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POVZETEK 

 

Velja splošni rek, da se učimo vse življenje, velikokrat tudi nezavedno. Ravno na 

tak način lahko pričnemo z učenjem tujega jezika. Učenje angleščine se začenja 

že ob vstopu v osnovno šolo – kot neobvezni izbirni predmet v 1. razredu in kot 

obvezni predmet v 2. razredu (od šolskega leta 2016/2017 naprej), neformalno 

pa že veliko prej. Nekaj povsem običajnega je dnevno srečevanje s tujimi jeziki. 

Za dobro znanje tujega jezika sta dve uri na teden v šoli občutno premalo. Zelo 

malo podatkov pa najdemo o tem, koliko so učenci dejansko izpostavljeni tujemu 

jeziku izven pouka. Danes so digitalni mediji in internetna povezava prisotni 

skoraj vsepovsod, tovrstne vsebine so dostopne skoraj vsakomur. Ponujene so 

nam razširjene sheme televizijskih programov (tako tujih kot domačih) in od 

staršev velikokrat slišimo, da njihov otrok gleda risanke na angleškem 

televizijskem programu. Pri tem posluša naravnega govorca in enostaven jezik, ki 

je podprt z vizualno podporo. 

 

V magistrski nalogi me je zanimalo, ali lahko spremljanje angleškega programa 

(brez sinhronizacije in slovenskih podnapisov) pozitivno vpliva na slušno 

razumevanje učencev v 5. razredu osnovne šole. To sem preverila z anketnim 

vprašalnikom in standardiziranim testom slušnega razumevanja. V raziskavo sem 

zajela 193 učencev 5. razreda iz šestih različnih osnovnih šol. Ugotovila sem, da 

učenci več časa preživijo pred televizijskimi ekrani ob koncu tedna. Statistična 

analiza je pokazala, da so učenci, ki gledajo več angleškega televizijskega 

programa, dosegli več točk na standardiziranem testu slušnega razumevanja. 

Večina učencev meni, da gledanje angleškega TV-programa dobro vpliva na 

njihovo znanje tujega jezika. Učenci, ki jim gledanje TV-programa v angleščini ni 

všeč, so na testu dosegli slabše rezultate. 

 

 

 

 

Ključne besede: televizijski program v angleškem jeziku, slušno razumevanje, 

zgodnje učenje angleščine, nezavedno učenje 

  



 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 
There’s a general belief that we learn throughout our lives, often even 

subconsciously. This is precisely the way we can start learning a foreign 

language. Learning English language starts upon entering elementary school – 

as an optional elective course in the first grade and as a compulsory subject in 

the second grade (from school year 2016/2017 onwards), and informal learning 

of the language much earlier than that. Daily encounters with foreign languages 

are quite ordinary. Two hours per week in schools is noticeably too little to learn a 

foreign language well. We can find very little information about students’ 

exposure to foreign languages outside the classroom. Today, digital media and 

the Internet are present almost everywhere and such content is accessible to 

almost anyone. We are offered a great variety of television programs (both in 

foreign and native language) and parents often tell us that their children watch 

cartoons on English television channels. By doing so, they listen to a native 

speaker and are exposed to simple language that is supported with visual 

support.  

 

In the master thesis I wanted to investigate whether watching an English 

television program (without dubbing or subtitles in the Slovenian language) 

positively affects the listening skills of students of the fifth grade of elementary 

school. I have done the research with a questionnaire and a standardized 

listening comprehension test. 193 fifth graders from six different elementary 

schools were included in the research. I have found out that students spend more 

time in front of the television screen at the end of the week. Statistical analysis 

showed that students who watch more television programs in English, achieved 

more points at the standardized listening comprehension test. Most students 

think that watching English television programs has a good influence on their 

language skills. Students who don’t like watching television in English achieved 

fewer points on the test. 

 

 

 

 

Key words: television program in English language, listening comprehension, 

early learning of English, subconscious learning 
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I UVOD 
 

»The most basic and powerful way to connect to another person is to listen. Just 

listen. Perhaps the most important thing we ever give each other is our attention« 

(Remen, 2006, str. 34). 

 

Tehnologija se vedno pogosteje uporablja za učenje tujega jezika (Meskill, 1996). 

Sama sem se drugega jezika (hrvaščine) naučila tako, da sem že od malega 

spremljala TV-program v tem jeziku. Moj oče je sicer rojen na Hrvaškem, mama 

je rojena v Sloveniji, med seboj pa smo se vedno pogovarjali v slovenščini. Res 

je, da sem se približno vsaka dva meseca srečevala z naravnimi govorci (ko sem 

obiskovala sorodnike), vendar menim, da je spremljanje televizijskega programa 

največ doprineslo k mojemu znanju. Zaključki več raziskav so pokazali, da 

gledanje televizije v tujem jeziku doprinese k znanju le-tega (Lekkai, 2014).  

 

Nekateri termini, ki so vezani na gledanje televizije, so: TV-program, posnetek, 

video posnetek in oddaja. TV-program je zaporedno nizanje določenih posnetkov 

(oddaje, filmi, serije, risanke itd.). V magistrskem delu sem se odločila za 

uporabo termina TV-program, ker je krovni termin. 

 

Nekateri termini, ki so vezani na učenje jezika, so: drugi jezik, tuji jezik, 

bilingvalnost in večjezičnost. »Drugi jezik otroci usvajajo zato, ker jih na to 

navajajo situacija in okoliščine, v katerih žive, v mnogih primerih pa je možnost 

komuniciranja s posamezniki, ki so jim blizu, ali z delom okolja vezana na 

uporabo drugega jezika. V primeru tujega jezika pa je učenje povečini nenaravno, 

omejeno na nekaj ur organiziranega tedenskega pouka, v katerem se morajo 

učitelji kar najbolj potruditi, da osmislijo prizadevanje, v katerem otroci ne vidijo 

neposredne koristi« (Prebeg - Vilke, 1995, str. 61). Strinjam se, da je mejo med 

tema dvema pojmoma danes vse težje ločiti. Usvajanje drugega  jezika po 

mnenju Prebeg - Vilke (1995) pogosto pripelje do dvojezičnosti oziroma 

bilingvizma. Le-tega pa učenci običajno (ob dobri motivaciji in ugodnih učnih 

razmerah) dosežejo do konca šolanja (prav tam). »Večjezičen« človek je torej 

tisti, ki redno uporablja dva ali več jezikov (Lipavic Oštir in Jazbec, 2010). 

 

Zavedamo se, da je slušno razumevanje v maternem jeziku zelo pomembno. Kar 

nekaj časa pa smo potrebovali, da smo ugotovili, da je slušno razumevanje v 

drugem in tujem jeziku pomembnejše, kakor smo menili v preteklosti (Segura 

Alonso, 2012). »Dejstvo, da je večjezičnost postala eno od samostojnih področij 

politike EU, jasno kaže na pomembnost večjezičnosti za celotno EU in vse njene 

članice. Večjezičnost je pridobila nove razsežnosti, ki so posledica širitve, 

večjega in enotnega trga, povečane mobilnosti znotraj EU, ponovnega oživljanja 
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pokrajin in regij, priseljevanja v članice EU, globalizacije in drugih dejavnikov. 

Večjezičnost je v novonastali večjezični in večkulturni družbi nujen prvi pogoj za 

uspešno in učinkovito sobivanje, saj le spoštovanje, hkrati pa tudi znanje in 

poznavanje več jezikov, omogoča ustrezno komunikacijo. Medkulturna in 

večjezična komunikacija je bila namreč dolgo časa privilegij elit, če izvzamemo 

priseljence, ki so se morali naučiti jezik države, v katero so se preselili« (Pižorn, 

2009, str. 13). Večjezičnost nam poleg kulturnega razumevanja in ekonomskih 

prednosti prinaša veliko koristi tudi v vsakdanjem življenju. Razvoj tehnike in 

tehnologije ter sodobnih medijev nas prisili, da otroke že v zgodnjem otroštvu 

seznanimo s tujimi jeziki. Tuji jeziki in druge kulture so prisotni povsod. Dosegljivi 

so na preprost način – ni nam potrebno nikamor iti. Lahko jih spoznavamo v 

udobnem zavetju našega doma (preko vseh medijev). Niso pa samo mediji tisti, 

preko katerih se srečujemo s tujimi jeziki in kulturami. Tudi brez medijev se s 

tujimi jeziki srečujemo vsakodnevno: deklaracije in napisi na različnih 

potrošniških izdelkih, kažipoti in različni vodniki, oznake dejavnosti in predmetov 

pa tudi razni prevzeti izrazi (npr. toast). Drugi jeziki in kulture so pomemben del 

našega vsakodnevnega življenja – večjezičnost postaja pomemben del življenja 

(Sarter, 2009). 

 

Zaradi vseh teh dejstev sem se odločila, da bom raziskala povezanost med 

spremljanjem televizijskih programov v angleškem jeziku in slušnim 

razumevanjem učencev 5. razreda osnovne šole. Tako staršem kot učiteljem bi 

rada ponudila vpogled v nekatera dejstva in raziskave, ki so že bile izvedene na 

tem področju. S televizijskim programom, ki je izbran premišljeno, lahko zagotovo 

dosežemo nekatere učne cilje učenja tujega jezika.  
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II TEORETIČNI DEL 

1 UČENJE TUJIH JEZIKOV 
 »Več jezikov znaš, več veljaš.« Večjezičnost je postala normalna potreba 

človeka. To pa pri angleško govorečih monoglotih vzbudi začudenje, ker celo 

življenje preživijo v enojezičnem okolju. Prepričani so namreč, da so ljudje, ki 

govorijo več jezikov, izjeme. Realnost pa je čisto nasprotje. Uporaba tujega jezika 

je nekaj običajnega za tri četrtine človeštva (Skela, 2011). 

 

Jezik in kultura sta med seboj tesno in zapleteno povezana. Ob učenju tujega 

jezika spoznavamo tudi kulturni kontekst govorcev tega jezika (Skela, 1999). Z 

učenjem tujih jezikov se srečujemo z drugimi kulturami, to nudi osnovo za večjo 

strpnost in spoštovanje ter prispeva k drugačnemu načinu razmišljanja in 

zavedanju svoje lastne kulture (Byram, 2009). 

 

1.1 Učenje tujih jezikov v Evropi in po svetu 

Poudarjanje jezikovne raznolikosti in pomembnost učenja tujih jezikov ter 

zavedanje večjezičnosti posameznika je po Maastrichtski pogodbi (1992) postalo 

osnova  izobraževalne politike EU. Tuji jezik se najhitreje začnejo učiti v Avstriji, 

Belgiji, Luksemburgu, Latviji, Italiji, na Norveškem. Presenetljiv pa je podatek, da 

se tuji jezik v nekaterih državah začnejo učiti celo v predšolski dobi – npr. 

Francija, Nizozemska, Španija (Dagarin Fojkar, 2009; Keydata on Teaching 

Languages, 2012).  

 

Devlin (2015) je zapisala, da je učenje tujega jezika v Evropi nujnost, v ZDA pa 

ne. Medtem ko veliko ameriških držav nima urejenega obveznega učenja tujega 

jezika za učence, je v Evropi ravno nasprotno. V Evropi prihaja celo do hkratnega 

učenja več jezikov, še preden otroci postanejo najstniki (prav tam). Učenje 

drugega tujega jezika je obvezno v več kot 20 evropskih državah. Prvi tuji jezik 

pa se otroci začnejo učiti kot obvezni učni predmet med 6. in 9. letom. V Belgiji se 

začnejo tuji jezik učiti pri 3 letih, v nekaterih delih Velike Britanije pa šele pri 11 

letih. Irska in Škotska sta dve izjemi in nimata zahtev po učenju tujega jezika. Na 

Irskem se sicer učijo tudi galščine, ki pa ne velja za tuji jezik (Keydata on 

Teaching Languges, 2012). Angleščina je jezik, ki se najpogosteje poučuje v 

vseh evropskih državah, tudi v tistih, ki tega nimajo zakonsko določeno. Učencev, 

ki se učijo drug tuji jezik in ne angleščine, je v večini evropskih držav približno 5 

% (učijo se francoščine, nemščine, španščine, ruščine itd.). V ZDA pa se kriteriji 

glede učenja tujega jezika razlikujejo v vsaki zvezni državi. Samo 25 % 

Američanov govori tuji jezik (Devlin, 2015). V Kanadi se začne učenje tujih 

jezikov že v predšolski dobi in njihovemu modelu imerzije želijo slediti tudi druge 

države (Dagarin Fojkar, 2009). 
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V večini azijskih držav se učenci tuji jezik začnejo učiti ob začetku šolanja (po 

navadi je to angleščina) (Jackson, 2013). V Avstraliji se je pojavil nov trend 

učenja tujih jezikov, in sicer kitajščine, japonščine, hindujščine in indonezijščine. 

Trend se je uveljavil zaradi avstralske gospodarske želje po širitvi na vse te trge 

(prav tam). V Južni Afriki se termina drugi jezik in tuji jezik zelo težko ločita, zlasti 

pri temnopoltih učencih angleškega jezika. Njihov sistem je sestavljen iz dveh 

vrst šol – kjer je angleščina prvi in/ali drugi jezik (Kamwangamalu, 2008). 

Angleščina je tako na nek način postala del njihovega vsakdanjika. Zaradi slabših 

razmer za življenje v Afriki je želja po znanju tujega jezika zelo velika. 

 

 
Slika 1: Učenje tujih jezikov po državah (Devlin, 2015) 

1.2 Učenje tujih jezikov v Sloveniji 

 »Leta 2011 je v Sloveniji 93 % oseb v starosti 18–69 let govorilo vsaj en tuji 

jezik, med njimi jih je 15 % govorilo le en tuji jezik, 32 % dva tuja jezika in 45 % tri 

ali več tujih jezikov. Znanje tujih jezikov je v veliki meri povezano z doseženo 

izobrazbo prebivalcev. Angleško govori 92 % višje- in visokošolsko izobraženih 
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ter 70 % srednješolsko izobraženih prebivalcev med 18. in 69. letom starosti. 

Med osebami z osnovnošolsko ali s še nižjo izobrazbo pa delež oseb z znanjem 

angleščine zdrsne na 33 %. Med prebivalci v starosti 25–64 let je bilo v letu 2011 

takih, ki so govorili francosko, 5 %, takih, ki so govorili rusko, pa 6 %. Francosko 

govoreči so bili razmeroma enakomerno zastopani v vseh treh starostnih 

skupinah, medtem ko je bilo oseb z znanjem ruskega jezika največ v najstarejši 

starostni skupini« (SURS, 2011). 

 

 
Graf 1: Delež prebivalcev Slovenije v starosti od 18 do 69 let po izobrazbi in znanju tujih 

jezikov (anketa o izobraževanju odraslih, 2011, SURS) 

 »Poučevanje in učenje tujih jezikov imata v Sloveniji razmeroma dolgo tradicijo« 

(Skela in Sešek, 2012, str. 63). Na to vpliva več dejavnikov: interesi v 

gospodarstvu, majhnost naše države, večjezičnost (italijanska in madžarska 

manjšina) in zgodovinske jezikovne vezi (Slovenija je bila del Avstro-Ogrske in 

Jugoslavije). Čas začetka učenja tujega jezika v Sloveniji in drugje po svetu se 

spreminja na podlagi prepričanj, da je znanje tujega jezika zelo cenjeno. V 

Sloveniji se šolarji učijo tudi drugega tujega jezika (neobvezni izbirni predmet od 

4. do 9. razreda in kot obvezni predmet v srednji šoli). Kjer angleščina ni prvi tuji 

jezik, jo šole izberejo/poučujejo kot drugi tuji jezik. Ostali drugi tuji jeziki, ki se jih 

poučuje v osnovnih šolah, so francoščina, nemščina in jeziki avtohtonih manjšin v 

Republiki Sloveniji – hrvaščina, italijanščina in madžarščina (Program osnovna 

šola, drugi tuji jezik, 2013). »V Sloveniji se je v letu 2012 tujega jezika 

prostovoljno učilo skoraj 5 % vrtčevskih otrok; v okviru projekta zgodnejšega 

učenja tujega jezika se je učilo tujega jezika 40 % osnovnošolskih otrok prvega 

izobraževalnega obdobja; nekaj več kot 900 otrok, mlajših od 15 let, se je tujega 

jezika učilo tudi v jezikovnih šolah« (SURS, 2013). Angleščino kot prvi tuji jezik se 

je učilo 97 % osnovnošolcev in 94 % srednješolcev. Nemščino kot drugi tuji jezik 

se je učilo 77 % osnovnošolcev in 65 % srednješolcev. Španščino kot izbirni 

predmet se je v letu 2012 učilo 8 % osnovnošolcev in kot drugi tuji jezik tudi 10 % 

srednješolcev (SURS, 2013). V šolskem letu 2014/2015 se je vsaj enega tujega 

jezika učila celotna srednješolska populacija. Malo manj kot 60 % pa tudi 
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drugega tujega jezika (SURS, 2016). Do danes se je število tistih, ki se učijo tuji 

jezik, še povečalo. Angleščina je postala nekakšen lingua franca1 (Skela, 2011). 

