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POVZETEK 

V magistrskem delu je raziskana jezikovna usposobljenost učiteljev razrednega pouka. Učitelj 

mora imeti dobro razvito sporazumevalno zmožnost, da lahko svoje znanje uspešno posreduje 

učencem. Sestavini sporazumevalne zmožnosti sta mdr. tudi slogovna in jezikovna. Zadnjo 

členimo na poimenovalno, slovnično, pravopisno in na pravorečno. Ker je slovenščina v 

slovenskih šolah učni in uradni jezik, morajo biti vsa besedila, ki jih tvori učitelj (zapisana in 

govorjena), v slovenskem jeziku. Zapisana besedila so navadno uradna, npr. obvestilo, vabilo, 

zapisnik in priprava, kar pomeni, da mora sporočevalec pri njihovem tvorjenju upoštevati 

določena jezikovna in slogovna pravila. Govorno pa se učitelj izraža predvsem pri pouku. 

Kadar podaja učno snov (spoznavni govor), mora uporabljati zborni jezik, kadar je njegov 

govor namenjen vzpostavljanju odnosov (odnosni govor), pa lahko uporablja knjižni 

pogovorni jezik.  

V empiričnem delu nas je zanimalo, kako so za tvorjenje omenjenih besedil usposobljeni 

razredni učitelji. Za namen raziskave so bili zbrani njihova uradna obvestila, vabila, zapisniki 

in sprotne učne priprave, analizirane pa so bile  napake v teh besedilih. Razčlenili smo jih  po 

različnih gradnikih sporazumevalne zmožnosti. Rezultati so pokazali, da učitelji delajo največ 

napak na področjih pravorečja, sloga, pravopisa in slovnice. Ugotovitve kažejo tudi, da delajo 

več napak v odnosnem delu govora kot v spoznavnem, da sta zmožnosti za tvorjenje zapisanih 

in govorjenih besedil le šibko povezani ter da učitelji, ki imajo manj let delovne dobe, delajo 

nekoliko manj napak kot tisti z daljšo delovno dobo.  

Na podlagi omenjenih rezultatov lahko sklepamo o jezikovni usposobljenosti učiteljev 

razredne stopnje; oblikovali smo tudi priporočila, kako omogočiti učinkovitejše načrtovanje 

programov za njeno izboljšanje. 
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ABSTRACT 

The Master’s thesis assesses the linguistic competence in school teachers who have to 

demonstrate a high level of communicative competence in order to pass knowledge to 

students effectively. Communicative competence consists of various components, including 

stylistic and linguistic competence. The latter is further divided into lexical, grammatical, 

orthographic and orthoepic competence. The Slovenian language is the official and main 

language used in schools, which is why both spoken and written texts, formed by the teacher, 

must be in Slovene. Written texts they form are mostly formal, for example notice, record, 

drafts etc., which means that the communicator of such texts must comply with certain 

linguistic and stylistic rules. On the other hand, spoken texts are formed particularly in 

classrooms. When talking about the prescribed topic during the process of teaching, teachers 

have to use Contemporary Standard Slovene.  

The empirical part of the thesis explores the teachers’ ability to form written and spoken texts. 

For the purpose of research, teachers’ notifications, invitations, records and lesson plans were 

collected. We analysed linguistic errors with regard to different components of 

communicative competence, and the results show that most errors occur in spelling, style, 

orthography and grammar. Furthermore, the findings indicate that teachers make more 

mistakes while establishing relationships with students than during the process of teaching; 

that the correlation between competence to form written texts and competence to form spoken 

texts is rather weak, and that teachers with less years of service make less mistakes than those 

with many years of service.  

Based on these results, the rate of teachers’ communicative competence can be established, 

which can be further developed by using our recommendations on how to set up programmes 

that could encourage teachers to improve. 
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1 UVOD 

 

Učitelj je glavni uresničevalec vzgojno-izobraževalnega procesa, zato je zelo pomembno, 

kako usposobljen je za svoje delo. Eno izmed temeljnih učnih področij, ki se prepleta z vsemi 

drugimi, je jezik. Ko govorimo o slovenskem jeziku v šoli, ne govorimo le o tako 

imenovanem učnem predmetu, ampak o učnem načelu (Ivšek, 1994). Slovenski jezik ima v 

naših šolah več vlog, med drugimi tudi vlogo uradnega in učnega jezika (Petek, 2013). To 

pomeni, da ga morajo učitelji uporabljati pri uradovanju, npr. s starši, in pri celotnem učnem 

procesu. Besedila, ki pri tem nastajajo, morajo ustrezati določenim kriterijem, osnovanim na 

temeljih slovenske strokovne jezikoslovne literature
1
. Učitelj s tvorjenjem besedil, skladnih z 

normo slovenskega knjižnega jezika, dokaže kompetentnost za svoj poklic, ki je zelo cenjena, 

ker je od kvalitete njegovega poučevanja odvisna izobrazba prihodnjih odraslih. 

Da bi proučila jezikovno uspospbljenost razrednih učiteljev, sem zbrala uradna obvestila, 

vabila, zapisnike in sprotne učne priprave ter zvočne posnetke učnih ur, nato pa vsa ta 

besedila analizirala. Odkrite napake sem razčlenila tako, kot M. Bešter Turk (2011) členi 

sporazumevalno zmožnost, upoštevajoč le tiste gradnike, ki se jih da analizirati z enkratnim 

opazovanjem besedil, to so pravopisna, pravorečna, poimenovalna, slovnična in slogovna 

zmožnost. Ugotovila sem, s katero sestavino sporazumevalne zmožnosti imajo učitelji, 

vključeni v raziskavo, največ težav in kakšen je delež posameznih napak v besedilih. 

Zanimalo me je, ali se pojavljajo razlike v pogostosti napak med dvema deloma pedagoškega 

govora: med tistim, ki je namenjen izobraževanju, tj. spoznavni govor, in tistim, ki je 

namenjen vzgajanju, tj. odnosni govor. Raziskava je pokazala še, ali je jezikovna 

usposobljenost učiteljev za tvorjenje govorjenih besedil povezana z dolžino njihove delovne 

dobe ter ali je posamezen učitelj, ki je boljši v tvorjenju pisnih besedil, boljši tudi v tvorjenju 

govorjenih besedil. 

V teoretičnem delu magistrskega dela predstavljam gradnike sporazumevalne zmožnosti, 

opredeljujem vlogo slovenščine v vzgojno-izobraževalnem procesu, predstavljam značilnosti 

zapisanega in govorjenega besedila ter knjižnega zbornega in knjižnega pogovornega jezika. 

Zadnjemu namenjam nekoliko več pozornosti, ker me zanima, kakšen jezik se od učiteljev 

                                                           
1
 Ahlin, M. idr. (2000). Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: SAZU, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski  

jezik Frana Ramovša.  

Toporišič, J. (2001): Slovenski pravopis: Ljubljana: SAZU, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana 

Ramovša.  

