velike. Njihovi izdelki so daljši, bogatejši, bolj dinamični ter razgibani. Posegajo po 

kompleksnejših vprašanjih, ki zahtevajo analize, sinteze in vrednotenje, vključujejo svoje lastno 

mnenje, izkušnje. Izkustveno učenje, kamor sodijo igre vlog, pa dosegajo višje zastavljene 

kriterije. Literarno nadarjeni učenci dosegajo kriterije višje ravni, kompleksnejše nove naloge 

so jim v izziv. S svojim delom vplivajo na šolsko klimo in motivacijo ter delavnost vseh 

učencev. Dajejo jim občutek spodbude in želje po doseganju višjih ciljev. Nadarjenost sem 

želela spodbujati z različnimi pristopi, kot so raznolike učne metode in oblike, uporaba 

spodbudnih besed, analize končnih izdelkov, sodelovanje učencev ter zahtevnejše poustvarjalne 

naloge in vprašanja.   

 

Z magistrsko nalogo sem želela dodatno vplivati na mišljenje učiteljev in tistih, ki si to želijo 

postati, da bi se začeli zavedali pomembnosti prilagajanja učne snovi zmožnostim učencev. 

Nekaj mesecev nazaj mi je prijatelj dejal: »Ravno te dni sem razmišljal, kaj vse bi lahko 

dosegel, če bi se učitelji malo več ukvarjali z menoj. V šoli sem imel trojke, nisem bil motiviran, 

prilagoditev je bilo zelo malo, a vsako leto sem hodil na državna tekmovanja in dosegal dobre 

rezultate. Pri nas je bil bolj minus kot plus, če si izstopal. Tukaj nekaj ni bilo v redu.« Iz 

izrečenih besed lahko sklepamo, da je bilo v pouk in učence vloženo premalo energije, 

spodbudnih besed in prilagoditev. Zavedati se moramo, da smo mi tisti, ki smo ključni, temeljni 

dejavnik spodbujanja nadarjenosti pri učencih in vzor, ki ga dajemo prihajajočim generacijam, 

ljudem, ki si želijo postati dobri učitelji.  

 

Tudi sama želim v prihodnje vsa pridobljena znanja in ugotovitve uporabiti v praksi in tako 

vplivati na posameznikov razvoj potencialov, interesov ter želja. Iz magistrskega dela bi lahko 

izpeljali nadaljnje raziskave. Tako bi lahko izvedli primerjavo poustvarjalnih izdelkov med 

nadarjenimi učenci iste starosti različnih šol. Prav tako bi lahko ponovili raziskavo z istimi 
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učenci v šestem razredu in ugotavljali, kolikšni so napredki ter ali jim učitelji posvečajo kaj več 

pozornosti kot pretekla leta. Tako bi lahko ugotovili, kolikšen vpliv imajo učitelji na dosežene 

rezultate in razvoj nadarjenosti.  
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10 PRILOGE  
Priloga 1 

Tabela 1: 1. učna priprava za pouk književnosti 

 

 

Učiteljica:  Karmen Cimermančič  Predmet: književnost 

Razred: 5. a  Datum: 3. 5. 2016 Zapis št. ure: 1., 2.  

Učna tema: obravnava književnega dela  

Učna enota: Roald Dahl: Matilda  

Učni cilji: 

Učenci:  

- razvijajo zmožnost in pozitiven odnos do branja, 

- posamezne dele besedila vrednotijo, izražajo svoje strinjanje ali nestrinjanje, 

- predstavljajo razloge, zaradi katerih se jim kaj v književnem besedilu (dogodek, oseba 

ipd.) zdi pomembno, 

- ob besedilu spoznavajo in opazujejo razlike med svetom, v katerem živijo, in 

domišljijskim svetom v književnem delu, 

- razvijajo zmožnost predstavljanja, vživljanja v književne osebe, kako bi oni ravnali v 

določenih situacijah, 

- oblikujejo lastno stališče do ravnanja književnih oseb in ga utemeljujejo, 

- napišejo novo zgodbo, predzgodbo,  

- napišejo priporočilo za knjigo.  

 

Metode dela:  metoda razlage, metoda razgovora oz. pogovora, metoda dela z besedilom, 

poslušanje 

Učne oblike:   frontalna, individualna, delo v parih, delo v skupini  

Učna sredstva in pripomočki: projektor, računalnik, pisalo, zvezek, knjiga Matilda 

Literatura:  

 Dahl, R. (2008). Matilda. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 Učni načrt (2011). Učni načrt. Program osnovna šola. Slovenščina. Ljubljana: 

Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod za RS za šolstvo. Pridobljeno 1. 5. 2016 s  

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_

UN/UN_slovenscina_OS.pdf  

 Vir fotografije: https://fantlab.ru/autor716 (Pridobljeno: 2. 5. 2016) 

 

Opombe:  Priprava obsega dve šolski uri. 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_slovenscina_OS.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_slovenscina_OS.pdf
https://fantlab.ru/autor716
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ČAS Potek učne ure 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min. 

 

 

 

I. UVODNI DEL 

 

Motivacija 

 

Na tablo napišem besedo BRANJE. Povem navodilo in razdelim samolepilne 

listke.  

Na listike napišite čim več asociacij, ki se jih spomnite na besedo BRANJE. Ko 

končate, jih nalepite na tablo poleg besede. Z učenci preverimo zapisano.  

 

Nadaljujem. 

Matilda je že kot majhna deklica, natančneje pri štirih letih, rada prebirala 

knjige. Pričela je s tanjšimi in nadaljevala z debelejšimi književnimi 

uspešnicami. 

 

- Kaj pa vi?  

- Kdaj ste se naučili brati?  

- Kdo vas je naučil brati? 

- Ali so vas starši kdaj peljali v knjižnico?  

- Poleg staršev, kdo vam je še prinašal knjige? 

- Kako se počutite, ko stopite v knjižnico?  

- Ali se spomnite vašega prvega obiska?  

- Kakšne knjige berete najraje? 

 

Učno uro nadaljujejo z zapisom seznama najljubših knjig, ki so jih prebrali. 