Postala je osnovna spretnost oz. temeljno znanje. V Sloveniji je bila kot šolski 

predmet prvič zabeležena leta 1945/1946 (Skela in Sešek, 2012). Danes se 

uradno učenje tujega jezika (v večini primerov je to angleščina) začenja ob 

vstopu v osnovno šolo – kot neobvezni izbirni predmet v 1. razredu in kot obvezni 

predmet v 2. razredu (od šolskega leta 2016/2017 naprej), neformalno pa že 

veliko prej (PisRS, 2014). Zgodnje učenje tujega jezika se pojavlja v različnih 

oblikah (kot interesna dejavnost, pouk, jezikovni tečaji) in se začne ob različni 

starosti otrok – tudi že v predšolskem obdobju (Dagarin Fojkar, 2009). Deutsch 

(2007) je zbral podatke o učenju tujega jezika med 123 slovenskimi vrtci. V 

šolskem letu 2007/2008 je nekaj več kot polovica sodelujočih vrtcev (53,7 %) 

izvajala tuji jezik kot dodatno dejavnost. Tujega jezika nekateri vrtci sploh niso 

izvajali, nekje ni bilo zanimanja, pojavili pa so se tudi drugi razlogi za neizvajanje 

(ni ustreznega kadra itd.). Vrtci so izvajanje tujega jezika v veliki meri izvedli na 

pobudo staršev, kar nam pokaže ambicije staršev (prav tam). 

 

2 OTROK IN TUJI JEZIK 
V Sloveniji in tudi drugod po svetu se spreminja didaktično-metodični način 

poučevanja mlajših otrok. Pri mlajših gre za celostno pridobivanje novih vedenj in 

spoznanj (Brumen, 2004). Novejše raziskave izhajajo iz znanih dejstev o 

človeških možganih in nam predstavljajo nekatere prednosti seznanjanja s tujim 

jezikom že v predšolski dobi (Brumen, 2009). Otroški možgani so sestavljeni z 

milijoni različnih celic. S povezovanjem teh celic nastanejo tesne povezave. Če 

jih ne uporabljamo, izginejo. Ta proces/kritično obdobje nekateri poimenujejo 

»okno možnosti« in ga je za učenje jezikov v otroštvu potrebno izkoristiti, predno 

se »zapre«. Otrok brez napora, nezavedno osvoji tujejezikovne strukture – 

posebno naglas in melodijo drugega jezika (prav tam). Učenje tujega jezika naj bi 

potekalo enako kot učenje maternega jezika (prav tam). »Zgodnje otroštvo 

narekuje razvoj in zorenje možganov. Genetska zasnova in primerno okolje 

oblikujejo biološke sisteme, ki se kasneje lahko aktivirajo in so ključnega pomena 

v življenju. V otroštvu so kritična obdobja, torej izjemna dovzetnost za specifično 

učenje ter večja sposobnost preoblikovanja in kompenziranja možganov kot 

kasneje v odraslosti« (Bergant, 2012, str. 58). Učenci na nižji stopnji nimajo zavor 

in sramu pri učenju tujega jezika ter se ne obremenjujejo z napakami. Tuji jezik 

pa vpijajo kakor goba vodo (Cenoz, 2003). 

 

Marentič Požarnik (2003) meni, da obstajajo kritična obdobja za učenje določenih 

stvari. Zamujeno kritično obdobje pa je vidno npr. pri napačni izgovorjavi glasov, 

naglaševanju. Kritično obdobje za učenje govora je po njenem mnenju med 1. in 

                                                           
1 V Slovarju novejšega besedila (SNB) je zapisana razlaga – lingua franca je jezik, ki je uporabljen kot 
sredstvo sporazumevanja med govorci različnih jezikov. 
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3. letom. Nekateri pa dvomijo v obstoj tako točno določenih omejenih obdobij. 

Prebeg - Vilke (1995) pravi, da ni nič narobe, če se jezika začnemo učiti kasneje 

(po puberteti). Artikulacija učenca mogoče ne bo tako blizu artikulaciji naravnega 

govorca, vendar lahko vseeno doseže visok nivo znanja tujega jezika, če je le 

dovolj motiviran in je kontakt s tujim jezikom dovolj močen. Stik s tujim jezikom pa 

ima lahko preko knjig, radia, televizije ... V učnih načrtih za angleščino za 1. 

razred (2013) in 2. ter 3. razred (2013) je velik poudarek na razvijanju slušnega 

razumevanja, ki je v prvih letih učenja temeljnega pomena. Na zgodnji stopnji 

učenja tujega jezika je pomemben razvoj slušne in govorne jezikovne zmožnosti 

(Dagarin Fojkar, 2008). Tudi Goodwin (2012) meni, da bi morali imeti učenci pred 

začetkom branja razvito zavedanje, da je govor sestavljen iz različnih glasov, da 

črke predstavljajo foneme, samo fonološko poznavanje in tudi razlikovanje 

fonemov (prav tam). In ravno to lahko povežemo s spontanim učenjem 

fonološkega zavedanja preko poslušanja. Najvišja raven fonološkega znanja je 

fonemsko zavedanje – vključuje zmožnost slušnega prepoznavanja in 

zaznavanja glasov ter sposobnost upravljanja z glasovi (Chard in Dickson, 1999). 

Vse našteto pa je osnova za učenje jezika. To lahko upoštevamo pri gledanju 

televizije v tujem jeziku, otroci na televizijskem programu največkrat spremljajo 

risanke in serije ter ob tem poslušajo tuji jezik.  

 

Priporočljivo je izpostavljanje otrok tujemu jeziku v obliki »jezikovne kopeli« 

(Brumen, 2009). »Temelji jezikovne kopeli vključujejo poučevanje vsebin v tujem 

jeziku, ki ni materni jezik učencev. Znanje tujega jezika tako postane sredstvo 

učne vsebine« (Halužan, 2009, str. 15). Takrat otroci poslušajo različne vsebine v 

drugih jezikih. Različne raziskave so pokazale prednosti takega učenja – otroci 

se učijo nezavedno, neobremenjeno pa tudi spregovorijo v tujem jeziku (Brumen, 

2009).  

 

3 FORMALNO IN NEFORMALNO OKOLJE ZA UČENJE 
»Učenje imamo lahko za znano-neznani pojem. Poznamo ga iz številnih lastnih 

izkušenj« (Marentič Požarnik, 2003, str. 8). »Največkrat si predstavljamo sedenje 

ob knjigi ali zvezku; spremljajoča čustva pa so napor, dolgčas, nelagodje, včasih 

tudi strah. To kaže, da je učenje v naši predstavi običajno zelo ozko vezano na 

šolsko učenje ob knjigah. Toda tudi otrok pred vstopom v šolo se uči pa tudi mi 

ob dobri skupinski diskusiji, načrtovanju ali izdelovanju nekega projekta, 

ekskurziji v naravo ali obisku gledališke predstave« (prav tam). Že pred leti so 

poznali formalno in neformalno okolje za učenje. Formalno okolje za učenje je 

tisto, v katerem se šolamo. Neformalno okolje za izobraževanje (ang. informal 

education) pa je vsako okolje, ki ne zajema uveljavljenega izobraževalnega 

sistema (Smith, 2012). Učenje v takem okolju ne vodi do javno veljavne 

kvalifikacije in se večinoma odvija zunaj javnih/državnih ustanov (Sešek, 2012). 

Otrok se spontano uči že gibalnih spretnosti, spretnosti priprave in rokovanja s 
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hrano, uporabe orodja in tudi govora ter si sam oblikuje lastne razlage o različnih 

pojavih (Marentič Požarnik, 2003). Naj naštejem samo nekaj primerov 

spontanega okolja za učenje: rokovanje s tehnologijo, poslušanje glasbe, 

gledanje televizije, opazovanje ljudi, razne gibalne sposobnosti, uporaba 

interneta itd. Vsak  gledalec se ob gledanju televizije uči spontano. Spomin 

običajno omogoča priklic neke informacije, npr. besed, jezikovnih struktur itd. 

(Kogoj in Razdevšek - Pučko, 1999). Tako si lahko že mlajši učenci zapomnijo 

enostavne pesmi, ponavljajoče besedne zveze, izštevanke ... Že Prebeg - Vilke 

(1995) je trdila, da se usvajanje maternega jezika in velikokrat tudi tujega jezika 

zgodi spontano, medtem ko je učenje tujega jezika v šoli voden in načrtovan 

proces. Sama televizija kot okolje za neformalno učenje do nedavnega ni bila 

priznana. Z razvojem spletne/interaktivne televizije je le-ta postala del 

neformalnega okolja za učenje (Milovanović, Manresa - Yee, Minović, Oliver in 

García - Peñalvo, 2015). 

 

4 RAZVIJANJE SLUŠNEGA RAZUMEVANJA 
Ena izmed učenčevih najbolj željenih spretnosti pri učenju tujega jezika je govor v 

tem jeziku. V današnjem času pa se mnenja spreminjajo in poudarek je tudi na 

poslušanju, ki je ena izmed bistvenih komunikacijskih zmožnosti (Brownell, 

2016). Slišati in poslušati sta glagola, ki poimenujeta različni dejavnosti. Za 

slišanje moramo biti samo sposobni sprejemati vibracije skozi uho in pri tem gre 

za pasiven proces. Koncentracija pri slišanju ni potrebna in nad njim nimamo 

nadzora. Pri poslušanju pa gre za aktiven proces, gre za sposobnost 

razumevanja sporočila, ki smo ga prejeli skozi uho, in moramo biti skoncentrirani 

(Surbhi, 2016). Če poslušalec nima ustreznega jezikovnega znanja, ne more 

razumeti ničesar. Sporočilo sliši, a ga ne razume. Za uspešno poslušanje pa 

moramo biti še pozorni in skoncentrirani (Plut Pregelj, 1990). Dobri poslušalci 

smo takrat, ko znamo slišati in razumeti ostale. 

 

S poslušanjem različnih zvokov se srečujemo na vsakem koraku. Slišati materni 

jezik nam je nekaj običajnega, zato tudi pri razumevanju le-tega nimamo večjih 

težav. Pri poslušanju tujega jezika pa lahko naletimo na ovire nerazumevanja le-

tega. Menim, da bi morali pri učenju tujega jezika vztrajati pri poslušanju 

avtentičnih slušnih posnetkov. Tudi z vajo poslušanja bo razumevanje sčasoma 

lažje. Po mnenju mnogih raziskovalcev igra slušno razumevanje pri mlajših 

učencih ključno vlogo pri učenju tujega jezika (Ramirez Verdugo in Alonso 

Belmonte, 2007). Strinjam se, da je slušno razumevanje dobra osnova za razvoj 

vseh jezikovnih zmožnosti. »Za učenca na začetni stopnji opismenjevanja so 

dobro razvite avditorne zmožnosti najpomembnejši kazalnik oziroma znanilec 

morebitnega (ne)uspeha pri usvajanju pismenosti« (Skela, Sešek in Dagarin 

Fojkar, 2009, str. 224). Šele najnovejša odkritja so pokazala, da je pozorno in 

učinkovito poslušanje bolj pomembno, kot se je predvidevalo (Brownell, 2016). 

Poslušanje je povezano tako z branjem kot tudi s spominom (Housel, 2001). Če 
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otrok spremlja TV-program v angleščini, lahko spozna vse glasove, se nauči 

besede, jih prepozna, ko jih sliši nekje drugje, in dejansko osvoji začetni del 

opismenjevanja v tujem jeziku. 

 

Nekaj aktivnosti za razvijanje poslušanja (Housel, 2001): 

 Napovedovanje dogajanja v zgodbi po prebranem naslovu in med branjem 

besedila (Kaj misliš, da se bo zgodilo potem? O čem govori zgodba?). 

 Obnavljanje povedanega/prebrane zgodbe (že pred branjem zgodbe 

učencem napovemo, da bomo od njih pričakovali obnovo). 

 Uganke. 

 Dopolnjevanje povedi. 

 Zaključevanje zgodbe. 

 Nesmiselne povedi (v povedi poiščemo besedo, ki ne spada v poved, 

oziroma najdemo besedo, ki jo le malo preoblikujemo, da dobimo smiselno 

poved). 

 Odvečne besede (v skupini besed poišči nesmiselno). 

 Poslušaj in naredi (najprej samo en del navodil, nato dva dela navodil 

skupaj in najtežja stopnja s tremi navodili naenkrat). 

 

Učenje tujega jezika je sicer bolj učinkovito, ko se dogaja v avtentičnem okolju, 

kjer so učenci izpostavljeni avtentičnemu jeziku, ki je razumljiv. Z avtentičnimi 

besedili učeči dobi celotno sliko uporabe besed v pravilnem kontekstu (Bosnič, 

2008 in Lekkai, 2014). Učenci potrebujejo tudi didaktične teme, v katerih je 

vključeno njihovo življenjsko okolje, da si neko novo znanje lažje osmislijo 

(Turner, 2013). 

 

5 TELEVIZIJA IN OSTALI MEDIJI 
V naša življenja vdira tehnologija komunikacij (Čok, 1999). Današnji čas lahko 

imenujemo medijski čas. Množični mediji imajo veliko vlogo in omogočajo javno 

komuniciranje (Erjavec in Volčič, 1999). Obstaja zelo veliko medijev, ki imajo tak 

ali drugačen učinek na nas, naše mišljenje, vedenje, znanje … Mediji ponujajo 

učiteljem in učencem nešteto kreativnih možnosti za poučevanje in učenje tujega 

jezika (Tafani, 2009). 

 

McLuhan je teoretik medijev in pojem medij opredeljuje kot vsak prenosnik, s 

katerim se posameznik izraža – npr. oblačila, jezik, ideje (McLuhan in Powers, 

1989). Pri zaznavanju medijev zaznamo tisto, kar se nam zdi pomembno, in 

spregledamo, kar je za nas nerelevantno, vendar tega procesa ne zaznavamo 

(prav tam). McLuhan (1969) omenja celo učinek avtohipnoze, kjer pri ljudeh 

povsem izostane zavedanje psihičnih in družbenih vplivov novejše tehnologije. 

Tetrada medijev je model, ki ga je razvil McLuhan in govori o tem, da vsak novi 

medij nastane z napredkom oziroma izboljšavo že obstoječega (Walter, 2011). 
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»Rečemo lahko, da so mediji in celotno kulturno ozadje pravzaprav oblike jezika« 

(Beguš, 2014, str. 186). Po Manovichu (2013) so v novejšem času računalniki 

tisti, ki so temeljni kulturni vmesnik. 

 

Med mediji se vse bolj uveljavljajo socialni mediji oziroma socialna omrežja. 