Toporišič, J. (2004). Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja. 



3 
 

sploh pričakuje. Predstavljam še značilnosti besedil, ki jih tvori učitelj: zapisanih (uradnega 

obvestila, vabila, zapisnika in sprotne učne priprave) in govorjenih (pedagoškega govora v 

razredu). 

V empiričnem delu magistrskega dela predstavljam, kako je potekalo celotno raziskovanje: od 

zbiranja besedil za analizo do rezultatov z interpretacijo. Na koncu podajam konkretne 

predloge za izboljšanje jezikovne usposobljenosti učiteljev. 
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2 TEORETIČNI DEL 

 

Od jezikovne ravni pouka na šolah je odvisna izobrazba učencev v najširšem smislu. To je 

ugotovil že Sivec (1967: 37), ki se je poglobil v strokovno usposobljenost učiteljev 

materinščine. Pravi, da »pouk materinščine formulira učenca v človeka, člana družbe, in ga 

notranje bogati. Zato nam ne sme biti vseeno, v čigavih rokah je na naših šolah pouk 

slovenščine.« Učitelj slovenščine je vsak razredni učitelj. L. Ivšek (1994: 287) ugotavlja, da 

»učitelj pri poučevanju slovenskega jezika ne bi mogel biti uspešen, če bi pri urah 

slovenskega jezika poučeval slovenščino le kot osvajanje nominalnega znanja o zgradbi 

jezikovnega sestava, sam pa ne bi uporabljal pravilne slovenščine. Jezikovni pouk mora 

preseči predmetno področje. Ves čas, ki ga učitelj preživi z učenci, naj uporablja slovenski 

knjižni jezik.«  Spoznanja prejšnjih avtorjev podpira tudi O. Kunst Gnamuš (1992: 12), ki 

pravi, da »se morajo učitelji v šoli izražati v knjižnem jeziku, saj je šola najpomembnejša 

institucija, ki učenca usposobi za izražanje v tej socialni zvrsti.« Pomembnosti jezikovne 

usposobljenosti govorcev na vseh ravneh javnega življenja se zaveda tudi Ministrstvo za 

kulturo, ki je izdalo Akcijski načrt za jezikovno izobraževanje (2015), v katerem so navedeni 

predlogi za jezikovno izpopolnjevanje mladine in odraslih. Učiteljev kot ciljne skupine se 

dotika predvsem cilj: usposobiti govorce slovenščine za uporabo jezikovnih priročnikov in 

jezikovnih tehnologij. Jezikovna usposobljenost je ena izmed sestavin sporazumevalne 

zmožnosti (Bešter Turk, 2011). Sporazumevanje  pomeni prenašanje obvestil z besednimi in 

nebesednimi sredstvi, zmožnost pa pomeni stopnjo obvladanja tega početja (Toporišič, 1992, 

Ahlin idr., 2000). 

2.1 Sporazumevalna zmožnost 

Sporazumevalno zmožnost različni avtorji različno opredeljujejo, ker pa je za šolsko rabo 

smiselno táko pojmovanje sporazumevalne zmožnosti, ki omogoča razmeroma preprosto 

uporabo v pedagoški praksi, povzemam ugotovitve M. Bešter Turk (2011: 121), ki navaja, da 

je »sporazumevalna zmožnost zmožnost kritičnega sprejemanja besedil raznih vrst ter 

zmožnost tvorjenja ustreznih, razumljivih in učinkovitih besedil raznih vrst.« 

Sporazumevalna zmožnost je kompleksna zmožnost in sestoji iz naslednjih gradnikov, ki se 

dotikajo sprejemanja in sporočanja: motiviranosti, stvarnega znanja, jezikovne zmožnosti, 

slogovne zmožnosti, zmožnosti nebesednega sporazumevanja in metajezikovne zmožnosti 

(Bešter Turk, 2011).  
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Naštetih je šest gradnikov in vsi skupaj predstavljajo sporazumevanje v najširšem pomenu 

besede. V svojem magistrskem delu sem se osredinila le na tista gradnika, ki ju lahko 

analiziramo z enkratnim opazovanjem sporočevalca oziroma njegovih besedil: jezikovno in 

slogovno zmožnost. 

2.1.1 Jezikovna zmožnost 

 

»Jezikovna zmožnost pomeni obvladanje oziroma znanje danega besednega jezika. Ker 

besedni jezik sestoji iz besed in pravil za njihovo skladanje v višje enote (v povedi/besedila) 

in iz pravil za njihovo slušno oziroma vidno oblikovanje, je človekova jezikovna zmožnost 

zgrajena iz poimenovalne, slovnične, pravorečne in pravopisne zmožnosti.« (Bešter Turk, 

2011: 121)  

2.1.1.1 Poimenovalna zmožnost 

 

»Poimenovalna/besedna/slovarska zmožnost odraža sporočevalčevo zmožnost poimenovanja 

prvin predmetnosti (bitij, stvari), njihovih lastnosti, njihove vrste, njihove količine, njihovega 

dejanja/stanja, sporočevalčevih miselnih procesov (vrednotenja, hotenja, prepričanja, 

doživljanja …) itd. z besedami in s stalnimi besednimi zvezami.« (prav tam) 

2.1.1.2 Slovnična zmožnost 

 

»Upovedovalna/skladenjska/slovnična zmožnost je za sporočevalca zmožnost tvorjenja 

besednih zvez, povedi, zvez povedi. Kadar sporočevalec tvori besedila, ne poimenuje le 

posameznih prvin predmetnosti, temveč sporoča o izsekih predmetnosti (o dejanjih, stanjih 

…), njihovi logični povezanosti, o prvotnih govornih dogodkih, izraža svoje mnenje o čem in 

ga pojasnjuje …, zato besede povezuje/sklada v višje enote – povedi.« (Bešter Turk, 2011: 

122). Toporišič (1992) slovnico opredeljuje kot nauk o oblikoslovni in skladenjski ravnini 

jezikovne zgradbe jezika. Žagar (2010: 50, 99) poda kratki razlagi: »Skladnja proučuje 

zgradbo povedi in stavkov. Oblikoslovje odkriva sistem besednih oblik in njihov pomen.« 

2.1.1.3 Pravopisna zmožnost 
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Pravopisna zmožnost pomeni obvladanje pisanja besed, besednih zvez, stavkov, povedi in 

besedil. (Bešter Turk, 2010, Toporišič, 1992) 

2.1.1.4 Pravorečna zmožnost 

 

»Pravorečna zmožnost pomeni obvladanje prvin in pravil zborne izreke, tj. zmožnost 

sporočevalca, da govori knjižno.« (Bešter Turk, 2011: 122) 

2.1.2 Slogovna zmožnost 

 