V parih primerjajo seznam. 

  

Najava besedila  

 

Ali poznate koga, ki bi se sam, brez pomoči odraslih, naučil brati? Ali veste, kdo 

je napisal knjigo Matilda?  

Knjigo je napisal Roald Dahl, angleški pisatelj, ki je imel zelo razgibano 

življenje. Vse do smrti je največ ustvarjalne domišljije razdal otrokom, za odrasle 

pa je napisal vrsto kratkih zgodb in romanov. Rodil se je leta 1919, umrl pa leta 

1990.  

Pokažem sliko pisatelja.   

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. OSREDNJI DEL 

 

Priprava na poslušanje 

Učencem pustim nekaj časa, da se pripravijo na poslušanje in branje.  

Interpretativno branje besedila  

Z učenci skupaj preberemo izbrane dele besedila iz poglavij: Bralka knjig, 

Gospod Pelin, Veliki avtomobilar, Klobuk in Superlepilo, Duh.  

Čustveni premor po branju 

Učencem pustim nekaj časa, da zberejo vtise in oblikujejo svoje predstave o 

prebranem.  
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5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min. 

Izražanje vtisov, doživetij 

 

- Kaj vam je bilo všeč pri besedilu in kaj ne?  

- Ali ste opazili kaj posebnega? 

 

Razlaga manj znanih in neznanih besed/besednih zvez 

 

Učence vprašam, katere besede so bile nerazumljive in jih razložimo 

(priskutnega, prirodopis, platinasto, skalpiran, gangsterji, štula, krajevci, 

zasrepel).  

 

Vprašanja za razumevanje besedila  

 

- Kaj je knjižničarko Felčevo pri deklici Matildi najbolj presenetilo? Zakaj?  

- Opišite knjižničarko Felčevo. Kaj na njej ti je bilo še posebej všeč? 

- Matilda je Felčevi zaupala, da ji je Hemingway všeč, čeprav ne razume 

vsega. Pripoveduje pa tako, da se počuti, kot da je zraven in gleda, kako 

se vse tisto dogaja. Felčeva ji odgovori: »Dober pisatelj ti bo zmerom dal 

ta občutek.« Kako si razlagaš ta stavek in imaš tudi ti kdaj takšne občutke? 

- Ali si na Matildinem seznamu opazil kakšno knjigo, ki jo imaš doma ali pa 

si jo že prebral? Kakšen imaš odnos do knjig? 

- Primerjaj starše, ki so preveč zaščitniški do svojih otrok, s starši, ki se 

sploh ne zmenijo za otroke.  

- Kakšen je tvoj odnos do goljufije in kaj meniš o delu Matildinega očeta?   

- Roald Dahl vedenje odraslih obrne na glavo. Poskusi izpostaviti kakšno 

dejanje oz. vedenje, ki je precej neobičajno in odstopa od realnega 

življenja.  

- Opiši Matildino potegavščino.  

- Kaj vse počne gospod Pelin, da bi ohranil dostojanstvo? 

- Zakaj nas njegovo reševanje iz težav sili v smeh? 

- Zakaj se je gospod Pelin razjezil na Matildo in kaj je storil? 

- Kaj vse zna povedati o knjigi, ki je sploh ni prebral, in kaj hoče Matilda 

povedati očetu, ko krikne: »To je knjiga iz knjižnice!« 

- Ali tudi ti rad posežeš po srhljivih zgodbah? Kakšna občutja budijo v tebi? 

Zakaj ti morda niso všeč? (Dahl, 2008) 

 

Šolska interpretacija  

 

Učence prosim, da odprejo zvezek in napišejo naslov Roald Dahl: Matilda. 

Učence razdelim v skupine. Njihova naloga je, da napišejo čim več posledic, ki 

se jih domislijo na podano situacijo: »Kaj bi se zgodilo, če Pelinu ne bi pomagala 

njegova žena in bi klobuk še vedno ostal na njegovi glavi?« 

 

 

 

 

 

 

30 min. 

III. ZAKLJUČNI DEL: POUSTVARJALNE DEJAVNOSTI, NOVE 

NALOGE  

Dejavnosti po branju odlomka in poustvarjalne dejavnosti 

 

Predstavljajte si, da ste pisatelji. V tiskarni so izgubili rokopis, v katerem je 

opisano življenje mame in očeta Pelin, preden sta si ustvarila družino. Izmislite 
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Slika 66: Pisatelj Roald Dahl 

 

  

si naslov in napišite poglavje tako, kot bi ga vstavil v knjigo pred poglavje 

Bralka knjig.  
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Tabela 2: 2. učna priprava za pouk književnosti 

Učiteljica:  Karmen Cimermančič  Predmet: književnost 

Razred: 5. a  Datum: 10. 5. 2016 Zapis št. ure: 3., 4.  

Učna tema: obravnava književnega dela  

Učna enota: Roald Dahl: Matilda  

Učni cilji: 

- razvijajo zmožnost in pozitiven odnos do branja, 

- posamezne dele besedila vrednotijo, izražajo svoje strinjanje ali nestrinjanje, 

- predstavljajo razloge, zaradi katerih se jim kaj v književnem besedilu (dogodek, 

oseba ipd.) zdi pomembno, 

- ob besedilu spoznavajo in opazujejo razlike med svetom, v katerem živijo, in 

domišljijskim svetom v književnem delu, 

- oblikujejo lastno stališče do ravnanja književnih oseb in ga utemeljujejo, 

- primerjajo književne osebe in opazujejo njihove perspektive,  

- pišejo nadaljevanje prizora »kaj bi se zgodilo, če ...«, 

- spoznajo limerik in njegovo členjenost,  

- ustvarjajo rime in napišejo pesem,  

- napišejo pismo, 

- oblikujejo reklamo.  

 

Metode dela: frontalna, individualna, delo v skupini 

Učne oblike: metoda razlage, metoda razgovora oz. pogovora, metoda dela z besedilom, 

metoda poslušanja, metoda pisanja 

Učna sredstva in pripomočki: pisalo, zvezek, knjiga Matilda, reklame 

Literatura:  

 Blažić, M. (1992). Kreativno pisanje: priročnik vesele znanosti od besede do 

besedila. Ljubljana: Zavod republike Slovenije za šolstvo in šport: Domus. 