Internet in računalniki so pri učenju tujega jezika uporabni predvsem zato, ker 

obvladovanje jezika ne pomeni več samo poznavanja definicij besed in slovničnih 

pravil, ampak poznavanje kulturnih okvirov jezika (Sim in Pop, 2014). Učenci se 

lahko učijo tuji jezik tudi tako, da berejo časopise, revije, poslušajo radio, gledajo 

televizijo, filme, berejo knjige, uporabljajo internet (Tafani, 2009). Raziskave so 

pokazale, da mediji motivirajo učenca pri govoru in razvijajo ostale jezikovne 

zmožnosti (prav tam). Časopise in revije lahko uporabimo ne samo za branje, 

ampak tudi za analizo naslovov. Radio nam ponuja nove informacije, pomaga pri 

naglaševanju besed in intonaciji (prav tam). Kar nekaj raziskav je pokazalo 

pozitivne učinke igranja videoiger na znanje tujega jezika (Sykes, Oskoz in 

Thorne, 2008; Piirainen - Marsh in Tainio, 2009; Zheng, Young, Brewer in 

Wagner, 2009; deHaan, Reed in Kuwada, 2010). DeHaan, Reed in Kuwada 

(2010) so primerjali, koliko znanja tujega jezika pridobijo gledalci TV-programa in 

igralci videoiger. Ugotovili so, da so vsi pridobili novo znanje, vendar so gledalci 

TV-programa pridobili veliko več besedišča. Norcia (2014) nas opozori, da je 

danes veliko videoiger narejenih tako, da se mora igralec bojevati. Na tak način 

so uporabniki izpostavljeni agresivnemu vedenju in so lahko agresivni tudi v 

resničnem življenju. Poleg tega je jezik v videoigrah po navadi skop, enoličen, 

prihaja do uporabe raznih kletvic, žaljivk (prav tam). Tudi raziskava o socialnih 

omrežjih je potrdila predvidevanja, da le-ta pozitivno vplivajo na znanje tujega 

jezika. Ljudje, ki jih uporabljajo, menijo, da se na tak način učijo bolj učinkovito in 

v sproščenem okolju (Dalton, 2009). Moramo pa poznati tudi negativno plat 

prekomerne uporabe socialnih omrežij. Amedie (2015) trdi, da so uporabniki 

socialnih omrežij bolj dovzetni za pojav depresije in anksioznosti. Izpostavi tudi 

problem »catfishing-a«, pri katerem gre za uporabo lažne identitete (uporaba 

tujega imena, tujih slik). Mnogi ljudje uporabljajo lažne identitete na socialnih 

omrežjih tudi za kršenje zakona – preprodaja drog, teroristični napadi, nasilje 

(prav tam). 

 

Televizija pa se je med vsemi mediji razvila med prvimi (Erjavec in Volčič, 1999). 

V nekaj desetletjih je osvojila cel svet in spada med najpomembnejše medije. 

Gledanje televizije je ena izmed glavnih dejavnosti v človekovem prostem času. 

Vtihotapila se je v naš vsakdan in vpliva na življenjske navade ljudi različnih 

generacij (Peštaj, 2010). Ljudje medije uporabljajo na dopolnjujoč način – za 

zabavo (Erjavec in Volčič, 1999). Rezultati različnih raziskav so pokazali, da 

začnejo otroci gledati televizijo že v obdobju dojenčka, malčki pa postanejo zvesti 

in redni spremljevalci televizijskega programa. Prvo spoznavanje z mediji pa je v 

spremstvu odraslih. V zadnjih letih so opazili tudi nov trend, ki je povezan z 
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nastajanjem vse več televizijskih programov, ki so namenjeni dojenčkom in 

malčkom (Peštaj, 2010). 

 

Povod za razvoj spletne televizije je bila zmogljivejša infrastruktura (Dengler, 

2007). Za spletno televizijo najdemo v literaturi več izrazov: osebna televizija, 

interaktivna televizija, IP (Internet Protocol) televizija itd. (Noam, Grebel in 

Garbarg, 2004). Perko in Debevc (2007) sta navedla termin interaktivna televizija, 

kar pomeni združevanje televizije z novimi interaktivnimi vsebinami. »S tem lahko 

običajno televizijo uporabljamo s pomočjo dodatnih naprav kot orodje za 

najrazličnejše interaktivne storitve« (Perko in Debevc, 2007, str. 6). »Spletna 

televizija je popolnoma nov medij. In tako kot je brezplačna glasba obkrožila svet, 

kasneje videi, je le še vprašanje časa, kdaj se bo celoten televizijski program 

spremljal preko svetovnega spleta. Le-ta namreč nastopa z dvema pomembnima 

lastnostima ‒ je bolj kakovosten in še pomembneje, cenejši za uporabnike« 

(Noam, Grebel in Garbarg, 2004, str. 24). Spletna televizija naj bi uporabnika 

spremenila iz pasivnega v aktivnega, saj naj bi sam odločal, kaj bo gledal, kdaj 

bo gledal in kako bo gledal (Tsaih, Hsin-lu in  Chiung-Yu, 2005). 

 

5.1 Prevod televizijskega programa 

V Evropi je veliko televizijskih programov, predvaja se veliko tujih oddaj in filmov, 

predvsem iz ZDA. Poznamo tri načine prilagoditve tujih oddaj in filmov v materni 

jezik gledalcev. Uporabljajo se podnaslavljanje, sinhronizacija (ujemajoča z 

premikanjem ustnic ali ne) in pa »voice-over«, kar pomeni, da se preko izvirnega 

zvoka presname novi zvok tako, da je v ozadju še slišen izvirni govor. Uporaba 

prilagoditev ni odvisna samo od države, ampak tudi od ciljne publike, ki ji je 

namenjen program ali film, oziroma od tistega, ki prenaša televizijski program ali 

film (Almeida in Costa, 2014). Manjše jezikovne skupnosti televizijske oddaje 

največkrat prevedejo s podnapisi, večje pa s sinhronizacijo (Van Lommel, Laenen 

in d'Ydewalle, 2006). Raziskave so pokazale, da gledalec pri gledanju oddaje s 

podnapisi več pozornosti posveča napisanemu, kar ga odvrača od poslušanja, in 

pri tem spodbuja tudi lenobo, saj mu je vse poenostavljeno (Kuppens, 2010). 

Druga slabost podnapisov je, da ne zagotavljajo vedno natančnega prevoda 

tujega jezika, ker so omejeni s prostorom in časom (Rapaport, 2000). 

 

Najpogostejši metodi prevoda sta podnaslavljanje in sinhronizacija. Tipične 

države, ki uporabljajo podnapise, so Belgija, Ciper, Danska, Estonija, Finska, 

Grčija, Islandija, Irska, Lihtenštajn, Malta, Nizozemska, Norveška, Portugalska, 

Romunija in Slovenija. Tudi v Veliki Britaniji raje uporabljajo podnapise, a so 

televizijski programi in filmi največkrat posneti v enem izmed angleških narečij in 

podnapisov sploh ne potrebujejo. Države, ki uporabljajo sinhronizacijo, so 

Španija, Nemčija, Avstrija, Italija. Obe prilagoditvi uporabljajo v Franciji in na 

Cipru (Almeida in Costa, 2014). Vsa načela podnaslavljanja ne veljajo za otroški 

TV-program. Le-ta je sinhroniziran skoraj v celoti.  
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Sinhronizacija je dražji način za prevod televizijskih oddaj oziroma filmov in ga 

uporabljajo večje države. Izbira metode prevoda izvira tudi iz kulturne in politične 

zgodovine nekaterih držav, saj so včasih uporabljali sinhronizacijo zato, da so 

lahko naredili cenzuro za »neprimerne« izjave. Gledalci pa imajo najraje tisto 

metodo prevoda, ki so je v svoji državi vajeni. Pri podnaslovljenem programu je 

še ena prednost, in sicer se gledalci lahko srečajo tudi z več narečji istega jezika, 

npr. v angleščini z britansko, avstralsko in ameriško angleščino itd. (Almeida in 

Costa, 2014). V Sloveniji sta bila prva sinhronizirana filma kar dobro sprejeta. 

Pomembno vlogo pri tem pa je imel prijeten glas napovedovalca. V preteklosti so 

bile težnje k temu, da bi bilo čim več sinhroniziranih oddaj, filmov, risanih filmov, 

a se zaradi finančnih razlogov niso uresničile in tako je večina tujejezičnih oddaj v 

Sloveniji podnaslovljenih (Frišek, 2009).  

 

5.2 Navade gledanja televizije 

Čas za gledanje televizije si lahko človek vzame na več načinov: tako, da opusti 

druge dejavnosti ali pa jim še naprej posveča čas, vendar v manjših količinah. 

Katere dejavnosti bo človek opustil, pa je odvisno od tega, katere potrebe so 

zadovoljene s to dejavnostjo (Boh in Mesec, 1970). 

 

Zadnja raziskava, ki je bila narejena v Sloveniji (Interstat 2009) in na katero se 

opira Peštaj (2009), kaže, da je televizija še vedno na prvem mestu po pogostosti 

spremljanja medijev. Današnjo mlajšo generacijo poimenujemo kar »zaslonarji« 

(Erjavec, 2005). V raziskavo »Connected kids«, ki sta jo izvedla Nickelodeon 

Kids in Family GPS, je bilo vključenih 10 držav po celem svetu (tudi sosednja 

Italija). Več kot polovica sodelujočih v raziskavi (otroci stari 4–11 let) gleda 

televizijo več kot dve uri na dan (Dell'Aquila, 2016). Televizija še vedno velja za 

prvo izbiro. Njena prednost je preprostost uporabe (prav tam). 

 

Gledanje televizije v predšolskem obdobju otrok narašča, vrhunec doseže med 

osmim in trinajstim letom starosti, v mladostništvu pa začne upadati (Peštaj, 

2010). »Zaslonarji« z mediji sprejmejo zelo veliko podatkov in informacij. »Za 

večino današnjih otrok je gledanje televizije samoumevna vsakdanja dejavnost. 

Že v zgodnjem otroštvu se naučijo, da jih lahko televizijska realnost na lahek 

način zabava ter jim ponuja nove informacije in pogled v svet« (Erjavec, 2011, 

str. 3). Na podlagi tega je razumljivo, da se spreminja njihov vsakdanjik (Peštaj, 

2010). 

 

Avtorica Durić (2012) je statistično obdelala podatke pridobljene v podjetju AGB 

Nielsen, medijske raziskave, d. o. o. Le-ti podatke zberejo telemetrično (na 

daljavo). Pri zbiranju podatkov je sodelovalo približno 450 gospodinjstev iz 

Slovenije (1350 do 1450 posameznikov), od tega 220–240 otrok in mladostnikov. 

Avtorica je pregledala in statistično obdelala zbrane podatke od leta 2001 do 

2010. Med otroki in mladostniki se je pojavil upad gledanja televizije med leti 
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2001 (2 uri in 6 minut na dan) in 2010 (1 ura in 51 minut na dan). Rezultat lahko 

delno pripišemo tudi medijskim vsebinam, ki so v današnjem času dostopne na 

internetu. Gledanost televizije se v poletnih mesecih zniža za vse generacije 

(zima 2 uri in 15 minut, pomlad 1 ura in 47 minut, poletje 1 ura in 46 minut, jesen 

1 ura in 55 minut na dan). Nedvomno je gledanost televizije višja ob koncu tedna 

(tudi do 2 uri in 15 min). Največ gledajo televizijo otroci med 10. in 14. letom 

starosti, pojavljajo pa se razlike med starostnimi skupinami in količino gledanja 

televizijskega programa. Če razdelimo gledanje še po spolu, več televizijskega 

programa gledajo dečki. Mlajši gledalci najraje gledajo otroški program. Z 

odraščanjem se zanimanje za otroški program zmanjšuje, povečuje pa se 

zanimanje za razne oddaje, serije, filme itd. (prav tam). Do podobnih rezultatov je 

prišla tudi neprofitna organizacija »Common Sense«. Leta 2015 so izvedli 

raziskavo med 2600 otroki in najstniki v ZDA. Otroci pred televizijskimi ekrani v 

povprečju preživijo 2 uri in 26 minut, najstniki pa 2 uri in 38 minut na dan (The 

Common Sense Census, 2015). 

 

5.3 Vpliv televizije na otroka 

Otrok lahko preko televizije sprejema informacije na dva načina: spontano (brez 

posebnega truda) ali pa nadzorovano. Nadzorovano je po navadi izbirno in 

namensko gledanje v okviru pouka. Osnovna razlika je, da je pridobivanje znanja 

v prvem primeru nenačrtovano (Boh in Mesec, 1970). Nadzorovano je največkrat 

zavestna odločitev nekoga, kaj se bo predvajalo na televizijskem aparatu (npr. 

učitelj za pouk pripravi video na določeno tematiko in s tem predstavi vsebino 

učencem). Doma pa otrok skoraj vedno sam izbere, kaj želi gledati na televiziji, in 

se na podlagi opažanj odloči za vizualno privlačno vsebino. 

 

Predstavljamo si lahko družino, ki je udobno nameščena na zofi pred televizijskim 

ekranom in tako skupaj preživlja svoj prosti čas. Takšno predstavo spremlja tudi 

malo drugačna – otrok sam zre v televizor in se ne zmeni za okolico in ostali svet. 

Na žalost veliko otrok čas pred televizijo preživlja samih, brez družbe odraslih. Le 

40 % jih ima poleg sebe odraslo osebo (Durić, 2012 in Volčič, 1999). Poleg tega 

veliko otrok gleda program, ki ni namenjen otrokom, kar je zaskrbljujoče, če se 

opremo na to, da so otroci bolj občutljivi za televizijske vsebine, ki jih še ne 

razumejo, in poleg tega ne dobijo tudi nobene razlage o vsebini (prav tam). Košir 

(1995) navaja, da otroci do četrtega ali petega leta ne znajo ločiti med 

resničnostjo in medijsko predstavo. Erjavec (1999) je dodala še to, da ustvarjalci 

pogosto pozabljajo na razlike v zaznavanju. Televizija je še prav posebno 

privlačna za mladino. Zanje lahko televizija postane vir informacij, ob le-teh se 

otrok uči. Televizijo kjerkoli na svetu prižgemo le s pritiskom na gumb in že se 

»srečamo« s politiki, vojnami, umetniki, astronavti ... S spremembo okolja se 

televizija ne spreminja, spreminja pa se ponujeni program (Boh in Mesec, 1970). 
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Ob pregledu televizijskega sporeda zasledimo termine poučna oddaja, zabavna 

oddaja itd. Delitev oddaj na poučne in zabavne je v našem primeru skoraj 

nesmiselna. Otroci pridobivajo novo znanje tako ob gledanju informativnih in 

dokumentarnih oddaj kot tudi zabavnih. Že večkrat je bilo ugotovljeno, da ljudje 

ob gledanju televizije pridobivajo novo znanje. Otrok si sicer ne zapomni 

posameznih dejstev in podatkov, vendar mu obravnavana tema lahko vzbudi 

zanimanje, oblikuje nova stališča in nove vrednote (prav tam). 

 

Ne smemo pozabiti tudi na slabe strani prekomernega gledanja televizije. 

Nekaterim otrokom je gledanje televizije edina dejavnost, s katero se še 

ukvarjajo, in je tako izpodrinila vse ostale. Ure in ure lahko sedijo pred televizijo in 

gledajo vse po vrsti. Televizija je sredstvo, ki prepleta spoznanja o svetu in 

zatočišče v svet fantazije (prav tam). Bašič Hrvatin (1995) navaja, da televizija 

uničuje družinsko življenje, je konkurent vsem ostalim aktivnostim, vpliva na to, 

da otrok porabi manj časa za igro in nosi odgovornost tudi za šolski (ne)uspeh. 

Televizija pa po mnenju Sussmana (2012) lahko postane tudi resna odvisnost. 

Medved Cvikl (2009) pravi, da ima televizija lahko tudi druge posledice: napačno 

dojemanje agresije otrok, nepoznavanje razlike med realnostjo in domišljijo, 

premalo gibanja in fenomen »izgube dvorišča«. 

 

Risanke so ena izmed oblik sprostitve in zabave in vsebujejo tudi nekatera skrita 

sporočila. Skoraj v vseh najdemo stereotipna dejanja povezana s spolom 

risanega junaka. Tudi v resničnem življenju je diskriminacija prisotna tako doma 

kot tudi v službah (Gökҫearslan, 2010). Williams (1992) in Naylor ter Keogh 

(2013) pravijo, da so številne televizijske oddaje le preslikava naših življenj. V 

risankah so pogosteje prisotni moški liki. Le-ti so vodje, izkušeni oziroma izurjeni 

liki, lažje izražajo svoje ideje (Oliver in Green, 2001). Ženske so največkrat 

prikazane kot brezposelne, gospodinje, babice, varuške, hudobne mačehe, 

učiteljice, pevke (Thompson in Zerbinos, 1995). 