Drugi gradnik, ki ga lahko analiziramo z enkratnim opazovanjem sporočevalca oziroma 

njegovih besedil, je slogovna zmožnost, ki pomeni »sporočevalčevo upoštevanje okoliščin, v 

katerih besedilo nastane in je sprejeto: kdo tvori besedilo, kdaj in kje, komu je besedilo 

namenjeno. Le ob upoštevanju okoliščin sporočanja bo prejemnik besedilo ustrezno razumel, 

sporočevalec pa tvoril ustrezno besedilo. Sporočevalec mora obvladati npr. sopomenske 

načine izrekanja istega sporočevalčevega namena, sopomenske besede/besedne zveze/stavčne 

vzorce, socialne zvrsti … in poznati njihovo slogovno vrednost«. (Bešter Turk, 2011: 123) 

Drugi izraz za slog je stil in Toporišič (1992: 311) je zapisal: »Kjer ni izbire, ni stila.« 

Če osnovnih besednih pomenov ne spremljajo dodatni pomenski odtenki, pravimo, da so 

besede slogovno nezaznamovane. Med take sodijo tudi strokovne besede. Tiste besede, s 

katerimi govorec izraža naklonjenost, osebni odnos, zadovoljstvo, posmeh, časovno 

oddaljenost idr., so slogovno zaznamovane (dremuckati, pardon). Te besede so nevsakdanje, 

z njimi avtor izrazi svoja občutja, zato jih ne uporabljamo v vseh okoliščinah, ampak le v 

določenem okolju, npr. doma, v družbi prijateljev (Gomboc, 2009). Težavo predstavljajo 

prevzete besede. Mnogi avtorji (Gomboc, 2009, Žagar, 2010) opozarjajo, da so prevzete 

besede v nekaterih primerih nepogrešljive, saj nam pomagajo poimenovati pojave iz našega 

okolja, vendar pa so nekatere odveč, saj imamo namesto njih ustrezne domače. Največ besed 

prevzamemo iz drugih jezikov (korajža) in s hitro razvijajočih se ali novih strokovnih 

področij (internet). Namesto marsikatere lahko uporabimo slovensko ustreznico (pogum, 

splet). Vendar pa ne smemo pretiravati, saj je slovenska različica lahko neustrezna (Majdič, 

2004: 374), npr. »Telekom sporoča, da bodo telefonske povezave občasno pretrgane namesto 

prekinjene: zabriše se razlika med dejansko pretrganimi in samo prekinjenimi telefonskimi 

povezavami.« Med slogovne napake štejemo tudi napačen vrstni red besed v povedi, predolge 

in  nepregledne povedi, zapise, ki niso poenoteni, in drugo.  
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Vsak učitelj mora imeti dobro razvito sporazumevalno zmožnost, saj je lastno znanje pogoj za 

uspešno posredovanje znanja učencem. Razvijanje sporazumevalne zmožnosti v slovenskem 

jeziku je eden temeljnih ciljev predmeta slovenščina na vseh stopnjah obveznega šolanja. 

Vendar pa slovenščina v slovenskih šolah ni le učni predmet, ampak ima v vzgojno-

izobraževalnem procesu več vlog. 

2.2 Vloga slovenščine v vzgojno-izobraževalnem procesu  

O vlogah slovenščine v osnovnih šolah piše več avtorjev. Za moje magistrsko delo je 

primerna takšna opredelitev vlog, ki omogoča pogled na slovenščino skozi vzgojno-

izobraževalni proces iz učiteljeve perspektive. Na takšen način vloge opredeljuje Petek 

(2013). 

2.2.1 Prvi in drugi jezik 

 

Večini otrok v slovenskih osnovnih šolah je slovenščina prvi oziroma materni jezik, 

nekaterim pa drugi jezik oziroma jezik okolja. Prvi jezik je tisti, »ki se ga otrok prvega nauči 

od svojega okolja, zlasti od matere« (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2000, v Petek, 

2013: 33). Ta jezik uporabljamo najpogosteje, se z njim identificiramo in osebno razvijamo 

ter razvijamo narodno zavest (Petek, 2013). Vlogo drugega jezika oziroma jezika okolja ima v 

slovenskih šolah slovenščina tistim otrokom, ki živijo na narodnostno mešanih območjih, tj. v 

slovenski Istri in Prekmurju, ter priseljencem. Tem otrokom je prvi jezik npr. hrvaščina, 

slovenščine pa se morajo kot jezika okolja dodatno naučiti (Morato Vatovec, 1999, v Petek, 

2013). 

2.2.2 Državni in uradni jezik 

 

Slovenščina je v slovenskih šolah tudi učni predmet, učni jezik in uradovalni jezik. Te vloge 

ima zato, ker je državni in uradni jezik v Republiki Sloveniji. To pomeni, da je z ustavo in 

zakoni določeno, da mora govorno in pisno sporočanje na vseh področjih javnega življenja v 

Republiki Sloveniji potekati v slovenščini – slovenščina je jezik, ki ga moramo uporabljati pri 

uradovanju (Petek, 2013).  

2.2.3 Učni jezik 
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Uradovati po definiciji iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika (2000) pomeni »opravljati 

uradne dolžnosti.« Šola je javna ustanova, zato mora celotno učiteljevo delo potekati v 

slovenščini. Tudi Zakon o osnovni šoli (1996) določa, da »je učni jezik v osnovni šoli 

slovenski.« V praksi to pomeni, da učitelj v slovenščini predstavlja znanje svoje stroke in 

navezuje stik z učenci (Kunst Gnamuš, 1992, prim. z Vogel, 2008, v Petek, 2013). 

2.2.4 Učni predmet 

 

Ta opredelitev je osnovana na učnem načrtu za slovenščino, v katerem je zapisano, da je 

slovenščina kot prvi jezik za večino učencev in kot drugi jezik za pripadnike manjšin ključni 

splošnoizobraževalni predmet v osnovni šoli. Učenci se pri njem usposabljajo za učnkovito 

sporazumevanje v slovenskem jeziku, razvijajo zavest o pomenu materinščine, o pomenu 

slovenščine v Sloveniji in Evropski uniji ter o njeni uporabi na vseh področjih javnega in 

zasebnega življenja (UN, 2011, v Petek, 2013). 

Za moje magistrsko delo je pomembno predvsem upoštevanje slovenščine kot uradovalnega 

in učnega jezika. Jezikovna usposobljenost učiteljev se namreč najvidneje odraža pri tvorjenju 

pisnih uradnih besedil (uradovalni jezik) in pedagoškem govoru v razredu (učni jezik). Učitelj 

se v šoli ne sporazumeva le z učenci, ampak tudi s starši, strokovnimi sodelavci, z ravnateljem 

in drugimi uslužbenci šole. Tvori veliko različnih besedil. 