 Dahl, R. (2008). Matilda. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 Učni načrt (2011). Učni načrt. Program osnovna šola. Slovenščina. Ljubljana: 

Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod za RS za šolstvo. Pridobljeno 1. 5. 2016 s  

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_

UN/UN_slovenscina_OS.pdf  

 

Opombe:  Priprava obsega dve šolski uri. 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_slovenscina_OS.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_slovenscina_OS.pdf
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ČAS Potek učne ure 

 

 

 

 

 

 

 

10 min. 

 

 

 

 

I. UVODNA MOTIVACIJA 

 

Motivacija 

 

Uro pričnemo s skupnim pripovedovanjem zgodbe, in sicer začetkom: Matilda je 

namesto peroksida očetu nalila čudežni šampon in z njegovimi lasmi so se pričele 

dogajati zanimive stvari. Učencem prepustim besedo. Vsak izmed njih pove en 

stavek in tako oblikujemo novo domišljijsko zgodbo.  

 

Najava besedila  

 

Gospod Pelin je zaradi Matilde postal platinasti svetolasec. Ali ste se 

potegavščini nasmejali? Poznate koga, ki je že kdaj naredil podobno 

potegavščino ali pa se pomotoma pobarval na barvo, ki mu ni bila všeč?  

 

Še enkrat preberimo, kako se je Matilda poskusila maščevati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. OSREDNJI DEL 

 

Priprava na poslušanje 

 

Učencem pustim nekaj časa, da se pripravijo na poslušanje in branje.  

 

Interpretativno branje besedila  

 

Učenci preberejo izbrane dele iz poglavij: Artimerika, Platinasti svetolasec, 

Učiteljica Medica, Volovškarca. 

Čustveni premor po branju 

Učencem pustim nekaj časa, da zberejo vtise in oblikujejo svoje predstave o 

prebranem.  

Izražanje vtisov, doživetij 

Učencem zastavim nekaj vprašanj v povezavi s prebranimi deli poglavij: 

- Kaj vam je bilo všeč pri besedilu in kaj ne?  

- Ali ste opazili kaj posebnega? 

- Kateri del besedila vam je bil najljubši? 

Razlaga manj znanih in neznanih besed/besednih zvez 

Učence vprašam, katere besede so bile nerazumljive in jih razložimo (oddušnik, 

vrvohodke, brtavse, brljuzgnil, tvidast, omika, jurišnik, izvržek, genij, nakano, 

madame, brezovka)   

 

Vprašanja za razumevanje besedila  

 

- Na kakšen način obravnava Pelin sina in zakaj hčerko zmerja z 

lažnivko in goljufivko? Kaj je pri tem ironično? 

- Kaj misliš, zakaj starši nekaterim svojim otrokom izkazujejo več 

pozornosti in ljubezni kot drugim? 
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10 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min. 

 

- Opiši Matildino potegavščino. 

- Katera od dosedanjih Matildinih nagajivosti ti je bila najbolj všeč? 

Zakaj? 

- Kako Medica v razredu obravnava Matildo? S kom jo primerja? 

- Primerjajte učiteljico Medico in ravnateljico Volovškarco.  

- Kakšen odnos izkazujeta do Matilde in drugih učencev? 

- Kako o deklici govori prva in kako druga? 

- Kaj si mislite o ravnateljici? Ali bi taka ženska lahko postala 

ravnateljica vaše šole? Kakšna mora biti ravnateljica in kakšna 

učiteljica? Kaj pa Medica? Ali bi lahko bila učiteljica na tej šoli? 

- »Sicer pa sem na tej šoli že uveljavila pravilo, da mora vsak otrok 

ostati v svoji starostni skupini – ne glede na zmožnosti.« Ali se 

strinjate z Volovškarco? Obrazložite. (Dahl, 2008) 

 

Ko zaključimo z vprašanji, se osredotočimo na zapisano pesem v poglavju 

Učiteljica Medica.  

 

- Ali opazite kaj posebnega v pesmi?  

- Ali se katere besede rimajo?  

- Kakšen je značaj?  

- Koga opisujejo?  

 

Učencem razložim, da se tej kitici reče limerik.  

»Limerik je petvrstična kitica s sosledjem rim a a b b a; njena snov pa je 

predstavitev človeškega značaja, ki ga spremlja šaljiva, nesmiselna moralna 

ocena.«  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 min. 

III. POUSTVARJALNE DEJAVNOSTI, NOVE NALOGE 

Dejavnosti po branju odlomka in poustvarjalne dejavnosti 

 

1. V šestem poglavju Platinasti svetlolasec je omenjeno platinasto barvilo 

za lase ter tonik za lase iz vijoličnega olja. Izberite en predmet in zanj 

napišite ter narišite reklamo.  

 

2. Napišite pesem limerik. Osebo si izberite sami. Pomembno je, da pri 

pisanju upoštevate pravila za pisanje te vrste pesmi. V primeru, da vam 

zmanjka časa, dokončajte dejavnost doma.  

 

Domača naloga 

Oblikujte pismo Matildinim staršem, kakršnega bi jima poslali, da bi ju opozorili 

na izjemno nadarjeno hčerkico. 
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Tabela 3: 3. učna priprava za pouk književnosti 

Učiteljica:  Karmen Cimermančič  Predmet: književnost 

Razred: 5. a  Datum: 17. 5. 2016 Zapis št. ure: 5., 6.  