 

Gledanje televizije pa ima tudi dobre lastnosti. Medved Cvikl (2009) navaja, da 

televizija ponuja velik spekter vzgojnih vsebin in material za razvoj otroških 

fantazij. Očitna prednost televizije oz. videa pa je v hkratnem predvajanju žive 

slike in zvoka (Boh in Mesec, 1970 ter Morano, 1994). Armstrong (1991) se 

strinja s številnimi ugotovitvami, da ima televizija dober vpliv na učenje, ker 

omogoča celostno učenje. 

 

5.4 Kako otroka spodbuditi k aktivnemu gledanju televizije? 

Otrok si bo največ zapomnil takrat, ko bo motiviran in pri delu aktiven. Nekaj 

nasvetov, kako lahko otroka spodbudimo k aktivnemu gledanju televizije 

(Erjavec, 2011): 

 

 Otroka sprašujte, kaj je videl, slišal na televiziji. 
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 Pozanimajte se, zakaj so otroku določeni liki všeč. 

 Otroka spodbujajte, da ustvari svoje podobe. 

 Izogibati se je potrebno programom, v katerih se nasilje uporablja za 

reševanje problemov. 

 Z otrokom se lahko igrate igro »gledanje od blizu« in ugotovite, koliko je 

glasov, vrst oblačil ... 

 Vedno moramo imeti pripravljene predloge za zaposlitev otrok med 

gledanjem televizije. 

 

6 TELEVIZIJA IN VIZUALNI MEDIJI PRI POUKU 
Že Jan Amos Comenius je v svojem učbeniku Orbis sensualium pictus leta 1658 

z risbami konkretiziral prevode besedil in tako naredil prve vizualne slovarje za 

učenje tujega jezika (Kosevski Puljić in Retelj, 2013). Sodobni mediji so vizualno 

sporočilo postavili na prvo mesto med oblikami sporazumevanja. Mediji so pri 

učenju tujih jezikov zelo pomembni. Omogočajo uspešno posredovanje informacij 

preko različnih zaznavnih kanalov. Morano (1994) se strinja, da video oddaja 

sporočila na tri načine naenkrat (vidno, slušno in čutno). 

 

Pri večini ljudi prevladuje vizualni učni tip in zato je zelo pomembno, da pouk 

opremimo tudi z vizualnim gradivom – slika, video ... (prav tam). Tudi Duarte 

(2008) se strinja, da lahko poučevanje in učenje izboljšamo z uporabo 

kakovostnih medijev. Pozorni moramo biti na ustreznost gradiva za določeno 

starost učencev (Kosevski Puljić in Retelj, 2013). Raziskave so pokazale, da 

otroci predelujejo informacije (simbole, slike ...) počasneje kot starejši. Tako 

imajo otroci pri spremljanju oddaj za odrasle velike težave. Te oddaje niso 

narejene za njihovo hitrost miselne predelave (Peštaj, 2010). Ugotovili so, da naj 

bi se otroci do dveh let veliko bolje in lažje učili iz resničnih življenjskih situacij kot 

prek gledanja televizije (Kirkorian, Wartella in Anderson, 2008). V zgodnjih   

1990-ih letih so se producenti začeli posvečati otroškem programu in naredili kar 

nekaj televizijskih programov, ki so namenjeni otrokom, tudi tistim najmlajšim 

(Barr idr., 2003, v Kirkorian, Wartella in Anderson, 2008).  

 

Z razvojem tehnologije se povečuje izraznost medijev. Vloga medijev še nikoli ni 

bila tako močna in uporaba tako množična. Učitelj lahko z novo tehnologijo 

dosega tudi zastavljene cilje iz učnega načrta (Stempleski, 2002). Film kot 

sredstvo učenja je v slovenskih šolah premalokrat uporabljen. Po navadi se z 

njim zapolni zadnje ure pred počitnicami, izbor filmov je naključen in običajno ne 

sovpada z učnimi cilji predmeta. 

 

6.1 Televizija in učenje tujega jezika  

Z angleščino se otroci srečujejo tudi izven šole in pouka – bistveno več kot z 

ostalimi tujimi jeziki. Zunajrazredni stik s tujim jezikom je v različnih družbenih 
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okoljih zelo raznolik, kar povzroča velike razlike v predznanju otrok (Čok, Skela in 

Kogoj, 1999). Pri osem ali devet let starih učencih se potreba po znanju tujega 

jezika pojavi ob gledanju risank in drugih oddaj. Čeprav jih slabo razumejo, 

nadaljujejo z gledanjem, če so te zanimive (Čok in Kogoj, 1999). Pokazali so se 

pozitivni učinki gledanja televizijskih oddaj v tujem jeziku na znanje tujega jezika 

(D'Yedewalle in Van de Poel, 1999; Koolstra in Beentjes, 1999; Van Lommel, 

Laenen in d'Ydewalle, 2006; Szpotowicz idr., 2009) (glej naslednje poglavje). V 

svetu je sicer zelo malo raziskanega o tem, koliko so učenci dejansko 

izpostavljeni tujemu jeziku izven pouka v šoli (MacLeod in Larsson, 2011, v 

Barbee, 2013). Zelo veliko je dokazov, ki kažejo, da tisti, ki se učijo tujega jezika, 

lahko dojamejo bistvo sporočila v tujem jeziku, čeprav ne razumejo vsega. To je 

mogoče tako, da izhajajo iz konteksta in uporabljajo svoje dosedanje znanje in 

splošno razgledanost (Lightbown, 2003). Ravno ob gledanju televizijskega 

programa nam pri razumevanju tujega jezika nedvomno pomaga tudi slika (ki 

nam slikovno ponazori pomen besedila) in tako lahko razberemo, kaj nekaj 

pomeni, ne da bi besedilo razumeli v celoti. 

 

Učenje tujega jezika je možno na več načinov, razvoj tehnologije pa je proces 

učenja le še pospešil. Zdi se, da televizijski program in oddaje ponujajo zelo 

dobro okolje za učenje tujega jezika (Shabani in Zanussi, 2015). Brett (1995), 

Nunan (1995), Kahlid (2001) menijo, da so filmi vedno zanimiv material za učenje 

tujih jezikov, saj so namenjeni temu, da zabavajo. Vsebina gledanega 

televizijskega programa je za otroka enako pomembna kot količina gledanja. 

Otroci starejši od treh let se lahko naučijo novega besedišča v tujem jeziku 

(Kirkorian, Wartella in Anderson, 2008). 

 

Poslušanje je bilo včasih kategorizirano kot pasivna oblika dejavnosti (Turner, 

2013). Pravljice in zgodbe so učinkovit material za otroke in razvijanje njihove 

slušne zmožnosti tako v maternem kot tujem jeziku (Dickinson, 2001). Wright 

(2000) ter Wasik in Bond (2001) menijo, da lahko pri zgodnjem učenju jezika 

zgodbe močno pripomorejo k razumevanju – otrokom je jezik smiseln in si nekaj 

tudi zapomnijo. Še bolje pa je, če med poslušanjem spremljajo tudi zapis 

poslušanega in tako preko podnapisov sprejemajo informacije (Sticht, 2003, v 

Ramirez Verdugo in Alonso Belmonte, 2007). Pravljice in zgodbe lahko 

primerjamo z gledanjem televizije. Otroci najpogosteje gledajo pravljice in zgodbe 

v obliki risank, animiranih filmov, filmov itd.  

 

Van Scooter, Ellis in Railsback (2001) se strinjajo, da mediji, če so izbrani 

premišljeno, ponudijo dobro priložnost za razvijanje tujega jezika v igrivem 

kontekstu. Otroci in najstniki na televiziji največkrat gledajo risanke, oddaje, filme. 

»S pomočjo pripovedi se otroci povežejo z drugim svetom, poosebijo se z 

različnimi junaki in pozitivno razvijajo svoja čustva in domišljijo. Zgodbe 

vključujemo z namenom, da otrok nezavedno usvoji jezik, utrjuje slovnico, 
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besedišče in druge jezikovne spretnosti, hkrati pa se celostno razvija« (Brumen, 

2004, str. 12). S pomočjo zgodbe in vizualnega materiala lahko otroci razumejo 

vsebino tudi, če je le-ta v tujem jeziku. Dagarin Fojkar, Skela in Kovač (2013) so 

predstavili rezultate raziskave, ki je potekala med osnovnošolskimi učitelji 

angleščine v Sloveniji. Velika večina tistih učiteljev, ki za poučevanje v prvem in 

drugem triletju osnovne šole ne uporablja učbenika, uporabi tehniko 

pripovedovanja zgodb. To lahko primerjamo tudi z videi. Dokazano je, da 

uporaba zgodb pri poučevanju mlajših pozitivno vpliva nanje – pomaga razumeti 

slovnico, besedišče, izboljša se dolžina in oblika povedi (Speaker, Taylor in 

Kamen, 2004). Uporaba videa pri pouku tujega jezika nam ponudi veliko novih 

možnosti za učenje (Budihna, 2008). 

 

»Vsaka oblika jezika se skozi čas spreminja in tako je razumljivo, da se tudi 

narečni govor. Dokler se spreminjajo samo besede, je to še povsem naravno, saj 

se spreminja tudi svet okoli nas. Toda, ko začnemo namesto narečnih glasov 

uporabljati knjižne, pa to pomeni resno nevarnost za izginotje narečja oziroma 

njegovo spreminjanje v neke pokrajinske pogovorne različice jezika. Velik vpliv 

na opuščanje narečnega govora je imela in žal še vedno ima tudi šola, ki kot 

pravi oziroma slovenski jezik priznava le slovenski knjižni jezik. 

Medgeneracijskega prenosa narečnega govora starih staršev na vnuke pa je 

čedalje manj, saj otroci zelo zgodaj že vstopijo v vrtec, kjer pa se že srečajo s 

slovenskim knjižnim jezikom« (dokumentarna oddaja Slovenska narečja – 3. del, 

2017). Vsak jezik je sestavljen iz dialektov oziroma različnih narečij. Tako se z 

dialekti srečujemo tudi pri TV-programu. Nekateri zagovorniki tega pravijo, da se 

z uporabo knjižnega jezika izgubi glavni namen sporočila. Spet drugi trdijo, da bi 

morala biti nujna uporaba knjižnega jezika tako v knjigah kot tudi na televiziji, 

radiu … Knjižni jezik v vsakdanjem življenju uporabljamo zelo redko. Tudi 

Slovenci imajo težave z razumevanjem narečij (npr. prekmurščine, 

belokranjščine). V teh primerih pride uporaba knjižnega jezika še kako prav. 

Strinjam se, da je potrebno poznati tako knjižni tuji jezik kot tudi različne tuje 

narečne skupine. Tako se otroci lahko srečajo tudi z različicami angleškega 

jezika (npr. ameriška, britanska, avstralska angleščina) in naravnega govorca 

razumejo tudi v pogovornem jeziku. 

 

7 UGOTOVITVE RAZISKAV O VPLIVU TELEVIZIJE NA 

ZNANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA  
 

7.1 Raziskava ELLiE 

V Evropi je v letih 2006 in 2007 potekala raziskava Early Language Learning in 

Europe (ELLiE), ki je zajemala več evropskih držav (Velika Britanija, Italija, 

Nizozemska, Poljska, Španija, Švedska in Hrvaška). Glavni namen je bil 

raziskati, kaj se pri pouku drugega/tujega jezika v osnovni šoli dejansko da 
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doseči (glede na obseg učnega načrta). Ugotovili so veliko vlogo digitalnih 

medijev pri učenju tujega jezika tako v šoli kot izven pouka. Zanimivo je, da se 

večina hrvaških udeležencev v raziskavi še nikoli ni osebno srečala z naravnim 

govorcem tujega jezika, ki se ga se učijo, vendar imajo dobro mnenje o njih. 

Mnenje pa se je oblikovalo na podlagi številnih oddaj na televiziji, ki jih imajo 

možnost spremljati. Eno izmed ključnih spoznanj raziskave je bilo, da so države, 

ki imajo podnaslovljene televizijske oddaje, boljše v znanju tujih jezikov kot tiste, 

ki imajo televizijski program sinhroniziran (Szpotowicz, Mihaljević Djigunović in 

Enever, 2009). 

 

Pri tej študiji so ugotavljali tudi izvenšolske dejavnike, ki vplivajo na znanje tujega 

jezika. Ugotovili so, da so reklamni slogani velikokrat v izvirnem jeziku in tako so 

tudi otroci na Poljskem zrecitirali enega izmed oglaševalskih sloganov. Na 

Švedskem pa so učenci med poukom, ko so obravnavali temo vremena in 

govorili tudi o dežnikih, pričeli sami peti pesem »Umbrella« znane pevke 

Rihanne. To so samo nekateri izvenšolski dejavniki, ki imajo vpliv na znanje 

jezika. Eden izmed izvenšolskih dejavnikov je tudi znanje tujih jezikov staršev – 

večjo verjetnost za boljše znanje tujega jezika ima otrok, če imajo starši dobro 

znanje tujega jezika (Muñoz in Lindgren, 2011). 

 

 

Graf 2: Povprečna izpostavljenost otrok tujemu jeziku na teden izven šole (v urah) po 
posameznih področjih (Muñoz in Lindgren, 2011) 

Na zgornjem grafu lahko vidimo, da so bili otroci, ki so bili vključeni v raziskavo 

(stari od 10 do 11 let), največkrat izpostavljeni poslušanju angleškega jezika 

izven šole, v povprečju 1,7 ure na teden. Sledi gledanje (predvsem gledanje 

televizije in filmov), igranje, govorjenje in čisto na koncu branje v tujem jeziku 

(prav tam). 
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Zanimivo je tudi dejstvo, v kateri državi se otroci, stari od 10 do 11 let, največ 

časa (na teden) srečujejo z angleškim jezikom izven šole. Vodi Švedska (8,29 

ure), Hrvaška za njo zaostaja čisto malo (8,24 ure), sledi Nizozemska (6,14 ure), 

Poljska (5,05 ure), Španija (4,18 ure), Italija (3 ure) in na koncu Velika Britanija 

(2,52 ure). Največjo izpostavljenost pa gotovo nudijo televizijski programi v tujem 

jeziku (prav tam). 

 

Graf 3: Povprečna izpostavljenost tujemu jeziku na teden izven šole (v urah) po 
posameznih državah (Muñoz in Lindgren, 2011) 

 

7.2 Raziskava ESLC  

ESLC je kratica za (First) European Survey on Language Competences. V tej 

raziskavi je sodelovalo 53 000 učencev starih 14 let. Sodelovale so naslednje 

države oziroma izobraževalni sistemi naslednjih držav: Belgija, Bolgarija, 

Hrvaška, Velika Britanija – Anglija, Estonija, Francija, Grčija, Malta, Nizozemska, 

Poljska, Portugalska, Slovenija, Španija in Švedska. V vsaki državi so testirali 

dva tuja jezika, in sicer na več področjih (slušno razumevanje, bralno 

razumevanje in pisno sporočanje). Ugotovili so, da je velika razlika med različnimi 

šolskimi sistemi in znanjem tujih jezikov. Med prednostmi naše države so omenili 

tudi izpostavljenost televizijskemu programu, ki je podnaslovljen (First European 

Survey on Language Competences, 2011). 

 

Pri testu slušnega razumevanja so slovenski učenci dosegli boljše rezultate od 

povprečja ESLC. Višje dosežke so dosegli Švedi, del Belgijcev, Maltežani in 

Nizozemci. Dobrih 60 % slovenskih učencev je na testu doseglo B raven, 45 % 

jih je doseglo B2. To pomeni, da je polovica devetošolcev presegla standarde 

učnega načrta. Učenci naj bi po učnem načrtu pri slušnem razumevanju dosegli 

raven A2. Približno 5 % pa jih še vedno ni doseglo niti ravni A1. 15 % učencev je 
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uspelo doseči raven A1, ki je predvidena na koncu 6. razreda (Rutar Leban, 

Pižorn, Vršnik Perše in Mlekuž, 2012).  