2.3 Učiteljeva besedila 

V Pravilniku o evidenci učiteljeve delovne obveznosti (2006) je zapisano, kaj vse obsega 

učiteljevo delo. Osrednja dejavnost je neposredno pedagoško delo z učenci, h kateremu 

spadata učna obveznost (govori v razredu) ter pisanje letnih in dnevnih priprav (piše 

priprave). Polega tega učitelj opravlja še druga dela, ki vključujejo tvorjenje različnih besedil: 

sodeluje s starši (govori na roditeljskih sestankih in govorilnih urah), sodeluje v strokovnih 

organih šole (govori na sestankih aktivov, konferencah in sejah, piše zapisnike sestankov in 

sej), ureja šolsko dokumentacijo (piše v dnevnik, redovalnico, poročila), opravlja naloge 

razrednika (piše obvestila in vabila učencem in staršem). Vse dejavnosti učitelja oziroma 

besedila, ki jih pri tem tvori, zahtevajo od učitelja uporabo slovenskega knjižnega jezika.  

Besedila se razlikujejo po tem, komu so namenjena, s kakšnim namenom se tvorjena, kakšno 

vlogo opravljajo in podobno. Glede na različne lastnosti ločimo vrste besedil (Gomboc, 

2009).  
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2.3.1 Vrste besedil 

 

M. Gomboc (2009) besedila deli po sedmih različnih merilih: (1) prenosnik; (2) družbena 

vloga sporočevalca in prejemnika; (3) družbeno razmerje med sporočevalcem in 

prejemnikom; (4) namen; (5) odziv naslovnika; (6) ubeseditveno stališče; (7) namen in izbira 

jezika. M. Bešter Turk (2002) dodaja še dve merili: (8) namen, ki ga je imel sporočevalec pri 

tvorjenju besedila; (9) način razvijanja teme. 

Način razvijanja teme (9) deli besedila na obveščevalna, opisovalna, pripovedovalna, 

razlagalna in utemeljevalna. Učitelj tvori vse naštete vrste besedil, jezik pa se od ene do druge 

vrste bistveno ne razlikuje. Glede na namen, ki ga je imel sporočevalec pri tvorjenju besedila 

(8), učitelj tvori prikazovalna, zagotavljalna, vrednotenjska, čustvena, pozivna, poizvedovalna 

in povezovalna besedila. Edina vrsta, ki je ne tvori, so izvršilna besedila, saj ne povzroča 

sprememb v družbeni stvarnosti. Merila, po katerih se besedila med seboj redko razlikujejo in 

prav tako niso neposredno povezana z jezikom, so: namen in izbira jezika (7): vsa besedila so 

neumetnostna, razen kadar učitelj bere ali pripoveduje književna dela; ubeseditveno stališče 

(6): vsa besedila so objektivna, razen kadar učitelj tvori jaz sporočila in želi vplivati na 

učenčeva čustva in vedenje; odziv naslovnika (5): vsa besedila so dvogovorna, razen določena 

dokumentacija, npr. zapisniki, priprave, zapisi v dnevnik. Glede na družbeno vlogo 

sporočevalca in prejemnika (4) besedila delimo na zasebna in javna. Večina učiteljevih 

besedil je javnih, npr. poučevanje v učilnici, saj so namenjena širšemu krogu ljudi na javnem 

mestu – v šoli. Posamezna besedila, ko učitelj želi vzpostaviti zaupnejši odnos z določenim 

učencem, so lahko tudi zasebna (prir. po Bešter Turk, 2002). 

2.3.1.1 Besedila glede na prenosnik 

 

Za moje magistrsko delo je pomembna delitev glede na prenosnik: ločimo zapisana in 

govorjena besedila. Pisno sporočanje nam omogoča vidni prenosnik, govorno sporočanje pa 

slušni prenosnik. Pri prvem se podatki širijo s pomočjo svetlobnega valovanja, pri drugem pa 

s pomočjo zvočnega. V svojo raziskavo sem vključila zapisana in govorjena besedila. Obe 

vrsti besedil imata svoje jezikovne značilnosti in posebnosti. Poznavanje teh nam pomaga 

oblikovati merila, kakšno naj bo določeno učiteljevo besedilo, da bo skladno z normo 

slovenskega knjižnega jezika. (prir. po Bešter Turk, 2002) 
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2.3.1.1.1 Zapisana besedila 

 

Prejemnik besedila za glavni vir informacij uporabi dano besedilo, zato ima besedni jezik pri 

pisnem sporočanju večjo vlogo kot pri ustnem. Nebesedni dejavniki, s katerimi vplivamo na 

videz besedila, so npr. čitljivost, razporejenost, poudarki. Prilagajamo lahko velikost pisave in 

slog črk, dodamo sliko ali graf. Bralcu moramo omogočiti, da se bo v besedilu znašel (Bešter 

Turk, 2002). 

Pisno sporočanje zahteva pravilno rabo jezika, to je knjižni zborni jezik. Zanj pa so značilne 

slogovne različice glede na to, komu je besedilo namenjeno. Učitelj besedila, ki so namenjena 

staršem, napiše v drugačnem slogu kot besedila, ki so nastala kot zapisnik strokovne seje. 

Zadnja namreč vključujejo izraze, ki jih starši najbrž ne bi razumeli. Spet drugačno slogovno 

podobo imajo besedila, ki so namenjena učitelju samemu za pripravo na pouk (prir. po 

Gomboc, 2009). 

2.3.1.1.2 Govorjena besedila 

 

Govorno izražanje je v primerjavi s pisnim manj jezikovno natančno. Vsebuje več prvin 

nebesednega jezika: vidne (kretnje, mimika obraza, drža telesa, očesni stik) in slušne 

(glasnost, hitrost, členitev s premori, poudarjanje, register, barva) (Bešter Turk, 2002). 

Prejemnik besedila je pozoren na vse dejavnike govorjenja in besedni jezik zato ni edini vir 

informacij. Prejemnik nas bo razumel, četudi si privoščimo jezikovno nepopolnost. 

Govorno izražanje glede na socialne zvrsti delimo na knjižno in neknjižno. Učitelj naj bi v 

skladu z upoštevanjem slovenščine kot učnega načela v razredu ves čas uporabljal knjižni 

jezik. Za knjižni jezik je značilna enotnost: enak je za vse Slovence, pravila so zapisana v 

jezikovnih priročnikih. Knjižni jezik se deli na knjižni zborni jezik in knjižni pogovorni jezik 

(Gomboc, 2009). 

2.3.1.1.2.1 Knjižni zborni jezik 

 

Knjižni zborni jezik uporabljamo, kadar beremo, obnavljamo po spominu in v vseh javnih 

nastopih. Zahteva dosledno upoštevanje jezikovnih pravil. Učitelj je javni govorec, zato se 

trudi uporabljati knjižni zborni jezik, vendar je v prostem govoru zelo težko upoštevati stroga 
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jezikovna pravila, poleg tega pa takšen govor izpade izumetničen (Gomboc, 2009, Majdič, 

2004). 