Učna tema: obravnava književnega dela  

Učna enota: Roald Dahl: Matilda  

Učni cilji: 

- razvijajo zmožnost in pozitiven odnos do branja, 

- posamezne dele besedila vrednotijo, izražajo svoje strinjanje ali nestrinjanje, 

- predstavljajo razloge, zaradi katerih se jim kaj v književnem besedilu (dogodek, 

oseba ipd.) zdi pomembno, 

- ob besedilu spoznavajo in opazujejo razlike med svetom, v katerem živijo, in 

domišljijskim svetom v književnem delu, 

- oblikujejo lastno stališče do ravnanja književnih oseb in ga utemeljujejo, 

- opazujejo perspektivi glavne in najmanj še ene stranske književne osebe in ju 

primerjajo,  

- prestavljajo osebe iz enega književnega besedila v drugo, 

- tvorijo nove zgodbe, ki se dogajajo danes, s podobnim dogajalnim prostorom in 

časom, pri tem izhajajo iz svojih izkušenj, 

- pišejo pismo in obnove odlomkov. 

 

Metode dela: frontalna, individualna, delo v skupinah 

Učne oblike:  metoda razlage, metoda razgovora oz. pogovora, metoda dela z besedilom, 

metoda poslušanja, metoda pisanja 

Učna sredstva in pripomočki: pisalo, zvezek, knjiga Matilda, knjiga Bratovščina Sinjega 

galeba, projektor, računalnik 

Literatura:  

 Blažić, M. (1992). Kreativno pisanje: priročnik vesele znanosti od besede do 

besedila. Ljubljana: Zavod republike Slovenije za šolstvo in šport: Domus. 

 Dahl, R. (2008). Matilda. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 Seliškar, T. (2009). Bratovščina Sinjega galeba. Ljubljana. Mladinska knjiga 

 Učni načrt (2011). Učni načrt. Program osnovna šola. Slovenščina. Ljubljana: 

Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod za RS za šolstvo. Pridobljeno 1. 5. 2016 s  

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_

UN/UN_slovenscina_OS.pdf  

 Vir fotografije: https://sl.wikipedia.org/wiki/Tone_Seli%C5%A1kar (Pridobljeno: 

18. 5. 2016)  

 

Opombe:  Priprava obsega dve šolski uri. 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_slovenscina_OS.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_slovenscina_OS.pdf
https://sl.wikipedia.org/wiki/Tone_Seli%C5%A1kar
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ČAS Potek učne ure 

 

 

 

 

 

 

15 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min. 

I. UVODNA MOTIVACIJA 

 

Motivacija 

 

Z učenci pregledamo domačo nalogo.  

Učencem preberem izsek iz poglavja Matildini starši.  

»To je bila sodobna opečnata hiša, torej ni mogla biti poceni, na vrtnih vratih pa 

je pisalo UDOBNI KOT. Upam, da ni kakšnih HUDOBNIH NOT, je pomislila 

Medica. Rada se je igračkala z besedami.« 

Učencem dam navodilo, da tudi oni v skupinah poskusijo zapisati svoje ideje za 

naslednji besedni zvezi: udobni kot ter metanje kladiva. 

 

Najava besedila  

 

Danes bomo poleg književnega dela Matilde, brali tudi odlomek knjige 

Bratovščina Sinjega galeba, ki je delo Toneta Seliškarja. Književno delo že 

poznate, saj ste ga obravnavali pri pouku književnosti pred nekaj meseci. 

Z branjem bomo obnovili zgodbo in priklicali v spomin pomembne podatke. 

Vemo, da je bil Seliškar učitelj, novinar in urednik. To delo je njegova največkrat 

ponatisnjena knjiga in spada med temeljna dela slovenske literature.  

Učencem pokažem sliko pisatelja.  

 

 

 

 

 

 

 

15 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. OSREDNJI DEL 

 

Priprava na poslušanje 

 

Učencem pustim nekaj časa, da se pripravijo na poslušanje in branje. 

  

Interpretativno branje besedila  

 

Z učenci preberemo prvo poglavje Bratovščine Sinjega galeba, v katerem je 

opisan Izgnančev sin Ivo in nekaj izsekov iz poglavij Matilda.  

Čustveni premor po branju 

Učencem pustim nekaj časa, da zberejo vtise in oblikujejo svoje predstave o 

prebranem.  

Izražanje vtisov, doživetij 

Učencem zastavim nekaj vprašanj: 

- Kaj vam je bilo všeč pri besedilu in kaj ne?  

- Ali ste opazili kaj posebnega? 

- Izpostavite najljubši dogodek. 

 

Vprašanja za razumevanje besedil 

 

Vprašanja zapišem na lističe in jih spravim v škatlico. Vsak učenec izvleče eno 

vprašanje in nanj odgovori.   
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15 min 

 

1. Bratovščina Sinjega galeba 

- Opišite kraj dogajanja. 

- Kako je bilo ime dečku in kako so klicali njegovega očeta? 

- Kaj je bila očetova velika želja? 

- Kaj je storil z denarjem in kako se je končala njegova zgodba v vasi? 

- Kdo je bil stari Just? 

- »Vsi skupaj! Da, vsi skupaj! Skupaj živite, skupaj umirate – čemu ne bi še 

skupaj delali? – Vse kar imam priložim ...« Ovrednoti njegove besede in razloži, 

ali se strinjaš z njegovo idejo? 

- Ali je bil Ivo srečen in česa si je neizmerno želel? 

- Primerjaj Matildo in Iva. Katere so tiste stvari, ki so jima skupne in v katerih 

se razlikujeta?  

 

2. Matilda  

- Kaj želi Pelin povedati Medici z besedami: »Vi ste za literaturo, jaz za lepo 

frizuro?« Kakšen odnos do šolanja in izobrazbe ima njen mož?  

- Kakšno je tvoje mnenje o izobrazbi in šolstvu? 

- Kaj učiteljico pri Matildi tako zelo navdušuje in kako ji je pripravljena 

pomagati? 

- Zakaj otroci o vsem, kar ravnateljica počne z njimi v šoli, ne potožijo 

staršem?  

- Kako si te reči razlaga Matilda? 

- Ali misliš, da bi se tvoji starši pritožili nad njenimi dejanji.  

- Kaj ste občutili, ko ste prebrali, da je Rafku uspelo pojesti torto? (Dahl, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 min 

IV. POUSTVARJALNE DEJAVNOSTI, NOVE NALOGE 

Dejavnosti po branju odlomka in poustvarjalne dejavnost. 