 

Graf 4: Angleščina – slušno razumevanje slovenskih učencev v raziskavi ESLC 2011 (prav tam) 

Če med sabo primerjamo rezultate obeh raziskav (ELLiE in ESLC), lahko 

pridemo do nekaterih zanimivih zaključkov. Učenci, ki so največ izpostavljeni 

tujemu jeziku izven šole (Švedska, Hrvaška, Nizozemska), dosegajo tudi na testu 

slušnega razumevanja ESLC boljše rezultate kot ostali (Švedska, Malta, 

Nizozemska, Estonija, Slovenija, Hrvaška). 

 

7.3 Ostale raziskave 

V Iranu so testirali 40 učencev angleščine kot tujega jezika, starih od 14 do 18 let. 

Za udeležence so ugotovili, da so na približno enaki stopnji znanja tujega jezika. 

Naključno so bili razdeljeni v dve skupini (kontrolno in eksperimentalno). 

Sodelujoči niso bili izpostavljeni angleškim govorcem, razen peščice, ki je imela 

stik z naravnimi govorci. Pred izvedbo raziskave so naredili 20 nalog s področja 

angleškega besedišča iz televizijske serije Prijatelji. Nato so obema skupinama 

predvajali del te ameriške televizijske serije. Angleško podnaslovljena različica je 

bila predvajana eksperimentalni skupini in nepodnaslovljena kontrolni skupini. 
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Nato so preverili znanje z enakim testom – kot pred gledanjem serije. Rezultati 

študije so pokazali, da so bili na testu besedišča boljši tisti, ki so gledali 

podnaslovljeno TV-oddajo (oddaja v angleškem jeziku in s podnapisi v 

angleškem jeziku). Z raziskavo so dokazali tudi to, da je video kot sredstvo 

poučevanja angleškega jezika dobra izbira in se učenci učijo preko različnih 

zaznavnih kanalov (Shabani in Zanussi, 2015). Podobno raziskavo so v Iranu 

opravili na vzorcu 200 učencev angleščine. Predvajali so jim šest epizod oddaje 

»Wild Weather« (ena epizoda traja približno pet minut). Po gledanih oddajah so 

preverili njihovo slušno razumevanje. Ena skupina je gledala oddajo v angleškem 

jeziku in z angleškimi podnapisi, druga skupina je gledala oddajo v angleščini in z 

iranskimi podnapisi, tretja pa le oddajo v iranskem jeziku. Na testu se je najbolje 

odrezala skupina, ki je gledala angleško oddajo z angleškimi podnapisi, najslabše 

pa tisti, ki so gledali oddajo v iranščini (Hayati in Mohmedi, 2011). 

 

Na Kitajskem so v raziskavo vključili 71 otrok, ki se učijo tuji jezik (na zasebni 

šoli), starih od 0 do 6 let. Izven razreda imajo kitajski otroci kar nekaj možnosti 

uporabe angleščine (pogovor z brati ali sestrami v angleškem jeziku, pogovor z 

angleško govorečimi vrstniki, igranje računalniških iger, gledanje televizije, branje 

knjig in udeležba na delavnicah v tujem jeziku) (Sun, Steinkrauss, Tendeiro in De 

Bot, 2016). Učenci, ki so bili zajeti v raziskavo, so imeli v šoli dve uri učenja 

angleščine na teden. Med družinami so se pojavljale razlike v času 

izpostavljenosti angleščini preko medijev (povprečje 1,4 ure/teden – angleške 

knjige in igrice so bile uporabljene zelo redko). Nekateri otroci so bili izven 

razreda izpostavljeni tudi 10 uram angleščine na teden, nekateri pa čisto nič. V 

raziskavi so preverjali tako besedišče kot tudi slovnico. Statistična analiza testa in 

drugih dejavnikov je pokazala, da so učenci, ki so dosegli boljše rezultate, 

spremljali več angleških medijev. Otroke najbolj pritegne kratka angleška risanka 

ali pesmica. Pokazali so zanimanje za Disneyjeve filme, vendar je zanimanje 

upadlo, ko je bil jezik zanje pretežek ali pa je bil kakšen film predolg. Ključna 

ugotovitev pa je, da mediji dvignejo raven motivacije pri učenju angleščine in 

pozitivno vplivajo na znanje tujega jezika (prav tam). 

 

Na Nizozemskem so opravili raziskavo med 246 učenci 4. in 6. razredov. Želeli 

so ugotoviti, koliko besedišča v angleškem jeziku si učenci zapomnijo, če 

poslušajo angleški jezik in zraven spremljajo nizozemske podnapise. Učenci so 

bili naključno razdeljeni v tri skupine: dve eksperimentalni in eno kontrolno. 

Predvajali pa so jim 15-minutni dokumentarni film o grizlijih. Ena izmed 

eksperimentalnih skupin je spremljala angleško oddajo z nizozemskimi podnapisi, 

druga pa angleško oddajo brez podnapisov. Kontrolna skupina je gledala oddajo 

v nizozemščini. Ugotovili so, da si je največ angleškega besedišča zapomnila 

prva eksperimentalna skupina (angleška oddaja z nizozemskimi podnapisi) 

(Koolstra in Beentjes, 1999). Van Lommel, Laenen in d'Ydewalle (2006) ter 

Koolstra in Beentjes (1999) so ugotovili, da je gledanje podnaslovljenega 
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programa močno vplivalo na besedišče sodelujočih osnovnošolskih učencev, 

slovnična pravila pa so preveč težavna in specifična, da bi se jih naučili na tak 

način.  

 

Raziskava, izvedena v Španiji, je bila opravljena med 220 šestletniki (homogeni 

po znanju tujega jezika) v šestih osnovnih šolah v Madridu in je trajala 22 tednov. 

Raziskovalci so želeli izvedeti, ali lahko digitalno gradivo izboljša slušno 

razumevanje angleščine kot tujega jezika. Kontrolna skupina (112 učencev) se je 

angleščine učila s pomočjo učbenika, eksperimentalna (108 učencev) z 

učbenikom in digitalnimi zgodbami. Pred začetkom med skupinama ni bilo 

pomembnih razlik v predznanju. Digitalne zgodbe so bile premišljeno izbrane 

glede na starost udeležencev, temo … Učenci so imeli ob digitalnih zgodbah 

aktivno vlogo – poslušali so navodila in jih tudi upoštevali (npr. klikni na drevo, da 

ugotoviš, kaj se je zgodilo kasneje). Le-ta so bila podprta tudi s pisano besedo, 

čeprav še ne znajo brati. Ugotovitve so pokazale, da je bila eksperimentalna 

skupina na končnem testu slušnega razumevanja boljša kot kontrolna. Druge 

raziskave (s starejšimi učenci) so prav tako potrdile povezavo med informacijsko-

komunikacijsko tehnologijo (IKT) in slušnim razumevanjem angleškega jezika. 

Učitelji, ki so sodelovali pri raziskavi, so poročali tudi o tem, da so, čeprav učenci 

še ne berejo, opazili razliko med govorjenim in zapisanim jezikom (Ramirez 

Verdugo in Alonso Belmonte, 2007).  
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III EMPIRIČNI DEL 
 

8 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
Z raziskavo želim dokazati, da je dobro slušno razumevanje v angleščini 

povezano s spremljanjem nepodnaslovljenega in nesinhroniziranega angleškega 

programa. Z gledanjem oddaj v angleškem jeziku se učimo nezavedno in hkrati 

povečamo tujejezikovni vnos, saj sta za dobro znanje tujega jezika 2 uri na teden 

v šoli občutno premalo. 

 

Po pregledu literature sem ugotovila, da je bilo v svetu opravljenih zelo malo 

raziskav o tem, koliko so učenci dejansko izpostavljeni tujemu jeziku izven pouka 

v šoli (MacLeod in Larsson, 2011, v Barbee, 2013). Pokazali so se pozitivni učinki 

gledanja televizije na znanje tujega jezika (D'Yedewalle in Van de Poel, 1999; 

Koolstra in Beentjes, 1999; Van Lommel, Laenen in D'Yedewalle, 2006; 

Szpotowicz idr., 2009). V Sloveniji podobne raziskave še nisem zasledila. V učnih 

načrtih za angleščino za 1. razred (2013) in 2. ter 3. razred (2013) ter drugo 

triletje OŠ (2016) je velik poudarek na razvijanju slušnega razumevanja, ki je v 

prvih letih učenja temeljnega pomena. Učitelje tujega jezika želim spodbuditi k 

uporabi avtentičnega materiala (med drugim tudi televizijskih oddaj) za razvijanje 

slušnega razumevanja. 

 

Ob vseh ugotovitvah, kako pomembno je znanje tujega jezika, menim, da je 

spontano učenje jezika ob gledanju televizije dobra osnova za kasnejšo 

nadgradnjo in zavedno učenje tujega jezika. 

 

8.1 Cilji raziskave 

Glede na predmet in problem raziskave želim raziskati povezanost med 

spremljanjem televizijskega programa v angleščini in slušnim razumevanjem 

učencev 5. razreda osnovne šole. 

 

8.2 Raziskovalna vprašanja 

Zastavila sem si naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Kakšna je povezanost med rezultatom testa slušnega razumevanja pri 

učencih 5. razreda osnovne šole in količino spremljanja televizijskega 

programa v angleškem jeziku? 

2. Kakšna je povezanost med rezultatom testa slušnega razumevanja in 

mnenjem učencev o učenju tujega jezika preko TV-programa v angleščini? 

3. Kakšna je povezanost med rezultatom testa slušnega razumevanja pri 

učencih 5. razreda osnovne šole in njihovo všečnostjo gledanja TV-

programa v angleškem jeziku? 
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4. Kakšna je povezanost med oceno pri angleščini in količino spremljanja TV-

programa v angleškem jeziku? 

5. Kakšna je povezanost med zaznavo učencev o njihovem znanju 

angleščine in količino spremljanja TV-programa v angleščini? 

6. Kakšna je povezanost med okoljem (mesto/kraj/vas), v katerem bivajo 

učenci, in količino spremljanja TV-programa v angleščini? 

 

8.3 Opis vzorca 

V raziskavi so sodelovali učenci iz šestih osnovnih šol (pet šol na Dolenjskem in 

ena v Beli Krajini). Vsi učenci, ki so sodelovali, so bili stari od 10 do 11 let. Učenci 

so sodelovali prostovoljno in so bili pred izvedbo obveščeni o raziskavi in poteku 

le-te. Pred izvedbo so bili obveščeni tudi njihovi starši, ki so morali podpisati 

soglasje za sodelovanje. Učenci, ki niso imeli podpisanega soglasja, so lahko 

sodelovali pri reševanju anketnih vprašalnikov in testu slušnega razumevanja 

(vse skupaj so na koncu odnesli domov in njihovi odgovori niso bili upoštevani). 

 

Sodelovalo je 193 učencev, 106 dečkov, kar predstavlja 54,9 % vzorca, in 87 

deklic, kar predstavlja 45,1 % vzorca. Ena izmed šol je predstavljala največji del 

vzorca – 45 učencev oziroma 23,3 %. Najmanjši del vzorca pa je predstavljala 

šola, iz katere je sodelovalo 23 učencev in je predstavljala 11,9 % vzorca. 

 

Graf 5: Vzorec učencev glede na spol 

 

8.4 Opis instrumenta 

Za raziskavo sem uporabila anketni vprašalnik in standardizirani test slušnega 

razumevanja. 

Anketni vprašalnik je bil namenjen učencem. Vseboval je 15 vprašanj (tri 

dihotomna, tri odprta vprašanja, dve deskriptivni ocenjevalni lestvici, štiri 

54,9 %

45,1 %

M

Ž
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kombinirana vprašanja in tri vprašanja z enim mogočim odgovorom). Z dvema 

vprašanjema (dihotomno in odprto) sem pridobila nekatere osebne podatke 

sodelujočih, in sicer spol in njihov kraj bivanja. Vprašanja v poizvedovalnem delu 

so se nanašala na njihove pretekle izkušnje z učenjem angleščine, navade glede 

gledanja televizije v angleškem jeziku, stik z angleščino izven šole ...  

 

Nacionalni preizkus znanja zajema neko splošno znanje. V slušnem delu so 

prilagojena avtentična besedila oziroma besedila, posebej govorjena za potrebe 

poučevanja angleščine kot tujega jezika. Teme se navezujejo na izkustveni svet 

učencev. Učenec mora izluščiti glavne misli govorjenega besedila in v njem 

poiskati določene informacije. Standardizirani test slušnega razumevanja (del 

testa Nacionalnega preverjanja znanja za 6. razred iz angleščine iz leta 2014) je 

bil sestavljen iz dveh nalog v angleščini. Ob predvajanju zvočnega posnetka so 

učenci izpolnjevali naloge (vsaka naloga je imela na začetku navodila v 

slovenskem jeziku in pravilno rešen primer). Pri prvi nalogi je bilo zapisanih šest 

trditev (v angleškem jeziku), učenci pa so morali ob poslušanju zvočnega 

posnetka označiti, ali je posamezna trditev pravilna ali napačna. Pri drugi nalogi 

je bilo zapisanih šest vprašanj in pod vsakim vprašanjem trije možni odgovori. Ob 

poslušanju zvočnega posnetka je moral učenec izbrati samo en odgovor pri 

vsakem vprašanju. Način reševanja nalog je bil preprost, ocenjevanje pa 

objektivno. Vsak pravilni odgovor je prinesel 1 točko, skupaj je bilo možno zbrati 

12 točk. Vsebina testa je bila za petošolce precej zahtevna, ker sem iskala 

učence, ki s svojim slušnim razumevanjem izstopajo. Učencem sem tudi 

razložila, da jih nekaj podobnega čaka v 6. razredu pri Nacionalnem preverjanju 

znanja in da bodo v enem letu pridobili še ogromno znanja.  

 

8.5 Postopek zbiranja podatkov 

Konec aprila 2016 sem stopila v stik z 28 šolami na Dolenjskem in v Beli Krajini, 

vendar sem dobila le tri odgovore. Z osebnim kontaktom šol sem uspela pridobiti 

šest šol, ki so bile pripravljene sodelovati v raziskavi. Raziskavo sem v celoti (na 

vseh šolah) izvedla v juniju 2016 in tako pridobila potrebne podatke. 

 

V času raziskave sem bila prisotna v vseh razredih, s čimer sem zagotovila 

objektivnost in vsi učenci so bili deležni enakega postopka. Učenci so me lahko 

tako tudi kaj vprašali. Časa za izpolnjevanje je bilo dovolj (cela raziskava ni bila 

nikoli daljša od ene šolske ure – za ta čas sem bila na šolah tudi dogovorjena). 

Povprečni čas izpolnjevanja anketnega vprašanja in standardiziranega testa 

slušnega razumevanja je bil približno 35 minut. 

 

Tako anketni vprašalnik kot standardizirani test slušnega razumevanja so učenci 

izpolnjevali individualno. Udeleženci so najprej izpolnili anketo in šele nato test 

slušnega razumevanja, saj nisem želela, da mnenje o tem, kako so se odrezali 
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na testu, vpliva na njihove odgovore. Pred vsako obveznostjo sem podala 

navodila in jih seznanila z njihovo anonimnostjo.  

 

8.6 Postopek obdelave podatkov 

Za statistično obdelavo podatkov sem uporabila programa IBM SPSS Statistic 

22.0 in Microsoft Excel. Statistično obdelane podatke sem prikazala v 

preglednicah in z grafi. Pri statistični analizi sem uporabila potrebne izračune, 

koeficiente (Spearmanov in Pearsonov korelacijski koeficient, korelacijsko 

razmerje) itd. 
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9 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

9.1 1. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Kakšna je povezanost med 

rezultatom testa slušnega razumevanja in količino spremljanja 

televizijskega programa v angleškem jeziku? 

V anketnem vprašalniku sem v poizvedovalnem delu spraševala učence o tem, 

koliko časa na dan gledajo televizijski program v angleškem jeziku (brez 

sinhronizacije in podnapisov). Predvidevala sem, da se količina gledanega 

programa med tednom in ob koncu tedna spreminja. Tudi to sem vključila v 

raziskavo in primerjala odgovore učencev. 

 

Nekaj odgovorov je bilo presenetljivih in sklepam, da niso vsi učenci pravilno 

razumeli vprašanja, čeprav so bila podana jasna ustna in pisna navodila. Med 

njimi namreč ni bilo povezave. To sem lahko ugotovila po analizi vseh odgovorov, 

npr. eden izmed učencev je obkrožil največjo možno količino spremljanja 

televizijskega programa v angleščini in na koncu podal mnenje, da mu gledanje 

televizije v angleščini ni všeč.  