2.3.1.1.2.2 Knjižni pogovorni jezik 

 

Jezik, v katerem je jezikovna norma blago kršena, imenujemo knjižni oziroma splošni 

pogovorni jezik. Zanj je značilna odsotnost strogih knjižnih skladenjskih vzorcev, besedja, 

oblik, naglasov. V njem srečamo glasoslovne posebnosti,  npr. kratki nedoločnik (delat, učit), 

izpadanje nepoudarjenih samoglasnikov in soglasnikov (bla, napište, vidu), premeno naglasa 

(písat, nêste); oblikoslovne značilnosti (sva hodile, ta mlad, Markota); skladenjske 

značilnosti, npr. izpuščene besede (Kaj Slovenija, Amerika!), nedokončan začeti skladenjski 

vzorec (Naš Janez, si ga videl, ko je šel v hribe?); pogovorne besede ( ja, vejo, a) (Gomboc, 

2009, Toporišič, 2008). 

Za analizo govorne usposobljenosti učiteljev je treba najprej vedeti, kakšen jezik ustrezno 

jezikovno usposobljeni učitelji sploh uporabljajo oziroma naj bi ga uporabljali. Tako kot ne 

obstaja veliko literature na temo pravorečja, tudi ni enotnih navodil, kakšen jezik naj 

uporabljajo uradne osebe in javni govorci. Vprašanje je torej, kakšen jezik naj se od učiteljev 

sploh zahteva. Mnenja so deljena, razlikujejo se predvsem glede na avtorjev način 

opredeljevanja učiteljevega govora v razredu: ali učitelj nastopa ali se pogovarja. Čeprav so 

avtorji, ki obravnavajo obe dimenziji skupaj, redki, učitelj vsekakor počne oboje, zato je prav, 

da se učiteljevo govorno nastopanje jemlje kot celoto. 

2.3.1.1.2.3 Kakšen jezik uporabljajo učitelji? 

 

C. Šeruga Prek in E. Antončič (2004) sta ugotavljali, da je bil govor, ki so ga učenci takrat 

poslušali v šolah, večinoma zelo daleč od vzorne zborne slovenščine in je preočitno izdajal 

pokrajinski izvor govorcev. Težava je bila v tem, da za učitelje ni bilo praktičnega pouka 

zborne izreke. Danes je položaj že nekoliko boljši, saj se študente na Pedagoški fakulteti 

načrtno usposablja za govorno nastopanje. Petek (2012) je v svoji raziskavi o profesionalnem 

razvoju  javnega govornega nastopanja prihodnjih učiteljev ugotovil, da se študentje zavedajo 

pomembnosti javnega govornega nastopanja in da tega med študijskim programom tudi 

izkusijo. Kljub temu študentje še vseeno premalo javno govorno nastopajo, kar pa se da rešiti 

z dodatnimi študijskimi obveznosti (čim več konkretnih, praktičnih izkušenj). Četudi se 

položaj izboljšuje, pa je na delovnih mestih še vedno precej učiteljev, ki javnega govornega 
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nastopanja ne obvladajo. Težava je tudi v tem, da so zapisana pravila za zborno izreko precej 

zapletena in razpršena po različnih poglavjih slovnice in pravopisa in tako težko dostopna. 

Tudi S. Kranjc (2004: 399), ki sicer govori o sodobnih medijih, ugotavlja, da je »pogovorni 

jezik, v katerem se izražajo govorci, čedalje bolj splošna oblika govornega jezika, vendar ni 

ustaljena ali za vse Slovence enaka. Ta oblika jezika namreč nima zapisane in predpisane 

slovnice, kakor jo ima pisani jezik. Pogovorni jezik sproti nastaja in je pod stalnim vplivom 

dveh jezikovnih plasti: govorjene plasti narečja in pisanega knjižnega jezika.« 

2.3.1.1.2.4 Kakšen jezik bi morali uporabljati učitelji? 

 

C. Šeruga Prek in E. Antončič (2004) pravita, da bi morali vsi javni govorci, tudi učitelji, 

uporabljati najvišjo obliko knjižnega jezika – zborni jezik. Tudi Toporišič (2008: 229–230), ki 

razpravlja o knjižnem zbornem in pogovornem jeziku, pravi, da se zborni knjižni jezik govori 

tudi prosto, in sicer »ga govorijo zlasti v šolah, učitelji in učenci vseh vrst […]. Zborno obliko 

knjižnega  jezika, skratka, uporabljamo zmeraj takrat, kadar imamo pred seboj nekak javen 

nabor poslušalcev […].«  Viktor Majdič (2004) pa pravi da je zahteva učiteljem po dosledni 

rabi samo zborne govorne oblike knjižnega jezika popolnoma nesprejemljiva, enako 

nesprejemljivo pa je tudi dopuščanje, da sme učitelj v odnosnem govoru uporabljati narečni 

pogovorni jezik. Vmesno pot imenuje splošni pogovorni jezik. 

Urbančič (Urbančič, 1975 v Kranjc, 2004: 396) govori o konverzacijskem stilu, ki »tvori 

nekakšen most med jezikom knjig in pogovornim jezikom. Je kultiviranejši od tega in manj 

učen od onega. Besedišče je preprosto, stavki niso dolgi in priredja so običajnejša kot 

podredja. […] Posamezni elementi pogovornega jezika mu dajejo domačnosten, neprisiljen 

izraz.« Takšen jezik Toporišič (2011) imenuje knjižna pogovorna zvrst. Omenjeno zvrst 

tvorimo v prisotnosti naslovnika, npr. na predavanjih, na radiu in televiziji, pri uradovanju s 

strankami. 

V to skupino spadajo tudi učitelji. Pri svojem delu javno nastopajo, ampak besedila nimajo 

vnaprej pripravljenega, temveč ga tvorijo sproti. Zanima me, ali obstajajo točna in enotna 

pravila, kakšen naj bo knjižni pogovorni jezik. 

2.3.1.1.2.5 Ima pogovorni knjižni jezik normo? 

 

Tivadar (2004) pravi, da knjižna norma pogovornega jezika ni in ne sme biti nekaj 

papirnatega in nenaravnega. Jezik je namreč živ. Govor danes ni isti, kot je bil pred 10 leti, in 
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ni tak, kot bo čez 10 let. Toporišič (2008: 232) pa ugotavlja, da nam je vendar »za vso 

Slovenijo potreben kolikor toliko enoten pogovorni jezik.« Včasih je bil prostor normiranja 

slovenske zborne izreke gledališče, danes pa so to vlogo prevzeli mediji (Šeruga Prek in 

Antončič, 2004). Tivadar (2004: 441) navaja, da je »normo treba ugotoviti iz knjižne rabe, 

torej iz besedil. […] Pri določanju norme je treba upoštevati razvoj jezika, zvrstno 

razslojenost, vse pa mora težiti k lažjemu in učinkovitejšemu sporazumevanju.« 

Nadalje avtor podaja odgovor na vprašanje, »katera besedila in govorce torej  obravnavati kot 

merodajne pri določanju norme govorjenega knjižnega jezika: 

 V današnjem času imajo velik vpliv mediji s profesionalnimi govorci in bolj ali manj 

jezikovno izobraženimi novinarji (zelo velika slišnost in tudi poslušanost). 