 

I. raven 

Napišite obnovo prebranega odlomka iz knjige Bratovščina Sinjega galeba in 

povzemite zgodbo.  

 

II. raven 

Vživite se v lik očeta in Ivu napišite pismo, kjer mu obrazložite, kaj se je zgodilo 

z denarjem in kako ga je zapravil. Vanj vključite tudi obžalovanje za to dejanje. 

  

III. raven 

Dopisujeta si Ivov vnuk in Matildina vnukinja. Na začetku povesta nekaj o sebi, 

nato nadaljujeta pogovor o babici in dedku, Ivov vnuk pa v pismu pove, da se 

svet ni nič spremenil in da v današnjem svetu še vedno primanjkuje solidarnosti, 

sočutja ter težnje po sodelovanju in skupnem delu.   

 

Navodila učenci zapišejo v zvezek.  
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Slika 67: Pisatelj Tone Seliškar 
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Tabela 4: 4. učna priprava za pouk književnos

Učiteljica:  Karmen Cimermančič  Predmet: književnost 

Razred: 5. a  Datum: 17. 5. 2016 Zapis št. ure: 7., 8.  

Učna tema: obravnava književnega dela  

Učna enota: Roald Dahl: Matilda  

Učni cilji: 

- razvijajo zmožnost in pozitiven odnos do branja, 

- poglabljajo prvotno doživetje ter izražajo mnenje o besedilu govorno, 

- posamezne dele besedila vrednotijo, 

- predstavljajo razloge, zaradi katerih se jim kaj v književnem besedilu (dogodek, 

oseba ipd.) zdi pomembno, 

- ob besedilu spoznavajo in opazujejo razlike med svetom, v katerem živijo, in 

domišljijskim svetom v književnem delu, 

- oblikujejo lastno stališče do ravnanja književnih oseb in ga utemeljujejo, 

- pišejo dramske prizore,  

- v razredu uprizorijo lasten dramski odlomek, 

- povzemajo zgodbo v obliki dogajalne premice,   

- tvorijo nove domišljijske zgodbe, s podobnim dogajalnim prostorom in časom, 

- pišejo realistične spise s tematiko iz vsakdanjega življenja.  

 

Metode dela: frontalna, individualna, delo v skupini, delo v krogu 

Učne oblike:  metoda razlage, metoda razgovora oz. pogovora, metoda dela z besedilom, 

metoda poslušanja, metoda pisanja, igra vlog 

Učna sredstva in pripomočki: pisalo, zvezek, knjiga Matilda 

Literatura:  

 Blažić, M. (1992). Kreativno pisanje: priročnik vesele znanosti od besede do 

besedila. Ljubljana: Zavod republike Slovenije za šolstvo in šport: Domus. 

 Dahl, R. (2008). Matilda. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 Učni načrt (2011). Učni načrt. Program osnovna šola. Slovenščina. Ljubljana: 

Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod za RS za šolstvo. Pridobljeno 1. 5. 2016 s  

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_

UN/UN_slovenscina_OS.pdf  

 

Opombe:  Priprava obsega dve šolski uri. 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_slovenscina_OS.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_slovenscina_OS.pdf
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ČAS Potek učne ure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. UVODNA MOTIVACIJA 

Motivacija 

Pred tablo naredimo krog in nadaljujem s pripovedovanjem.   

Učenci zaprite oči. Predstavljajte si, da ste v razredu. Sedite za mizo. V razred 

pride ravnateljica Volovškar. Volovškarca je velika, mišičasta in groba ženska. 

Oblečena je v temna oblačila, ima dolge lase in temne oči. Hodi po razredu, 

mimo klopi in vas gleda. Pokliče vaše ime in vam z močnim in grobim glasom 

vpraša, skoraj ukaže, koliko je sedem krat dve. Odgovorite šestnajst. Prime vas 

za lase in vas dvigne. Prestrašeni ste in ponavljate, da je sedem krat dve štirinajst. 

Volovškarca se dere na vas in čisto od blizu lahko začutite njeno sapo. Po ukazu 

Medice vas spusti na tla. Nato vas obtoži in vas ozmerja, da ste goljufi kot vaš 

oče. Jezni ste. V vas narašča jeza. Na začetku čisto počasi, nato vedno hitreje. 

Želite si, da bi stopili k njej, pograbili kozarec in ga s pupkom vred zlili na glavo. 

Pogled usmerite proti kozarcu. V očeh vam zakipi občutek nekakšne sile, globoko 

v očeh vam raste občutek silne moči. Vžgigati se vam pričnejo bliski. Zrkli se vam 

razgrevajo, v njih se kopiči nenavadna energija. Ta občutek je osupljiv. Sila se 

zbira v zenicah in očutek imate, da proti kozarcu švigajo milijoni drobcenih 

nevidnih rok z majcenimi dlanmi. Kozarec se zaziba in se prevrne na 

Volovškarco.  

 

Počakam nekaj sekund. Učencem pustim, da zberejo občutke, nato jih prosim, da 

odprejo oči in nam zaupajo, kako so se počutili.  

- Ali ste čutili zadoščenje?  

- Zakaj?  

- Kako ste se počutili, ko ste imeli moč, čudežno moč?  

- Ali poznate koga, ki je imel takšno moč? 

 

Najava besedila  

 

Zadoščenje ob svojem dejanju in uporabi moči je doživela tudi deklica Matilda. 

Pa poglejmo, kako se je maščevala ravnateljici Volovškarci.  

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

II. OSREDNJI DEL 

 

Priprava na poslušanje 

 

Učencem pustim nekaj časa, da se pripravijo na poslušanje in branje. 

 

Interpretativno pripovedovanje besedila  

 

Z učenci namesto branja ustno obnovimo prebrana poglavja: Tedenski preizkus, 

Prvi čudež, Dugi čudež. Učence povabim pred tablo. Da bo pripovedovanje bolj 

zanimivo, ostanemo v krogu. Učencem podam žogico. Tisti, ki jo ujame, pove en 

stavek in žogo poda naprej drugemu sošolcu, ta pa zgodbo nadaljuje.   
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15 min. 