 

 

Graf 6: Količina spremljanja televizijskega programa v angleščini (brez sinhronizacije in 
podnapisov) med tednom 

23,8 %

34,7 %

20,2 %

10,9 %

6,2 %

4,2 %

Nič

Do pol ure na dan

Od pol ure do 1 uro na dan

Od 1 do 2 uri na dan

Od 2 do 3 ure na dan

Več kot 3 ure na dan
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Graf 7: Količina spremljanja televizijskega programa v angleščini (brez sinhronizacije in 
podnapisov) ob sobotah in nedeljah 

Z diagrami je nazorno prikazano, da se ob koncu tedna količina spremljanja 

angleškega televizijskega programa poveča. Ob koncu tedna je manj učencev, ki 

sploh ne gledajo televizijskega programa. Med tednom kar 23,8 % učencev ne 

spremlja televizijih oddaj v angleščini, ob koncu tedna pa je takih učencev samo 

8,3 %. Med tednom 34,7 % učencev spremlja do pol ure angleškega 

televizijskega programa na dan, ob koncu tedna pa 39,9 %. Še najbolj podobna 

sta si rezultata za količino spremljanja angleškega televizijskega programa od pol 

ure do 1 uro na dan. Med tednom jih toliko časa televizijo spremlja 20,2 %, ob 

koncu tedna pa 20,7 %. Pred televizijskimi ekrani od 1 do 2 uri na dan med 

tednom preživi 10,9 % in ob koncu tedna 16,6 % učencev. Odgovor od 2 do 3 ure 

na dan je izbralo 6,2 % učencev med tednom in 7,8 % ob koncu tedna. Odgovor 

več kot 3 ure na dan med tednom je izbralo malo učencev (4,2 %), vendar se ta 

količina ob koncu tedna poveča. Od 3 do 4 ure pred televizijo ob koncu tedna 

preživi 3,6 % učencev, več kot 4 ure pa 3,1 % učencev. Najpogostejši odgovor, ki 

so ga učenci izbrali, je do pol ure (tako med tednom kot tudi ob koncu tedna). V 

raziskavi ELLiE je bilo ugotovljeno, da so Švedi z 8,29 ure na dan največ 

izpostavljeni tujemu jeziku. V raziskavi sem upoštevala samo izpostavljenost 

angleškemu televizijskemu programu (brez podnapisov in sinhronizacije).  

 

Učenci so tujemu jeziku izpostavljeni tudi na druge načine: uporaba interneta, 

poslušanje glasbe, gledanje televizijskega programa v tujem jeziku, a s 

podnapisi, ob branju itd. V anketnem vprašalniku me je zanimalo, koliko so 

učenci izpostavljeni angleškim vsebinam na internetu. 
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Graf 8: Koliko časa na dan spremljaš vsebine v angleščini (oddaje, glasba, videoposnetki 

...) na internetu? 

Učenci različno veliko časa preživijo tako, da spremljajo angleške vsebine na 

internetu. 26,4 % je takih, ki to počnejo od pol ure do 1 uro na dan, 24,9 % od 1 

do 2 uri na dan. Samo 3,1 % pa je takih, ki tega nikoli ne počnejo. 

 

Učenci so morali odgovoriti na vprašanje, ali se pogosto pogovarjajo v angleškem 

jeziku (izven šole). Kar 62,2 % učencev je odgovorilo, da tega ne počne nikoli. 

2,6 % jih to počne nekajkrat letno in 9,8 % jih to počne nekajkrat mesečno. 

 
Graf 9: Kako pogosto se pogovarjaš v angleščini (izven šole)? 

Med anketiranjem učencev sem ugotovila tudi, da kar 79,8 % vprašanih ni nikoli 

obiskovalo tečaja angleškega jezika. Le 37,3 % učencev pa je obiskovalo izbirni 

predmet angleščina v šoli. 
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DOSEŽENO 

ŠTEVILO TOČK NA 

TESTU 

 

ŠTEVILO 

 

ODSTOTEK 

0 2 1,0 

1 1 0,5 

2 7 3,6 

3 14 7,3 

4 18 9,3 

5 45 23,3 

6 36 18,7 

7 21 10,9 

8 18 9,3 

9 9 4,7 

10 13 6,7 

11 7 3,6 

12 2 1,0 

SKUPAJ 193 100 

Tabela 1: Doseženo število točk na standardiziranem testu slušnega razumevanja 

Rezultati na testu so bili boljši, kot sem predvidevala. Vsi, ki so zbrali 10 točk ali 

več, so dosegli zelo dober rezultat. Teh učencev je kar 11,3 %. Le 2 učenca sta 

dosegla vse točke na testu, 7 pa je bilo takih, ki so se temu rezultatu zelo 

približali in so izgubili samo 1 točko. Največ učencev, kar 23,3 %, je doseglo 5 

točk od dvanajstih.  

 

Rezultate doseženih točk sem prikazala tudi grafično. 

 

Graf 10: Grafični prikaz doseženih točk na standardiziranem testu slušnega razumevanja 
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Rezultati testa so v taki grafični obliki zelo podobni Gaussovi krivulji. Podobni  

rezultati naj bi bili na vsakem testu znanja. Čeprav je bil test namenjen 1 leto 

starejšim učencem, so učenci dosegli zelo dobre rezultate in v povprečju zbrali 

6,08 točke od 12 točk. 

 

Za statistično obdelavo podatkov pri ugotavljanju povezanosti med rezultatom 

testa slušnega razumevanja in količino spremljanja televizijskega programa v 

angleškem jeziku sem uporabila Spearmanov koeficient. V tabeli 3 in tabeli 4 je 

prikazana korelacija, ki nam pove, kakšna je povezava med spremenljivkama. 

 Količina spremljanja televizijskega 

programa v angleščini med tednom – 

rezultat testa slušnega razumevanja 

ρ (Spearmanov korelacijski koeficient) 0,301 

Tabela 2: Spearmanov korelacijski koeficient (količina spremljanja televizijskega programa 

v angleščini med tednom in rezultat testa slušnega razumevanja) 

 Količina spremljanja televizijskega 

programa v angleščini ob koncu tedna 

– rezultat testa slušnega razumevanja 

ρ (Spearmanov korelacijski koeficient) 0,361 

Tabela 3: Spearmanov korelacijski koeficient (količina spremljanja televizijskega programa 

v angleščini ob koncu tedna in rezultat testa slušnega razumevanja) 

Dobljeni rezultati kažejo, da je povezanost pri obeh izračunih med količino 

spremljanja televizijskega programa v angleščini in rezultatom testa slušnega 

razumevanja nizka oziroma šibka in pozitivna. Na podlagi aritmetičnih sredin v 

tabeli 4 lahko trdim, da so otroci, ki pogosteje spremljajo televizijski program v 

angleščini, na testu slušnega razumevanja dosegali višje rezultate kot tisti, ki to 

počnejo manjkrat. 

KOLIČINA 

GLEDANJA 

ANGLEŠKEGA TV-

PROGRAMA 

POVPREČNO 

ŠTEVILO 

DOSEŽENIH 

TOČK  

Nič 4,38 

Do pol ure 5,51 

Od pol ure do 1 uro 5,83 

Od 1 do 2 uri 7,03 

Od 2 do 3 ure 7,60 

Od 3 do 4 ure 7,71 

Več kot 4 ure 8,83 

SKUPAJ 6,08 

Tabela 4: Povprečno število doseženih točk na testu slušnega razumevanja po izbrani 
količini gledanja angleškega TV-programa ob koncu tedna 
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9.2 2. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Kakšna je povezanost med 

rezultatom testa slušnega razumevanja in mnenjem učencev o 

učenju tujega jezika preko TV-programa v angleščini? 

Analizo rezultatov testa slušnega razumevanja sem naredila pri prvem 

raziskovalnem vprašanju. Na vprašanje, kaj menijo o učenju angleščine preko 

angleškega TV-programa, so učenci odgovorili  po pričakovanjih. 

 

Graf 11: Ali učenci menijo, da spremljanje angleškega TV-programa (brez sinhronizacije in 
podnapisov) dobro vpliva na njihovo znanje angleščine? 

Kar 177 učencev (91,7 %), meni, da spremljanje angleškega TV-programa dobro 

vpliva na njihovo znanje angleščine. V prvem delu vprašanja so učenci lahko 

izbirali med dvema odgovoroma (da in ne). Za drugi del odgovora (utemeljitev) 

niso imeli podanih odgovorov, ampak so jih zapisali sami. Kot utemeljitev je 

večina navedla, da se lahko naučijo novih besed in tiste besede, ki jih ne 

poznajo, lahko nato preverijo v slovarju. Zelo malo učencev se ne strinja s tem. 

Po pregledu vprašalnikov in analizi le-teh sem ugotovila, da so to v večini tisti 

učenci, ki jim angleščina ni blizu in imajo pri pouku angleščine težave.  

 

Za primerjavo teh dveh podatkov sem uporabila točkovno biserialni koeficient. 

 Rezultat testa slušnega razumevanja –  

mnenje učencev o gledanju 

televizijskega programa v angleščini 

𝑟𝑝𝑏 (točkovno biserialni koeficient) 0,240 

Tabela 5: Tabela izračuna točkovnega biserialnega koeficienta 

Povezanost je šibka. Učenci, ki menijo, da gledanje angleškega TV-programa 

dobro vpliva na njihovo znanje angleščine, so na testu dosegali višje rezultate (M 

= 6,25) kot tisti, ki menijo obratno (M = 4,19). 

91,7 %

8,3 %

Da

Ne
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Za raziskovalno vprašanje sem dodatno uporabila še T-test. Ob upoštevanju 

predpostavke o homogenosti varianc (α = 0,355; F = 0,859) je T-test za 

neodvisne vzorce med tistimi, ki menijo, da gledanje angleškega TV-programa 

dobro vpliva na njihovo znanje tujega jezika, in tistimi, ki menijo obratno, pokazal 

statistično pomembne razlike pri rezultatu testa slušnega razumevanja (t = 3,421; 

g = 191; α = 0,001). S tveganjem 0,1 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici 

učenci, ki menijo, da gledanje angleških TV-programov dobro vpliva na znanje 

angleščine, dosegli na testu slušnega razumevanja višje rezultate. Povprečno 

število točk, ki so jih dosegli učenci s pozitivnim mnenjem, je 6,25. Tisti, ki menijo, 

da gledanje angleških TV-programov ne vpliva dobro na znanje angleščine, so na 

testu slušnega razumevanja v povprečju dosegli 4,19 točk. 

 

9.3 3. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Kakšna je povezanost med 

rezultatom testa slušnega razumevanja pri učencih 5. razreda 

osnovne šole in njihovo všečnostjo gledanja TV-programa v 

angleškem jeziku? 

Ugotoviti sem želela tudi povezavo med rezultatom testa slušnega razumevanja 

in všečnostjo gledanja TV-programa v angleščini. Za izračun korelacije sem 

uporabila Spearmanov korelacijski koeficient. 

 

Graf 12: Všečnost gledanja TV-programa v angleškem jeziku (brez sinhronizacije in 
podnapisov)  

Večini učencev je gledanje TV-programa v angleškem jeziku (brez sinhronizacije 

in podnapisov) všeč ali pa jim je vseeno, kakšen TV-program gledajo. Kar 38 

učencem (19,7 %) je zelo všeč, če lahko TV-program spremljajo v angleščini. 

32,6 % jih je odgovorilo, da jim je tak način gledanja televizije všeč. 54 (28,0 %) 
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učencem ni mar, če je TV-program angleški. 16,1 % učencem ni všeč tak način 

TV-programa in 7 učencem (3,6 %) tak TV-program sploh ni všeč. 

 

 Rezultat testa slušnega razumevanja –  

mnenje učencev o gledanju 

televizijskega programa v angleščini 

ρ (Spearmanov korelacijski koeficient) 0,343 

Tabela 6: Pearsonov koeficient med rezultatom testa slušnega razumevanja in všečnostjo 
gledanja angleškega TV-programa 

Povezanost je pozitivno nizka oziroma šibka. Učenci, ki jim gledanje angleškega 

TV-programa (brez sinhronizacije in podnapisov) ni všeč, so dosegli slabše 

rezultate na standardiziranem testu slušnega razumevanja kot tisti, ki jim je tak 

način TV-programa všeč ali zelo všeč. Le-ti so na testu dosegli višje oziroma 

boljše rezultate. 

 

Uporabila sem še enofaktorsko analizo variance oziroma ANOVO. Za izračun le-

te sem združila odgovore zelo mi je všeč in všeč mi je (52,3 učencev) ter sploh 

mi ni všeč in ni mi všeč (19,7 % učencev). Odgovora vseeno mi je, nisem 

združevala z ostalimi (28,0 % učencev). 

 

 

ODGOVOR 

 

ŠTEVILO 

 

ODSTOTEK 

POVPREČNO 

ŠTEVILO 

TOČK NA 

TESTU 

 

STANDARDNI 

ODKLON 

Ni mi všeč 38 19,7 4,87 2,016 

Vseeno mi je 54 28,0 5,81 2,283 

Všeč mi je 101 52,3 6,67 2,363 

SKUPAJ 193 100,0 6,08 2,372 

Tabela 7: Porazdelitev odgovorov za všečnost gledanja angleškega TV-programa s 
povprečnim številom točk na testu in standardnimi odkloni 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 2,050; g1 = 2; g2 = 

190; α = 0,132) je enosmerna analiza variance (ANOVA) med mnenji učencev 

pokazala statistično pomembne razlike pri rezultatu testa slušnega razumevanja 

(F = 9,177; α = 0,000). Tukey HSD Post Hoc test je pokazal, da so statistično 

pomembne razlike med tistimi, ki so odgovorili, da jim je gledanje angleškega TV-

programa všeč, in tistimi, ki jim gledanje angleškega TV-programa ni všeč (α = 

0,000). Ni pa pokazal statističnih razlik med učenci, ki jim je vseeno, kakšen TV-

program gledajo, in tistimi, ki so izbrali odgovor všeč mi je ali ni mi všeč. Učenci, 

ki so izbrali odgovor ni mi všeč, so na testu slušnega razumevanja v povprečju 

dosegli 4,87 točke. Tisti, ki jim je vseeno, če gledajo angleški TV-program, so na 

testu v povprečju dosegli 5,81 točk, in tisti, ki jim je gledanje takega televizijskega 

programa všeč, so na testu v povprečju zbrali 6,67 točk. 
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9.4 4. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Kakšna je povezanost med 

končno oceno pri angleščini in količino gledanja TV-programa v 

angleškem jeziku? 

KONČNA OCENA 

PRI TJA v 5. 

razredu 

 

število 

 

odstotek 

1 0 0 

2 28 14,5 

3 38 19,7 

4 55 28,5 

5 72 37,5 

SKUPAJ 193 100 

Tabela 8: Končna ocena pri predmetu tuji jezik angleščina 

Skoraj 40 % učencev je imelo šolski predmet tuji jezik angleščina v 5. razredu 

zaključen z oceno 5. Približno 10 % manj učencev ima zaključeno 4. 19,7 % 

učencev je imelo na koncu šolskega leta 2015/2016 končno oceno 3 in 14,5 % 

učencev oceno 2. Nihče ni bil ocenjen negativno oziroma bil neocenjen. 

 

Že pri prvem raziskovalnem vprašanju sem analizirala, kako se spreminjajo 

navade gledanja TV-programa med tednom ter ob sobotah in nedeljah. Tokrat 

sem končne ocene pri šolskem predmetu primerjala s količino gledanega TV-

programa v angleščini v celoti. Za statistično obdelavo sem uporabila koeficient 

korelacije eta. 