 Upoštevati moramo kultivirane govorce v govornih položajih knjižnega jezika 

(politike, poslovneže, učitelje …). V največji meri govorjeni knjižni jezik ustvarja, uči 

šola.« (prav tam) 

Avtor (Tivadar, 2004: 450) nazadnje sklene: »Vpliv govorjenih medijev na knjižni jezik bo/je 

na lokalni in državni ravni velik. […] Elektronski mediji imajo vedno več 

poslušalcev/gledalcev, zato v veliki meri  soustvarjajo tudi jezikovno podobo. Večji vpliv na 

govorjeni knjižni izraz imajo le še šole, ki pa bi morale poleg učenja pravil in teorije o 

knjižnem jeziku govorce usmerjati tudi v nadaljnje izpopolnjevanje, življenje s slovenskih 

knjižnim jezikom in njegovo uporabo, da bi bili suvereni in sproščeni govorci svojega jezika.« 

Se zavedamo, kako velik je vpliv učiteljev na razvoj jezika?  

Da bi ugotovila, kakšen jezik uporabljajo učitelji razredne stopnje, sem analizirala njihova 

govorjena in zapisana besedila. Za analizo govorjenih besedil sem posnela učne ure, za 

analizo zapisanih besedil pa zbrala uradna obvestila, vabila, zapisnike in sprotne učne 

priprave. Glavna značilnost omenjenih besedil je, da so uradna.  Uradna besedila nastanejo, 

kadar sta sporočevalec in prejemnik v družbeno neenakovrednem razmerju. Obvestila, vabila 

in zapisniki so uradne besedilne vrste v najstrožjem pomenu besede: so pisne in zahtevajo 

natančnost v obliki in vsebini. Tudi vsa govorjena besedila v učnih urah učiteljev so izrečena 

v družbeno neenakovrednem razmerju z učencem: učiteljev govor v razredu je uraden, ker je 

šola javna ustanova (prir. po Gomboc, 2009). 

2.3.1.2 Besedila glede na družbeno razmerje med sporočevalcem in prejemnikom 
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Besedila delimo glede na družbeno razmerje med sporočevalcem in prejemnikom: ločimo 

uradna in neuradna besedila. Obe vrsti besedil imata svoje jezikovne značilnosti in 

posebnosti. Poznavanje teh nam pomaga oblikovati kriterije, kakšno naj bo določeno 

učiteljevo besedilo, da bo skladno z normo slovenskega knjižnega jezika (prir. po Gomboc, 

2009). 

2.3.1.2.1 Uradna besedila 

 

Uradna besedila so tista besedila, ki jih sporočevalec pošilja družbeno neenakovrednemu 

naslovniku. Sporazumevanje med sporočevalcem in prejemnikom je poslovno, poklicno ali 

strokovno (Gomboc, 2009). 

Strogo uraden odnos ima učitelj predvsem s starši in z ravnateljem, zato morajo biti takšna 

tudi besedila, ki jim jih izroča.  

Tvorjenje uradnih besedil ne sme biti prepuščeno sporočevalčevi domišljiji. Pisec uradnega 

besedila se mora ravnati po nekaterih pravilih, navadah in oblikah, ki terjajo, da svojo misel, 

namenjeno naslovniku, oblikuje v bolj ali manj utrjenih oblikah: naslovnika nagovori z 

uradnim nagovorom, s priimkom in z družbeno vlogo, besedilo konča s predpisanimi 

uradnimi sklepi, naslovnika vika, sebe podpiše z imenom in s priimkom ter z družbeno vlogo 

(Šimenc, 1994). 

2.3.1.2.1.1 Učiteljeva uradovalna besedila 

 

Uradovalni jezik je zvrst sporazumevanja med uradnimi osebami in strankami (Gomboc, 

2009). Učitelj mora v okviru svoje službene obveznosti redno tvoriti razna uradna besedila.  

Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli (2012) določa, katera uradna besedila piše učitelj. 

Zapisano je, ali je obliko posameznega dokumenta predpisalo ministrstvo, koliko časa se 

hrani dokument in kakšna naj bo vsebina.  

Med najpogostejšimi besedili, s katerimi se srečuje učitelj, so tista, s katerimi navezuje stike s 

starši, zapisniki o raznih sejah in roditeljskih sestankih ter sprotne priprave na vzgojno-

izobraževalno delo. Učitelj se s starši sporazumeva ustno na roditeljskih sestankih in 

govorilnih urah, pisno pa prek elektronskih ali tiskanih sporočil. Najpogosteje jim predaja 

obvestila in vabila, zato sem ti dve besedilni vrsti sem analizirala v empiričnem delu mojega 

magistrskega dela. Daljša strnjena besedila, ki učitelju puščajo več svobode pri tvorjenju, so 
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zapisniki o sestankih in sejah. Tudi ta besedila sem analizirala za svojo raziskavo. Da sem 

pridobljene rezultate še razširila in poglobila, sem analizirala še sprotne učne priprave, ki so 

nekoliko manj uraden, pa vseeno obvezen učiteljev dokument. Za oblikovanje kriterijev, 

kakšno naj bo posamezno učiteljevo besedilo, je treba poznati značilnosti teh besedil ter 

pravila in smernice za njihovo tvorjenje. 

2.3.1.2.1.1.1 Obvestilo 

 

Po Toporišiču (1992: 155) je »obvestilo stalna oblika sporočanja majhnega obsega, ki nas 

seznanja npr.  s sejo, sestankom, prometnimi razmerami, s prireditvami in podobno.« 

Definicija M. Pavlin (2010: 32) je krajša: »obvestilo je kratko sporočilo, ki nas s čim 

seznanja.«  

Obvestila, ki jih tvorijo učitelji, starše obveščajo o novostih v šoli, dnevih dejavnosti, 

zdravniških pregledih, o šolah v naravi in podobno. Pogosto vsebujejo tudi soglasja.  M. 

Pavlin (2010) daje sodobne smernice za tvorjenje uradnega obvestila, pri katerem mora učitelj 

paziti na obliko in pravilno sestavo: 

 naslov sporočevalca oziroma glava šole 

 kraj in datum zapisa obvestila 

 naslov dopisa (ime besedilne vrste), lahko tudi nagovor* 

 jedro: napiše, o čem obvešča, kdaj in kje bo dogajanje potekalo in druge informacije 

 uradni pozdrav 

 podpis 

*Nagovor ni naveden kot obvezni sestavni del, vendar uporaba vljudnostnih izrazov poudari 

uraden odnos med sporočevalcem in prejemnikom (prir. po Gomboc, 2009).  