Čustveni premor po pripovedovanju 

 

Učencem pustim nekaj časa, da zberejo vtise in oblikujejo svoje predstave o 

povedanem.   

 

Izražanje vtisov, doživetij 

 

Kaj vam je bilo pri poglavjih všeč in kaj ne? Ali ste opazili kaj posebnega?Kako 

dojemate poglavja, ki opisujejo čudeže? Zakaj? 

 

Razlaga manj znanih in neznanih besed/besednih zvez 

 

V roki držim vrečko z lističi, na katerih so napisane neznane besede. Vsak učenec 

izvleče eno besedo in jo razloži ostalim sošolcem. Če je treba, si med seboj 

pomagajo. Razlage besed preverimo skupaj.  

 

Stenice: zajedalci, ki se zadržujejo v posteljah, pohištvu.   

Revskniti: oblikovati zelo kratek in rezek glas. 

Angelska spokojnost: mir, spokojen mir 

Hlastno: hitro, z vnemo 

Vedrina: stanje vedrega človeka, lahko tudi optimistično, svetlo, veselje 

Kreaturca: bitje ali človek 

Sprijenci: izprijen človek, ljudje, ki nimajo nekih vrednot. 

Zrkli: del očesa 

Hipnotizirann človek: je oseba, ki je v spanju podobnem stanju in dela to, kar mu 

uspavajoči govori. 

Neizbrisan: ni nadomestljiv 

famozen oče: poznan oče, predvsem zaradi slabih lastnosti 

naselbin: manjše naselje običajno prvotnih prebivalcev 

Kimniti: gib z glavo navzgor ali navzdol 

Tjavdan: narediti nekaj brez premisleka 

Utor: žleb v deski 

 

Vprašanja za razumevanje besedila  

 

- Kaj vas zmoti pri obisku Volovškarce v razredu? Zakaj?  

- Česa prava ravnateljica ne bi nikoli storila? 

- Opišite, kaj naredi Volovškarca z Rupertom? 

- Zakaj se zdijo Volovškarci telesne kazni pomembne? 

- S kakšnim namenom je ravnateljica prebrala Dickensov roman Nicholasa 

Nickleby? 

- Kaj misliš, kako uspe Matildi na daljavo premikati kozarec? 

- Komu zaupa svojo skrivnost? 

- Kako se na to odzove učiteljica Medica? (Dahl, 2008) 

 

Učencem razložim, da se tem nadnaravnim močem reče telekineza. Gre za 

zmožnost premikanja različnih predmetov. Med vsemi paranormalnimi 

sposobnostmi človeka je prav telekineza ena najbolj redkih. Dokazali so jo lahko 

le posamezniki in tudi ti niso nikoli dokončno prepričali znanstvenikov.   
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- Ali bi bili veseli, če bi pri sebi odkrili podobne sposobnosti? Zakaj? Kaj bi 

počeli z njimi? 

 

 

 

 

 

 

 

25 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min 

III. POUSTVARJALNE DEJAVNOSTI, NOVE NALOGE 

 

Dejavnosti po branju odlomka in poustvarjalne dejavnost. 

 

Skupinsko delo  

Učence razdelim v skupine glede na njihove zmožnosti. Nadarjeni učenci 

sodelujejo skupaj, učenci s povprečnimi zmožnostmi skupaj.  

 

Napišite dramski prizor odlomka Prvi čudež, ko Volovškarca od samega strahu 

omedli.  

Prizor odigrajo. 

 

 Individualno delo  

 

1. raven 

Zapišite zgodbo o svojih čudežnih dogodivščinah, če bi imeli podobne 

sposobnosti. 

2. raven 

Napišite spis o tem, kaj za vas pomeni drugačnost.  

 

V primeru, da jim zmanjka časa, nalogo dokončajo doma.  
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Tabela 5: 5. učna priprava za pouk književnosti  

 

 

 

 

Učiteljica:  Karmen Cimermančič  Predmet: književnost 

Razred: 5. a  Datum: 1. 6. 2016 Zapis št. ure: 9., 10.  

Učna tema: obravnava književnega dela  

Učna enota: Roald Dahl: Matilda  

Učni cilji: 

- razvijajo zmožnost in pozitiven odnos do branja, 

- posamezne dele besedila vrednotijo, izrazijo svoje strinjanje ali nestrinjanje, 

- predstavljajo razloge, zaradi katerih se jim kaj v književnem besedilu (dogodek, 

oseba ipd.) zdi pomembno, 

- ob besedilu spoznavajo in opazujejo razlike med svetom, v katerem živijo, in 

domišljijskim svetom v književnem delu, 

- oblikujejo lastno stališče do ravnanja književnih oseb in ga utemeljujejo, 

- tvorijo nove domišljijske zgodbe, s podobnim dogajalnim prostorom in časom, 

- pišejo realistične spise s tematiko iz vsakdanjega življenja.  

 

Metode dela: frontalna, individualna, delo v skupini, delo v krogu  

Učne oblike: metoda razlage, metoda razgovora oz. pogovora, metoda dela z besedilom, 

metoda poslušanja, metoda pisanja 

Učna sredstva in pripomočki: pisalo, zvezek, knjiga Matilda, računalnik, projektor 

Literatura:  

 Blažić, M. (1992). Kreativno pisanje: priročnik vesele znanosti od besede do 

besedila. Ljubljana: Zavod republike Slovenije za šolstvo in šport: Domus. 

 Dahl, R. (2008). Matilda. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 Učni načrt (2011). Učni načrt. Program osnovna šola. Slovenščina. Ljubljana: 

Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod za RS za šolstvo. Pridobljeno 1. 5. 2016 s  

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_

UN/UN_slovenscina_OS.pdf  

 

Opombe:  Priprava obsega dve šolski uri. 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_slovenscina_OS.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_slovenscina_OS.pdf
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ČAS Potek učne ure 

 

 

 

 

 

5 min. 