 

 Količina spremljanja televizijskega 

programa v angleščini ob koncu tedna 

– končna ocena pri TJA v 5. razredu 

η (koeficient korelacije eta) 0,223 

Tabela 9: Spearmanov korelacijski koeficient za končno oceno in količino gledanja TV-
programa v angleščini 

Gre za pozitivno povezanost, vendar je višina korelacije 0,223. Povezanost je 

nizka. V tabeli 10 so podatki, ki prikazujejo, da so učenci, ki gledajo več 

angleškega TV-programa, imeli boljše končne ocene pri angleščini. V končni 

oceni pri angleškem jeziku pa ni upoštevano samo slušno razumevanje 

angleškega jezika, ampak so v njej zajeti vsi standardi znanja, ki naj bi jih učenec 

dosegal ob koncu 5. razreda. Za ustno in pisno ocenjevanje se učenci pripravijo 

in so seznanjeni z vsebino, ki bo zajeta v ocenjevanje. Učenec, ki ne gleda veliko 

televizijskega programa v angleškem jeziku, se kljub temu lahko dobro nauči 

učno snov in je ocenjen z odlično oceno. Kar 40,0 % anketiranih učencev je bilo 

ocenjenih z odlično končno oceno. 
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KOLIČINA 

ANGLEŠKEGA TV-

PROGRAMA 

POVPREČNA 

KONČNA 

OCENA 

STANDARDNI 

ODKLON 

Nič 3,81 1,223 

Do pol ure 3,68 1,106 

Od pol ure do 1 uro 3,88 1,042 

Od 1 do 2 uri 4,09 0,963 

Od 2 do 3 ure 4,07 1,100 

Od 3 do 4 ure 4,57 0,535 

Več kot 4 ure 4,50 0,837 

SKUPAJ 3,89 1,069 

Tabela 10: Povprečna končna ocena glede na izbrano količino gledanja angleškega TV-
programa in standardni odklon 

 

KOLIČINA SPREMLJANJA ANGLEŠKEGA TV-
PROGRAMA 

skupaj 
nič 

do pol 
ure 

od pol 
do 1 
uro 

od 1 do 
2 uri 

od 2 do 
3 ure 

od 3 
do 4 
ure 

več 
kot 4 
ure 

K
O

N
Č

N
A

 O
C

E
N

A
 

2 
število 4 16 5 2 1 0 0 28 

odstotek 14,3 % 57,1 % 17,9 % 7,1% 3,6 % 0,0 % 0,0 % 
100,0 

% 

3 
število 1 15 9 7 5 0 1 38 

odstotek 2,6 % 39,5 % 23,7% 18,4 % 13,2 % 0,0 % 2,6 % 
100,0 

% 

4 
število 5 24 12 9 1 3 1 55 

odstotek 9,1 % 43,6 % 21,8 % 16,4 % 1,8 % 5,5 % 1,8 % 
100,0 

% 

5 

število 6 22 14 14 8 4 4 72 

odstotek 8,3 % 30,6 % 19,4 % 19,4 % 11,1 % 5,6 % 5,6 % 
100,0 

% 

skupaj 
število 16 77 40 32 15 7 6 193 

odstotek 8,3 % 39,9 % 20,7 % 16,6 % 7,8 % 3,6 % 3,1 % 
100,0 

% 
Tabela 11: Porazdelitev odgovorov pri končni oceni, ki so jo dosegli učenci, in količino 

spremljanja angleškega TV-programa ob koncu tedna 

Uporabila sem tudi hi-kvadrat preizkus, ki je pokazal (χ² = 20,695; g = 18; α = 

0,295), da o razlikah v osnovni množici ne moremo trditi ničesar. Za vzorec pa 

lahko trdimo, da so boljšo končno oceno dosegli tisti učenci, ki gledajo več 

angleškega TV-programa. V tabeli 11 lahko vidimo, kako so bili razporejeni 

odgovori učencev. Odgovor nič ali pol ure je izbralo kar 71,4 % tistih učencev, ki 

so imeli končno oceno 2, 42,1 % tistih, ki so imeli končno oceno 3, 52,7 % tistih, 

ki so imeli končno oceno 4, in 38,9 % tistih, ki so bili ocenjeni s končno oceno 

odlično. Od 1 do 3 ure je izbralo le 10,7 % učencev, ki imajo končno oceno 2, 

31,6 % s končno oceno 3, 18,2 % s končno oceno 4 in 30,5 % tistih, ki so bili na 

koncu ocenjeni z oceno 5. Največje razlike pa se pojavljajo v kategoriji več kot 3 
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ure. Toliko angleškega TV-programa gleda 2,6 % učencev s končno oceno 3, 7,3 

% učencev s končno oceno 4 in 11,2 % učencev z odlično končno oceno. Kar 

41,7 % učencev s končno oceno 5 je izbralo odgovor 1 uro ali več. 

 

9.5 5. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Kakšna je povezanost med 

zaznavo učencev o njihovem znanju angleščine in količino 

gledanja TV-programa v angleškem jeziku? 

»Samopodoba predstavlja enega osrednjih terminov v sodobni psihologiji. Tesno 

se povezuje s številnimi aktualnimi področji raziskovanja: z razvijanjem notranje 

motivacije in notranjega mesta kontrole, s samouresničevanjem in 

samovrednotenjem, s čustveno stabilnostjo, z razvijanjem odgovornega 

odločanja itd.« (Dolenc, 2007, str. 8). Ravno zato sem želela ugotoviti, kakšno 

mnenje imajo učenci o njihovem znanju angleškega jezika, in to primerjala s 

količino gledanja angleškega TV-programa (brez sinhronizacije in podnapisov). 

MNENJE UČENCEV O 

NJIHOVEM ZNANJU 

ANGLEŠKEGA JEZIKA 

 

število 

 

odstotek 

Zelo slabo 0 0 

Slabo 15 7,8 

Povprečno 40 20,7 

Dobro 77 39,9 

Zelo dobro 61 31,6 

SKUPAJ 193 100 

Tabela 12: Mnenje učencev o njihovem znanju angleškega jezika 

Odgovori učencev so bili zelo zanimivi. Sama sem med raziskavo lahko 

opazovala tudi osebnosti učencev in spremljala dejansko stanje v razredu. 

Nekateri so bili zelo samokritični, včasih celo preveč. Drugi pa so bili zelo 

samozavestni, a se na testu niso dobro izkazali in tudi njihova končna ocena v 5. 

razredu ni bila odlična. Zelo veliko učencev meni, da je njihovo znanje angleščine 

dobro (39,9 %). Temu mnenju sledi mnenje o odličnem znanju, s kar 31,6 % 

učencev. 20,7 % učencev je svoje znanje ocenilo kot povprečno. Le 7,8 % 

učencev pa meni, da je njihovo znanje angleščine slabo. Presenetilo me je 

dejstvo, da nihče izmed učencev ni izbral odgovora, da je njegovo znanje 

angleščine zelo slabo. 

 

Za statistično analizo sem uporabila Spearmanov korelacijski koeficient. 
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 Količina spremljanja televizijskega 

programa v angleščini ob koncu tedna 

– mnenje učencev o njihovem znanju 

angleščine 

ρ (Spearmanov korelacijski koeficient) 0,257 

Tabela 13: Spearmanov korelacijski koeficient za mnenje o njihovem znanju angleščine in 
količino gledanja TV-programa v angleščini 

Ugotovila sem, da je povezanost pozitivna, višina korelacije pa je nizka/šibka. 

Učenci, ki pogosteje gledajo TV-program v angleškem jeziku (brez sinhronizacije 

in podnapisov), imajo o svojem znanju angleščine boljše mnenje kot tisti, ki 

redkeje gledajo TV-program v angleščini. 

Za lažjo in bolj pregledno obdelavo sem združila odgovore zelo slabo in slabo 

(7,8 % učencev) ter dobro in zelo dobro (71,5 % učencev).  

 

KOLIČINA SPREMLJANJA ANGLEŠKEGA TV-
PROGRAMA 

skupaj 
nič 

do pol 
ure 

od pol 
do 1 
uro 

od 1 
do 2 
uri 

od 2 
do 3 
ure 

od 3 
do 4 
ure 

več 
kot 4 
ure 

Z
A

Z
N

A
V

A
  

slabo 
število 2 8 3 1 1 0 0 15 

odstotek 13,3 % 53,3 % 20,0 % 6,7 % 6,7 % 0,0 % 0,0 % 
100,0 

% 

povprečno 
število 4 19 8 5 4 0 0 40 

odstotek 10,0 % 47,5 % 20,0 % 12,5 % 10,0 % 0,0 % 0,0 % 
100,0 

% 

dobro 
število 10 50 29 26 10 7 6 138 

odstotek 7,2 % 36,2 % 21,0 % 18,8 % 7,2 % 5,1%  4,3% 
100,0 

% 

skupaj 
število 16 77 40 32 15 7 6 193 

odstotek 8,3 % 39,9 % 20,7 % 16,6 % 7,8 % 3,6 % 3,1 % 100,0% 
Tabela 14: Porazdelitev odgovorov o zaznavi učencev o njihovem znanju angleščine in 

količino spremljanja angleškega TV-programa ob koncu tedna 

Hi kvadrat preizkus ni pokazal statistično pomembnih razlik glede na zaznavo 

učencev in količino spremljanja angleškega TV-programa (χ² = 9,750; g = 12; α = 

0,638). O osnovni množici ne moremo trditi ničesar. V vzorcu pa so imeli učenci, 

ki gledajo več angleškega TV-programa, boljšo zaznavo o svojem znanju tujega 

jezika. Kar 66,7 % učencev, ki ima o svojem znanju angleščine slabo mnenje, je 

izbralo količino do pol ure angleškega televizijskega programa. Odstotek pri 

izbrani količini se zmanjša (57,5 %) za učence, ki imajo o svojem znanju 

angleščine povprečno mnenje. Tudi 43,5 % učencev, ki imajo dobro mnenje o 

svojem znanju angleščine, je odgovorilo enako. 20,0 % tistih, ki imajo slabo in 

povprečno mnenje, je izbralo odgovor do 1 uro in 21,0 % tistih, ki imajo dobro 

zaznavo o svojem znanju. Od 1 do 3 ure programa gleda 13,3 % učencev, ki 

imajo slabo zaznavo, 22,5 % učencev, ki imajo poprečno zaznavo, in 26,1 % 

učencev, ki imajo dobro zaznavo o svojem znanju. Zanimiv je podatek, da več kot 
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3 ure televizjskega programa na dan spremljajo le učenci, ki imajo dobro zaznavo 

o svojem znanju tujega jezika (9,4 %).  

 

9.6 6. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Kakšna je povezanost med 

okoljem, v katerem učenci živijo (mesto/kraj/vas), in količino 

gledanja TV-programa v angleškem jeziku? 

Prihajam iz okolice Novega mesta, ki je edino večje mesto v tem delu Slovenije. 

Na začetku sem razmišljala o tem, da se bom osredotočila na šole v mestu in na 

vasi, vendar je tudi na vseh mestnih šolah veliko vaškega prebivalstva, saj učenci 

prihajajo iz različnih okoliških krajev. Za sodelovanje sta bili pripravljeni le dve šoli 

iz mestnega okoliša, kar pa ni spremenilo rezultata glede okolja, v katerem 

učenci živijo. 

OKOLJE, V 

KATEREM ŽIVIJO 

UČENCI 

 

število 

 

odstotek 

Mesto 40 20,7 

Kraj 51 26,4 

Vas 102 52,8 

SKUPAJ 193 100 

Tabela 15: Okolje, v katerem živijo učenci 

Kar dobra polovica učencev živi v vaškem okolju (52,8 %), 26,4 % učencev živi v 

kraju, ostali pa v mestu. 

 

 

KOLIČINA SPREMLJANJA ANGLEŠKEGA TV-
PROGRAMA 

skupaj 
nič 

do pol 
ure 

od pol 
do 1 
uro 

od 1 do 
2 uri 

od 2 do 
3 ure 

od 3 
do 4 
ure 

več 
kot 4 
ure 

O
K

O
L

J
E

 

mesto 
število 6 18 4 6 4 0 2 40 

odstotek 15,0 % 45,0 % 10,0 % 15,0 % 10,0 % 0,0 % 5,0 % 
100,0 

% 

kraj 
število 6 23 7 8 3 2 2 51 

odstotek 11,8 % 45,1 % 13,7 % 15,7 % 5,9 % 3,9% 3,9 % 
100,0 

% 

vas 

število 4 36 29 18 8 5 2 102 

odstotek 3,9 % 35,3 % 28,4 % 17,6 % 7,8 % 4,9 % 2,0 % 
100,0 

% 

skupaj 
število 16 77 40 32 15 7 6 193 

odstotek 8,3 % 39,9 % 20,7 % 16,6 % 7,8 % 3,6 % 3,1 % 
100,0 

% 
Tabela 16: Porazdelitev odgovorov pri okolju, v katerem živijo učenci, in količino 

spremljanja angleškega TV-programa ob koncu tedna 
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Uporabila sem tudi hi-kvadrat preizkus, ki je pokazal (χ² = 16,326; g = 12; α = 

0,177), da o razlikah v osnovni množici ne moremo trditi ničesar. Za vzorec pa 

lahko trdimo, da več angleškega TV-programa gledajo učenci, ki prihajajo iz 

vaškega okolja. Tabela 16 nam kaže, kako so se odgovori učencev porazdeljevali 

pri obeh spremenljivkah. Odgovor do pol ure na dan je izbralo 60,0 % učencev iz 

mesta, 56,9 % učencev iz kraja in 39,2 % učencev z vasi. 10,0 % učencev iz 

mesta je izbralo odgovor do 1 uro, 13,7 % je takih, ki so izbrali enak odgovor in 

so iz kraja, ter 28,4 % učencev z vasi. Podobni so bili rezultati pri količini do 3 

ure. Toliko angleškega TV-programa gleda 25,0 % učencev iz mesta, 21,6 % 

učencev iz kraja in 25,5 % učencev z vasi. Odgovor več kot 3 ure je izbralo le 5 

% učencev iz mesta, 7,8 % učencev iz kraja in 6,9 % učencev z vasi. Kar 32,4 % 

učencev iz vaškega okolja je izbralo odgovor 1 uro ali več. Takih je tudi 29,4 % 

učencev iz kraja in 30,0 % iz mestnega okolja. 

 

Za izračun povezanosti sem uporabila koeficient korelacije eta. 

 Količina spremljanja televizijskega 

programa v angleščini ob koncu tedna 

– okolje, v katerem živijo učenci 

η (koeficient korelacije eta) 0,276 

Tabela 17: Koeficient korelacije eta za okolje, v katerem učenci živijo, in količino 
spremljanja angleškega TV-programa 

Eta korelacija med spremenljivkama je pozitivna in šibka. Obstaja majhna 

povezanost med količino spremljanja TV-programa v angleščini ob koncu tedna 

in med okoljem, v katerem živijo učenci. Učenci, ki prihajajo z vasi, pogosteje 

gledajo TV-program v angleškem jeziku (brez sinhronizacije in podnapisov) kot 

tisti, ki prihajajo iz mestnega okolja. 

 

Predvidevala sem, da se bodo rezultati učencev med seboj bolj razlikovali in 

bodo največ televizijskega programa v angleškem jeziku gledali otroci iz 

mestnega okolja. Samo predvidevam lahko, da je rezultat posledica spremembe 

načina življenja. V vaškem okolju namreč pogosto ni več toliko dela, kot ga je bilo 

včasih, in so razlike med mestnim in vaškim okoljem vse manjše. 
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IV SKLEPI 
 

Angleščina je postala del našega vsakdana in k temu, da se je naučimo, 

pripomore tudi gledanje angleškega TV-programa, kar potrjujejo tudi raziskave. 

Glavne ugotovitve tujih raziskav so, da gledanje tujega televizijskega programa 

dobro vpliva na znanje tujega jezika – učenci pridobijo bogatejše besedišče in 

izboljšajo svoje slušno razumevanje. 

 

Glavni cilj empiričnega dela je bil raziskati, ali količina gledanja angleškega TV-

programa (brez sinhronizacije in podnapisov) pozitivno vpliva na slušno 

razumevanje učencev 5. razreda osnovne šole. V raziskavo je bilo vključenih 193 

učencev. Rezultati raziskave so potrdili moja predvidevanja. Učenci več časa 

preživijo pred televizijskimi ekrani ob koncu tedna. Na standardiziranem testu 

slušnega razumevanja je zelo dober rezultat doseglo kar 11,3 % učencev. 