V Pravilniku o dokumentaciji v osnovni šoli so našteta obvestila, ki jih mora učitelj 

posredovati staršem. Pri vseh je zapisano, katere podatke mora obvestilo vsebovati
2
. Obliko 

                                                           
2
 Obvestila, katerih oblika ni predpisana, je pa določena vsebina dokumenta (izpisana so le besedila, ki so se 

pojavila med analiziranimi besedili): (A) Obvestilo o sodelovanju pri interesnih in drugih dejavnostih šole v 

šolskem letu: podatki o učencu (ime in priimek, datum rojstva, razred in oddelek), šolsko leto, obvestilo o 

sodelovanju pri interesnih dejavnostih, tekmovanjih, prireditvah, bralni znački ter drugih dejavnostih v okviru 

razširjenega programa osnovne šole, kraj in datum izdaje. (B) Obvestilo o izbiri ravni zahtevnosti in spremembi 

ravni zahtevnosti; izbirnih predmetih, za katere se je učenec odločil: podatki o učencu (ime in priimek, datum 

rojstva, razred in oddelek), šolsko leto, podatki o starših (ime in priimek, prebivališče), odločitev o izbiri, kraj in 

datum, podpis staršev. (C) Soglasja staršev: podatki o učencu (ime in priimek, datum rojstva, razred in oddelek), 

šolsko leto, podatki o starših (ime in priimek, prebivališče), soglasje, kraj in datum, podpis staršev. (Č) Druga 

obvestila staršem: vsebina obvestila, kraj in datum. 
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nekaterih je ministrstvo predpisalo, obliko drugih ne. Pri tvorjenju zadnjih je učitelj zelo 

avtonomen. Z upoštevanjem predpisanih pravil za tvorjenje uradnih besedil pokaže svojo 

odgovornost in strokovnost.  

2.3.1.2.1.1.2 Vabilo 

 

Uradno vabilo je besedilo, s katerim uradna oseba koga vabi na prireditev, sestanek, srečanje 

in podobne dogodke (Gomboc, 2009, Pavlin, 2010).  

Učitelj navadno vabi starše svojih učencev ali strokovne sodelavce na sestanke ali prireditve. 

V vseh primerih so vabila uradna, zato morajo imeti značilno zgradbo. M. Gomboc (2009) in 

M. Pavlin (2012) dajeta enaka priporočila: 

 naslov sporočevalca oziroma glava šole 

 kraj in datum zapisa vabila 

 naslov dopisa (ime besedilne vrste), lahko tudi nagovor* 

 jedro: napiše, na kaj vabi, kdaj in kje se bo srečanje odvijalo, uporabi vljudnostne 

besede, če gre za vabilo na sestanek, navede dnevni red 

 uradni pozdrav 

 podpis  

*Nagovor ni naveden kot obvezni sestavni del, vendar uporaba vljudnostnih izrazov poudari 

uraden odnos med sporočevalcem in prejemnikom. 

V Pravilniku o dokumentaciji v osnovni šoli vabila niso navedena kot obvezna dokumentacija, 

torej je njihovo tvorjenje v celoti prepuščeno učitelju. Vabilo, ki je zapisano skladno z normo 

slovenskega knjižnega jezika in s slogovnimi priporočili, je odraz učiteljeve odgovornosti in 

strokovnosti.  

Oblika obvestil in vabil je ista. Tudi vsebini obeh besedilnih vrst sta si med seboj zelo 

podobni: Obe vsebujeta podatke o tem, kdo koga obvešča oziroma vabi (naslovnik pogosto ni 

imenovan). V obvestilu piše, kaj se bo zgodilo, v vabilu pa na kateri dogodek vabi. V obeh sta 

navedena še kraj in čas omenjenega dogodka. Vabilo na sestanke ipd. vsebuje tudi dnevni red, 

obvestilo pa včasih vzrok dogodka. Vsebina obvestil je v primerjavi z vsebino vabil bolj 

raznolika. 



17 
 

2.3.1.2.1.1.3 Zapisnik 

 

Zapisnik je uradno besedilo, v katerem sporočevalec poroča o poteku, ugotovitvah in o 

sklepih sestanka ali seje (Gomboc, 2009, Pavlin, 2010, Šimenc, 1996). 

Učitelj se najpogosteje udeležuje roditeljskih in informativnih sestankov, sestankov 

strokovnih aktivov, pedagoških konferenc. Potek teh srečanj mora biti zapisan. Pri tem je 

treba upoštevati značilnosti besedilne vrste in njeno zgradbo. Priporočila različnih avtorjev 

(Gomboc, 2009, Pavlin, 2010) so med seboj vsebinsko skladna: 

 glava šole 

 naslov (ime besedilne vrste) 

 zaporedna številka sestanka, ime skupine, kraj, datum in ura sestanka, navedba 

prisotnih in odsotnih 

 dnevni red  

 potek in sklepi: izjave in mnenja udeležencev, sklepi ob obravnavanih točkah 

 čas, ko je bil sestanek končan, datum, podpis, v nekaterih primerih žig 

 morebitne priloge  

V Pravilniku o dokumentaciji v osnovnih šolah so naštete vrste zapisnikov, ki jih tvori učitelj 

v okviru svoje službene obveznosti. Oblike nobenega izmed njih ni predpisalo ministrstvo, 

zato je na učitelju samem, da upošteva priporočila o vsebini
3
 in besedilo napiše skladno z 

normo slovenskega knjižnega jezika in s slogovnimi priporočili.  

2.3.1.2.1.1.4 Sprotna učna priprava 

 

Poznamo več vrst učiteljevih priprav. Letna priprava je sestavni del letnega delovnega načrta 

šole, ki je obsežen delovni dokument šole. Vsebuje opis izvedbe celotnega programa za 

določen razred. Nekoliko ožja je etapna priprava, ki jo učitelj lahko napiše, da zaokroži nek 

didaktični sklop. Zadnja faza načrtovanja učnega procesa je priprava na eno didaktično enoto. 

Navadno je to ena šolska ura. Pisna učna priprava ni zgolj učiteljeva formalna obveznost, 

ampak je namenjena predvsem kakovostnemu in nemotenemu izvajanju pouka. V literaturi je 

mogoče najti različne sheme in obrazce za oblikovanje pisnih priprav, ki pa učitelje pogosto 

                                                           
3
 Zapisniki, katerih oblika ni predpisana, je pa določena vsebina dokumenta (izpisana so le besedila, ki so se 

pojavila med analiziranimi besedili): (A) Zapisniki o sejah strokovnih aktivov: kraj, datum in čas seje, naziv 

organa, prisotni, dnevni red, navedba razprave in sklepov. (B) Zapisniki roditeljskih sestankov: kraj, datum in 

čas sestanka, prisotni, dnevni red, navedba razprave in sklepov. 
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silijo v površno in formalno izpolnjevanje okvirčkov, kar nima dosti skupnega z izdelavo 

dobre priprave. Najboljše je, da si vsak učitelj izoblikuje svojo obliko pisnih priprav (Blažič, 

Ivanuš-Grmek, Kramar in Strmčnik, 2003). 