 

I. UVODNA MOTIVACIJA 

 

Motivacija 

 

Z učenci se igramo igro pantomima. Vsak učenec iz vrečke izvleče listek, na 

katerem je napisana beseda, ki se navezuje na različne dogodke in poglavja 

v knjigi Matilda. Izbrane besede so: Medica, Rafko Režonja, gospod Pelin, 

nadnaravne moči, pupek, metanje kopja, knjižnica.  

 

Najava besedila 

 

Pred nami so še zadnja poglavja knjige Matilda. Želim, da naredite krog pred 

tablo, se udobno namestite in pozorno prisluhnete še nekaterim odlomkom iz 

poglavij Matilda.  

 

 

 

 

10 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min. 

 

 

 

 

II. OSREDNJI DEL 

 

Priprava na poslušanje 

 

Učencem pustim nekaj časa, da se pripravijo na poslušanje in branje.  

 

Interpretativno branje besedila  

 

Učencem preberem kratke in najpomembnejše izseke odlomkov Kajža učiteljice 

Medice, Zgodbe učiteljice Medice ter poglavja Vaja. Nato knjigo podam 

naslednjemu učencu, ki prebere odlomek iz knjige Tretji čudez, ta pa poda naprej, 

dokler ne preberemo vseh izbranih delov Tretjega čudeža in Novega doma.  

 

Čustveni premor po pripovedovanju 

 

Učencem pustim nekaj časa, da zberejo vtise in oblikujejo svoje predstave o 

prebranem.  

 

Izražanje vtisov, doživetij 

 

Kaj vam je bilo pri poglavjih všeč in kaj ne? Kako ste se počutili ob zgodbi 

učiteljice Medice? Ali vam je učiteljica Medica všeč? Kateri čudež do sedaj vam 

je bil najljubši?Kako pa ste se počutili ob misli, da so starši zapustili Matildo. 

 

Razlaga manj znanih in neznanih besed/besednih zvez 

 

Ostanemo v krogu in oblikujemo dve skupini. Učencem razdelim lističe 

z besedami in razlagami besed. Njihova naloga je, da ugotovijo h katerim 

besedam spadajo ustrezne razlage. 

 

Branjarija:  manjša trgovina, v kateri lahko kupimo poceni stvari. 

Fenomen: zelo sposoben človek  

Gloginje: drevo ali grm z napiljenimi listi in belimi cvetovi  

Bradovec: grmničast lišaj, ki visi z vej  

Prizmus: taborniški kuhalniček 

Kozica: nizka in okrogla posoda za kuhanje 
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10 min. 

 

 

 

 

 

 

15 min. 

Kredenci: pohištvo, namenjeno shranjevanju posode, pribor in druge stvari. 

Znožje: del postelje, kjer imamo noge. 

Senzacionalna: takšna, ki povzroča neko navdušenje, razburjenje v javnosti . 

Mlahavost: značilno za mlahavo (primer: nenapete mišice)  

Zavrtost: značilnost zavrtega 

 

Vprašanja za razumevanje besedila  

 

- Medica je v primerjavi z družino Pelin revna. Ampak kaj to sploh 

pomeni?  

- Česa nima, kar imajo drugi ljudje, in česa ima v izobilju?  

- Kako je pri njej s poezijo in pravljico?  

- Ob vsem tem na novo razmisli, kdo je bogat in kdo reven? 

- Je skromnost vrlina? Zakaj tako misliš?  

- Ali se je poglavje učiteljice Medice kaj razlikovalo od prejšnjih poglavij? 

Razloži.  

- Kako se ravnateljica Volovškar odzove na pisanje po tabli? 

- Kaj stori Niko in kako si se počutil ob tem dejanj? 

- Kam bežijo Matildini starši? (Dahl, 2008) 

 

Šolska interpretacija 

 

Skupinsko delo 

Po prebranih odlomkih in odgovorjenih vprašanjih si z učenci ogledamo del filma 

Matilda. Izberem izsek, ki prikazuje vajo Matildinih sposobnosti. Po ogledu 

razdelim učence v heterogene skupine.  

Vaša naloga je narediti primerjavo prebranega odlomka Vaja iz knjige ter 

pravkar gledanega izseka iz filma. Najdite razlike kot tudi podobnosti ter jih 

zapišite v zvezek. Odgovore boste predstavili sošolcem.  

 

 

 

 

 

 

 

40 min. 

 

 

 

 

III. POUSTVARJALNE DEJAVNOSTI, NOVE NALOGE 

 

Dejavnosti po branju odlomka in poustvarjalne dejavnost. 

 

1. raven 

Napišite nadaljevanje zgodbe o tem, kaj se zgodi z Medico in Matildo po selitvi 

staršev v Španijo.  

 

2. raven 

Napišite spis, v katerem ovrednotite odnos staršev do Matilde ter odnos Medice 

do Matilde in ga primerjajte. Vključite tudi, kakšno mnenje imate o tem, da 

starši zapustijo otroka.  
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Priloga 2 

Dnevnik branja (vir: Dahl, R. (2008). Matilda. Ljubljana: Mladinska knjiga.) 

 

Pri vsakem poglavju odgovori na vprašanja: 

- Katere osebe nastopajo?  

- Kraj dogajanja?  

- Kaj bi izpostavil/-a kot najpomembnejši in najzanimivejši del poglavja?  

- Kakšni so bili tvoji občutki ob prebranem poglavju?  

- Zapiši, katero dejanje/stavek/ mišljenje/ ti je bil/-o v poglavju najbolj všeč in katero ne. 

Zakaj? 

-  Katere vrednote so se posebno izstopale v prebranem poglavju? 

 

Nato odgovori še na naslednja. 

  

1. poglavje 

- Napiši, kako je Matilda napredovala s svojim znanjem od rojstva do začetka šole.  

- Naštej nekaj knjig, ki jih je prebrala Matilda.  

- Razloži, kaj pomeni: »Knjige so jo odnašale v nove svetove in jo seznanjale s 

presenetljivimi ljudmi, ki so živeli razburljiva življenja.« 

 

2. poglavje 

- Katere vrednote so še posebej izstopale v prebranem poglavju? Kaj ceni Matilda in  kaj 

njeni starši ter brat? 