Čeprav je statistična analiza pokazala, da so povezanosti šibke, so učenci, ki 

gledajo več angleškega televizijskega programa, dosegli nekoliko boljše rezultate 

na testu slušnega razumevanja. Večina učencev meni, da gledanje angleškega 

TV-programa dobro vpliva na njihovo znanje tujega jezika. Učenci, katerim 

gledanje TV-programa v angleščini ni všeč, so na testu dosegli nekoliko slabše 

rezultate.  

 

Video je lahko didaktični pripomoček, ki pomaga učencem, da si nekaj lažje in 

hitreje zapomnijo. Seveda mora biti le-ta izbran premišljeno, pouk z njegovo 

uporabo pa mora biti skrbno načrtovan. Učitelj mora najprej preveriti, ali je 

televizijski program sploh v skladu z učno snovjo in učnimi cilji, in zagotoviti, da je 

primeren za učenčevo starost. Učitelj lahko v pouk vključi tudi video (le-ta je del 

televizijskega programa), ki ga predvaja, ko on to želi, in ne, ko je na 

televizijskem sporedu. Zavedati se je potrebno, da samo z uporabo didaktičnih 

pripomočkov učenci ne bodo dosegli učnih ciljev in ne bodo miselno aktivni. Tako 

je potrebno pouk prilagoditi učencem, jih motivirati in jim na zanimiv način 

približati učno snov tudi s pomočjo videa. 

 

V prihodnje bi raziskavo lahko razširili oziroma jo še poglobili. Poleg razširitve 

vzorca bi lahko v pouk uvedli video kot didaktični pripomoček in nato analizirali 

njegov vpliv na znanje tujega jezika pri učencih oziroma znanje novega 

besedišča, na katerega bi se video osredotočil. Dobro bi bilo imeti bazo 

podatkov, v kateri bi bili zbrani vsi video posnetki, s katerimi lahko dosegamo 

učne cilje in so primerni za otroke/učence. Še bolje bi bilo, da bi bili zbrani po 

določenih temah in starosti učencev. Glede na moje izkušnje je video materiala, 

ki je prosto dostopen na internetu, res veliko. Ni pa ves uporaben oziroma 

primeren za poučevanje in predvajanje v razredu. Raziskavo bi lahko razširili 

tako, da bi primerjali količino gledanja TV-programov v angleščini z razvojem 
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drugih jezikovnih zmožnosti (npr. besedišča, govorne zmožnosti). Glede na to, da 

so že otroci spretni pri uporabi računalnika, bi lahko raziskali tudi vpliv internetnih 

vsebin v angleščini na znanje angleščine. 

 

Opravljena raziskava je doprinesla k poznavanju učenja angleškega jezika v 

drugem triletju osnovne šole. Dobljeni rezultati omogočajo vpogled v trenutno 

stanje glede količine spremljanja TV-programa v angleščini in slušnega 

razumevanja pri učencih 5. razreda različnih osnovnih šol, kar do sedaj v 

Sloveniji še ni bilo raziskano. Ugotovitve so lahko učitelju v pomoč pri načrtovanju 

pedagoškega procesa in pri spodbujanju učencev k ogledu ustreznih televizijskih 

oddaj v angleškem jeziku izven pouka. Učne cilje lahko na tak način učenci 

dosežejo prej, na način, ki jim je zanimivejši in pri katerem učenje  pogosto 

poteka na nezavedni ravni. 
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VI PRILOGE 

 

10 Priloga 1 ‒ anketni vprašalnik za učence 
1. Spol (obkroži) 

M                             Ž 

2. Zapiši ime vasi, kraja, mesta, v katerem živiš. 

___________________________________________________________ 

3. Ali ti je angleščina kot jezik všeč (obkroži)? 

DA                                                     NE 

4. Ali ti je angleščina kot šolski predmet všeč (obkroži)? 

DA                                                    NE 

5. Menim, da je moje znanje angleškega jezika (obkroži): 

5 – zelo dobro 

4 – dobro 

3 – povprečno 

2 – slabo 

1 – zelo slabo 

6. V katerem razredu si se začel učiti angleškega jezika? 

___________________________________________________________ 

7. Ali si kdaj obiskoval tečaj angleškega jezika izven šole (obkroži)? 

DA                                    NE 

Če je tvoj odgovor DA, na črto napiši, koliko let si obiskoval tečaj. 

___________________________________________________________ 
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8. Ali si obiskoval angleščino kot izbirni predmet ali krožek v šoli (v nižjih 

razredih)? (Obkroži.) 

DA                                      NE 

Če je tvoj odgovor DA, na črto napiši, koliko let si obiskoval izbirni 

predmet/krožek. 

___________________________________________________________ 

9. Ali se pogosto pogovarjaš v angleščini s prijatelji, sorodniki, družino ... (ne 

v šoli)? (Obkroži.) 

 

DA                                    NE 

 

Če je tvoj odgovor DA, izberi, kako pogosto se pogovarjaš v angleškem 

jeziku (obkroži). 

 

 Vsak dan. 

 

 Nekajkrat na teden (2–3-krat). 

 

 Nekajkrat na mesec. 

 

 Nekajkrat na leto. 

 

10. Koliko časa na dan spremljaš vsebine v angleščini (oddaje, glasbo, 

videoposnetke ...) na internetu (Youtube ali kakšna druga spletna stran)? 

(Obkroži.) 

 

 Več kot 3 ure na dan. 

 

 Od 2 do 3 ure na dan. 

 

 Od 1 do 2 uri na dan. 
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 Od pol ure do 1 uro na dan. 

 

 Do pol ure na dan. 

 

 Nič. 

 

 

11. Koliko časa na dan med tednom spremljaš TV-program v angleščini (brez 

podnapisov in sinhronizacije, tako da osebe govorijo v angleščini 

(obkroži)? 

 

 Več kot 3 ure na dan. 

 

 Od 2 do 3 ure na dan. 

 

 Od 1 do 2 uri na dan. 

 

 Od pol ure do 1 uro na dan. 

 

 Do pol ure na dan. 

 

 Nič. 

 

12. Koliko časa na dan ob sobotah in nedeljah spremljaš TV-program v 

angleščini (brez podnapisov in sinhronizacije)? (Obkroži.) 

 

 Več kot 4 ure na dan. 

 

 Od 3 do 4 ure na dan. 

 

 Od 2 do 3 ure na dan. 
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 Od 1 do 2 uri na dan. 

 

 Od pol ure do 1 uro na dan. 

 

 Do pol ure na dan. 

 

13. Kateri televizijski program/oddajo najraje spremljaš v angleškem jeziku? 

 

___________________________________________________________ 

14. Kako zelo ti je všeč spremljanje TV-programa v angleškem jeziku (brez 

sinhronizacije in podnapisov, tako da osebe govorijo v angleščini)? 

(Obkroži.) 

 

 Zelo mi je všeč. 

 

 Všeč mi je. 

 

 Vseeno mi je. 

 

 Ni mi všeč. 

 

 Sploh mi ni všeč. 

 

15. Ali meniš, da spremljanje TV-programa v angleščini dobro vpliva na tvoje 

znanje angleškega jezika (obkroži)? 

 

DA                                   NE 
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Zakaj tako meniš? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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11 Priloga 2 – standardizirani test slušnega razumevanja 

(NPZ 2014) 
 

1. naloga 

Poslušaj zgodbo o navihanih opicah. Preberi trditve v razpredelnici in s 

kljukico označi, ali so pravilne ali napačne. Oglej si primer 0, ki je že rešen. 

 

 

 

  
PRAVILNO NAPAČNO 

0. The children go into town in the afternoon. 
    

    

    

  
PRAVILNO NAPAČNO 

1. The children go shopping for clothes.     

2.  The monkeys wake the children up.     

3. 
The children repeat everything the monkeys 

do.     

4. One of the children gives the monkeys sweets.     

5. 
The children throw their scarves to the 

monkeys.     

6. The story is about how to make new friends.     

(6 točk)  
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2. naloga 

Poslušaj zgodbo o deklici Nini. Preberi vprašanja in pri vsakem obkroži 

črko pred izbranim odgovorom. Oglej si primer 0, ki je že rešen. 

 

BADGES, BADGES, BADGES 

 

0. Which activity is Nina attending at Goldfield Elementary? 

A Girl Scouts. 

B Badge Collectors. 

C Art Club. 

 

1. Why is Nina's uniform without badges? 

A She isn't at the same school as before. 

B She isn't as active as the other students. 

C She doesn't like the scouts. 

 

2. What happens to Nina at the pet store? 

A She gets a puppy to take home with her. 

B She is afraid and runs home for her parents. 

C She finds out something new about herself. 

 

3. Where does Nina try to win her First Aid Badge? 

A At the hospital. 

B At the school. 

C In the playground. 

 

4. Why does Tommy need medical help? 

A He hurt himself. 

B A schoolfriend hit him. 

C He has a headache. 
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5. Who helps Nina create an Art Club? 

A Her friend Cheryl. 

B A famous artist. 

C A school teacher. 

 

6. What do we learn from the story? 

A Everybody has a special talent. 

B It's difficult to find a true friend. 

C Badges are more important than activities. 

 

                    (6 točk) 

 

 

 

 

 

Vir: Državni izpitni center RIC, 2014 (http://www.ric.si/mma/N141-241-

2-1/2014061811170392/) 

 

 

http://www.ric.si/mma/N141-241-2-1/2014061811170392/
http://www.ric.si/mma/N141-241-2-1/2014061811170392/
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12 Priloga 3 ‒ besedilo posnetkov slušnega razumevanja 
 

1. Naloga 

MONKEY SEE, MONKEY DO 

One day a group of children go to town at 9 am. They go past the market and a 

candy shop. Finally, they go to a department store and each of them buys a new 

pullover and a new hat. On their way home, they get tired and sit down under a 

large tree. Soon they are fast asleep. While they are sleeping, some monkeys 

who are up in the tree quietly climb down and take the children’s new hats. When 

the children later wake up, they notice that their hats are gone. They start looking 

around for them and soon spy them up in the tree on the heads of the monkeys. 

The children try everything to get the monkeys to come down. They wave their 

arms but the monkeys just wave their arms, too. They shake their fists but the 

monkeys just shake their fists back. They jump up and down but the monkeys 

just jump up and down, too. They clap their hands but the monkeys just clap 

back. Finally, they sit down on the ground and put their heads in their hands to 

think. The monkeys also sit down and put their heads in their hands. The children 

finally realize that the monkeys repeat everything they do. Anna is tired and 

wants to go home. Peter suggests giving the monkeys some candies. Susan has 

no plan what to do. At last, Jack has an idea. He asks the other children to stand 

up and take their scarves and wrap them around their heads for hats. Then they 

all undo their scarves and throw them down to the ground. The monkeys see 

what the children are doing and before long, they stand and throw their hats 

down, too. The hats float down to the ground. The children quickly pick up their 

scarves and hats and continue their way home. As they leave, they each raise an 

arm and wave to the monkeys. The monkeys wave back at them. 

 

2. Naloga 

BADGES, BADGES, BADGES 

Nina is new to Goldfield Elementary School. This is her first scout meeting. Nina 

watches silently how Cheryl shows off the new badge on her Girl Scout uniform. 

Cheryl has the most badges by far. “Why don’t you have any badges?” Cheryl 

asks. “I just moved here, and I’m new to the Girl Scouts,” Nina answers. Cheryl 

smiles. “Don’t worry. I’ll help you get tons of badges. All you have to do is show 

how good you are at something.” The first badge on Cheryl’s list is Pet Care. The 

girls arrive at the local pet store, Perfect Pet. Nina feels nervous. She has never 

had a pet in her life. Her father is allergic to dogs, and her mother is allergic to 

cats. “All we have to do is give the cats and dogs a bath today,” Cheryl says. 

“Then the Pet Care Badge is yours. Can you wash the puppies?” Nina nods. She 
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washes the puppies and enjoys herself until her nose starts to itch and her eyes 

begin to water. She starts sneezing and sneezing. Both girls realise that Nina is 

allergic to dogs. So Nina leaves the pet store without earning her Pet Care 

Badge. The next day, Nina attempts the First Aid Badge. She and Cheryl come to 

Nurse Betsy’s office at school. Nurse Betsy smiles: “Hello, girls! I’m happy to 

have your help today.” The first patient is Tommy from the third grade. Tommy 

cut himself while playing outside. Nurse Betsy washes the cut then asks Nina to 

put a dinosaur bandage over it. Nina takes one look at the cut, sees the blood 

and falls flat to the ground like a pancake. When Nina opens her eyes, she says, 

”I guess I won’t get the First Aid Badge.” Both Cheryl and Nurse Betsy nod in 

agreement. Nina is almost ready to give up when she sees the Art Badge. Cheryl 

doesn’t like arts so she doesn’t go with her. The following week Nina comes last 

to the meeting. When she enters, all the girls immediately see the big golden Art 

Badge on her uniform. Her badge is really impressive and the work of art is 

brilliant. Her ceramic blue flower pot looks like the clear blue sky. All the girls 

cheer, only Cheryl sits quietly. Nina smiles and says, “I know now that Girl Scouts 

isn’t for me. I talked to Mrs. Potter, the art teacher and she will help me start an 

Art Club at Goldfield!” Cheryl says, “I’m not a good artist. Will you help me if I join 

the Art Club?” “Of course,” Nina responds. “Our first meeting is tomorrow at 4 

pm.” 

Vir: Državni izpitni center RIC, 2014 (http://www.ric.si/mma/N141-241-2-

2/2014061811170329/) 
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13 Priloga 4 – rešitve standardiziranega testa slušnega 

razumevanja 
 

1. naloga 

Poslušaj zgodbo o navihanih opicah. Preberi trditve v razpredelnici in s 

kljukico označi, ali so pravilne ali napačne. Oglej si primer 0, ki je že rešen. 

 

 

 

  
PRAVILNO NAPAČNO 

0. The children go into town in the afternoon. 
    

    

    

  
PRAVILNO NAPAČNO 

1. The children go shopping for clothes.     

2.  The monkeys wake the children up.     

3. 
The children repeat everything the monkeys 

do.     

4. One of the children gives the monkeys sweets.     

5. 
The children throw their scarves to the 

monkeys.     

6. The story is about how to make new friends.     

              (6 točk) 
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2. naloga 

Poslušaj zgodbo o deklici Nini. Preberi vprašanja in pri vsakem obkroži 

črko pred izbranim odgovorom. Oglej si primer 0, ki je že rešen. 

 

BADGES, BADGES, BADGES 

 

7. Which activity is Nina attending at Goldfield Elementary? 

A Girl Scouts. 

B Badge Collectors. 

C Art Club. 

 

8. Why is Nina's uniform without badges? 

A She isn't at the same school as before. 

B She isn't as active as the other students. 

C She doesn't like the scouts. 

 

9. What happens to Nina at the pet store? 

A She gets a puppy to take home with her. 

B She is afraid and runs home for her parents. 

C She finds out something new about herself. 

 

10. Where does Nina try to win her First Aid Badge? 

A At the hospital. 

B At the school. 

C In the playground. 

 

11. Why does Tommy need medical help? 

A He hurt himself. 

B A schoolfriend hit him. 

C He has a headache. 
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12. Who helps Nina create an Art Club? 

A Her friend Cheryl. 

B A famous artist. 

C A school teacher. 

 

13. What do we learn from the story? 

A Everybody has a special talent. 

B It's difficult to find a true friend. 

C Badges are more important than activities. 

 

                    (6 točk) 

 

 

 

 

 

Vir: Državni izpitni center RIC, 2014 (http://www.ric.si/mma/N141-241-

2-2/2014061811170329/) 
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14 Priloga 5 ‒ soglasje za starše 
 

 

SOGLASJE 

 

SOGLAŠAM,  da moj otrok 

______________________________________________ sodeluje v raziskavi o 

povezanosti gledanja TV-programov v angleščini in slušnim razumevanjem.  

 

Podpis staršev: _______________________ 

 

 

Zbrane podatke bom uporabila pri magistrski nalogi z naslovom Povezanost med 

spremljanjem televizijskih programov v angleškem jeziku in slušnim 

razumevanjem učencev 5. razreda osnovne šole. Podatki ne bodo objavljeni 

poimensko. Za sodelovanje se Vam lepo zahvaljujem. 

 

                                                                                                               Dunja Đurić 

Novo mesto, _____________________ 
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