- Opiši, kaj Pelin naredi z rabljenimi avtomobili oziroma kako goljufa stranke? 

- V čem se zakonca Pelin popolnoma razlikujeta od ostalih staršev? 

- Oglej si ilustracije in ugotovi, kako jih ilustrator smeši.  

- Kaj nakazuje Pelinovo ljubkovalno poimenovanje elektronskega aparata? 

 

3. poglavje  

- Ali dobi Matilda s svojo potegavščino zgolj zadoščenje ali na ta način posreduje očetu tudi 

kakšen nauk, da bi se poboljšal? 

- Je otroško maščevanje staršem lahko pravično? 

 

4. poglavje 

- Pojasni poved: »Mogoče mu je jeza prekipela zato, ker jo je videl uživati ob nečem, kar 

je bilo zunaj njegovega dosega.« 

- Kakšna občutja budijo v tebi srhljivi romani? 

 

5. poglavje 

- Opiši razliko med odnosom, ki ga ima Pelin do Mihaela in do Matilde? Zakaj misliš, da 

je tako? Ali se to dogaja tudi v današnjih časih? 

- Kako Pelin uvaja sina Mihaela v podjetje?  

 

6. poglavje 

- Oče ne pozna Williama Shakespeara. Razloži, kaj to pove o njem? Česa je imel dramatik 

premalo na glavi, da bi ga lahko podjetnik cenil? Kaj po očetovem prepričanju kažejo 

močni lasje? 

- Kaj je za zakonca Pelin pri človeku najpomembnejše?  
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7. poglavje 

- Opiši učiteljico Medico. Zakaj jo občuduje vsak otrok, ki je v njenem razredu? 

- Pred kom Medica opozori svoje učence že ob začetku pouka? Čemu? 

- Kaj je izrazil pisatelj z besedami, da je postala Medica pozorna na »deklico s svetlimi 

očesci?« 

 

8. poglavje 

- Primerjaj učiteljico Medico in Volovškarco ter njun odnos do učencev. 

 

9. poglavje  

- S kakšnim namenom se Medica napoti na obisk k zakoncema Pelin? 

- Ali tudi danes učitelji hodijo na obisk staršem?  

- Misliš, da bi bili starši tudi danes tako sprejeti? 

- Kakšno mnenje o branju imata Matildina starša? 

 

10. poglavje 

- Kaj druži Silvo in Matildo? 

- Kaj je Dušilka? 

- Se ti ne zdi, da gre pri vsem za pretiravanje? 

- Kako se v pripovedi prepleta strašljivo s smešnim? 

 

11. poglavje 

- Opiši, kaj doleti Rafka Režonja. Je zaslužil kazen, ki mu jo je namenila ravnateljica za 

prekršek? 

- Kakšna sramotilna imena Rafku nadene maščevalna Volovškarca? 

- Razmisli, kakšen pomen ima za vsakega človeka ime. Ali je vsako pritikanje novih imen 

žaljivo? 

 

12. poglavje 

- »Prestopi vse pametne meje. Pojdi do konca. Potrudi se, da bo vse, kar počenjaš, tako 

brezmejno noro, da bo obenem neverjetno.« Razloži misel. 

- Kakšno presenečenje pripravi Sivka, da bi zlobni orjakinji vrnila milo za drago zaradi 

vsega, kar hudega počne z otroki? 

 

13. poglavje 

- Opiši kaj Volovškarca naredi učencu Eriku Tinta? 

- Kakšne imena Volovškarca pripisuje učencem? 

- Kako se na to odziva Medica? Ali ji je hudo? Kako vemo? 

- Volovškarca učencem dopoveduje, da nikoli ni bila majhna deklica: »Že vse življenje 

sem velika in ne razumem, zakaj drugi ne morejo biti takšni.« Kaj je želela povedati s 

tem?  

 

14. poglavje 

- Kaj povzroči, da se kozarec prevrne in voda s pupkom vred pljuskne ravnateljici v 

naročje? 

- Kakšnih svojih skritih naravnih sposobnosti se takrat zave mala Matilda? 

- Na čigavi strani ostaja učiteljica Medica med ravnateljičinim rohnenjem in 

navzkrižnimi obtožbami? Kaj meniš, zakaj? 

- Zakaj ravno Matildi pripiše krivdo zaradi Sivkine nagajivosti s pupkom v kozarcu? 
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15. poglavje 

- Komu zaupa Matilda svojo novo neznansko skrivnost?  

- Kaj je v njej iznenada prebudilo nenavadne moči? 

 

16. poglavje 

- Opiši samotno kajžico učiteljice Medice. 

- Kako Medica razmišlja o vsem, kar se dogaja z njeno nadarjeno učenko? 

- Kaj ponudi Medica Matildi za jesti in nad čem je presenečena Matilda? 

 

17. poglavje 

- Kakšno skrivnost je učiteljica Medica zaupala Matildi med pogovorom v svoji skromni 

kajžici? Kdo je kriv za njeno uboštvo?  

- Kakšno je to poglavje in kaj je tisto, kar ga razlikuje od ostalih? 

- Kakšno presenečenje nas doleti v zadnjem odstavku? 

 

18. poglavje 

- Kaj misliš, zakaj Matilda želi izvedeti imena Medičinih sorodnikov? Ali uganeš, kaj se 

ji plete po glavici? 

 

19. poglavje 

- Zakaj Matilda potrebuje vajo? 

- Kako hitro se nauči premikati cigaro? 

 

20. poglavje 

- K sreči tokrat nasilništvo ravnateljice Volovškarce ne traja dolgo. Kaj ji prepreči, da bi 

ponovno žalila in trpinčila otroke? Kako se odzove na skrivnostno sporočilo? 

- Kakšen je konec tega poglavja? Zakaj se Medica in Matilda na koncu objameta? 

 

21. poglavje 

- Kaj nenadno slovo staršev od Matilde pove o njihovem odnosu do deklice? 

- Kaj pripomore k srečnemu koncu zgodbe, da Matilda lahko ostane pri Medici? 

- Ali meniš, da se tudi danes dogajajo takšna dejanja? 

 

 