Blažič idr. (2003) navajajo, katere rubrike naj vsebuje priprava na didaktično enoto pouka: 

 šola 

 razred 

 predmet 

 učitelj 

 datum 

 naslov didaktične enote 

 cilj didaktične enote 

 metode in oblike 

 didaktična sredstva 

 vsebina: 

o uvodni del: opis motivacije in napovedi cilja  

o osrednji del: obširen zapis predvidenega dogajanja 

o sklepni del: opis načina konca procesa 

 

 V novejših pripravah se navajajo tudi viri in literatura.  

 

Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli navaja, da sta letna delovna priprava in sprotna 

priprava strokovnega delavca na vzgojno-izobraževalno delo obvezna dokumenta, nimata pa 

predpisane oblike in vsebine. 

Pedagoška fakulteta v Ljubljani ne podaja enotnih navodil, kako naj učitelj napiše pripravo. 

Vsak šolski predmet ima drugačno strukturo učnih ciljev, pri vsakem predmetu so pravila za 

oblikovanje učnih tem in enot drugačna. Končna podoba torej ostaja v rokah posameznega 

učitelja, ki naj pri oblikovanju upošteva značilnosti predmeta in trenutne situacije. Kljub temu 

velja, da naj vsaka priprava vsebuje osnovne podatke, vse pomembne didaktične sestavine in 

zapis zamisli poteka procesa. Zapisi naj bodo kratki in jedernati, celotna priprava naj bo 

pregledno urejena in napisana v slovenskem knjižnem jeziku (prir. po Blažič idr., 2003).  
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Predstavljene besedilne vrste tvori vsak učitelj, zato so dobra podlaga za kvantitativno analizo 

jezikovne usposobljenosti učiteljev razredne stopnje. So uradna, zato jih mora učitelj tvoriti 

po določenih pravilih. Pri razmejevanju besedil na uradna in neuradna imamo navadno v 

mislih zapisana besedila, vendar lahko po istem merilu delimo tudi govorjena besedila. V 

skladu z dejstvom, da je šola javna ustanova in učitelj v šoli upravlja uradne dolžnosti, mora 

biti celotna komunikacija med učiteljem in učencem uradna. Vendar pa je razred socialna 

skupina, zato se učitelj ne more izogniti osebnemu stiku z drugimi. Tako v razredu nastajajo 

tudi neuradna besedila.  

2.3.1.2.2 Neuradna besedila 

 

Neuradna besedila so tista besedila, ki jih sporočevalec nameni družbeno enakovrednemu 

naslovniku. Sporočevalec uporablja neuradne nagovore in pozdrave, naslovnika naslavlja z 

imenom, ga tika, razodeva svoje mnenje in osebne lastnosti (Gomboc, 1999). 

Učitelj v nekaterih pogovorih z učenci postane neuraden, da vzpostavi zaupnejši odnos z 

njimi. To se zgodi predvsem takrat, ko želi otroke vzgajati in so v ospredju medsebojni 

odnosi, čustva, vedenje. Med vsako učno uro se prepletata izobraževalna in vzgojna funkcija 

učitelja in v zadnji učitelj občasno prestopi prag uradnega odnosa. (prir. po Kunst Gnamuš, 

1992) 

2.3.1.3 Besedila glede namen 

 

Učiteljeva besedila se med seboj razlikujejo tudi glede na namen: zasebna besedila ločimo na 

praktičnosporazumevalna in uradovalna, javna pa na strokovna in publicistična besedila. 

Publicistična besedila tvorijo novinarji. Praktičnosporazumevalna besedila tvorimo v zasebnih 

pogovorih – učitelj takšna besedila tvori, kadar želi z učenci vzpostaviti zaupnejši odnos. 

Uradovalna besedila si izmenjujeta uradna oseba (v javni ustanovi, npr. šoli) in stranka 

(posameznik, npr. učenec). Strokovna besedila oblikujejo strokovnjaki na posameznem 

strokovnem področju. Strokovna besedila nadalje delimo na znanstvena in 

poljudnoznanstvena. Znanstvena strokovna besedila so namenjena ožjemu krogu 

strokovnjakov na določenem področju. Izražanje v takih besedilih je zapleteno, polno 

abstarktnih izrazov in prevzetih besed. Poljudnoznanstvena besedila so namenjena širšemu 

krogu ljudi, tudi nestrokovnjakom, zato so tvorjena po načelu, da je treba zapletene pojave 

prikazati čim bolj preprosto in nazorno. V šoli učitelj učencem razlaga snov z različnih 
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strokovnih področjih, da je besedilo nazornejše, pa ga obogati z risbami, fotografijami, 

konkretnimi primeri (Gomboc, 2009). 

Ko učitelj učencem podaja novo snov, uresničuje izobraževalno funkcijo šole. Poleg 

izobraževanja pa v šoli poteka tudi vzgoja. Med delom v razredu učitelj prepleta obe svoji 

vlogi. Celoten učiteljev govor v razredu imenujemo pedagoški govor.  

2.3.1.3.1 Pedagoški govor v razredu 

 

Učitelj v razredu želi učence naučiti čim več novega in hkrati ohranjati primerno razredno 

klimo. B. Marentič Požarnik (2012) ugotavlja, da je osnova za učinkovito delo v razredu 

dobra medosebna komunikacija. Njeno delitev učiteljevih komunikacijskih spretnosti na pet 

vlog bom podkrepila s spoznanji O. Kunst Gnamuš (1992), saj je za moje magistrsko delo 

pomemben predvsem besedni del učiteljeve interakcije z učenci. Učitelj kot (1) posredovalec 

informacij pretežno razlaga snov. V vmesnem govoru pogosto uporablja glagole rekanja in 

mišljenja (obravnavali smo, povedala sem, mislim) ter  ogovorno množino (Katere črke že 

poznamo?) Učitelj kot (2) spraševalec sodelujoče spodbuja k pogovoru. Vsi so usmerjeni k 

tvorjenju vednosti, učitelj sprejema ali uporabi učenčevo idejo, na koncu oblikuje sklepe. 

Učitelj kot (3) poslušalec in svetovalec aktivno posluša in oblikuje jaz sporočila. Učitelj kot 

(4) vzdrževalec discipline daje navodila, izraža zahtevo, na težave učencev se odzove z 

nesprejemanjem (moralizira, grozi, kritizira ipd.) ali s sprejemanjem (hvali in spodbuja). 

Učitelj kot (5) reševalec konfliktov sprejema čustva učencev (Kunst Gnamuš, 1992, Marentič 

Požarnik, 2012). 

O. Kunst Gnamuš (1992) celoten učiteljev govor v razredu deli na spoznavni in odnosni 

govor. Prek spoznavnega govora učitelj uresničuje izobraževalno vlogo šole, prek odnosnega 

govora pa vzgojno vlogo šole.   

2.3.1.3.1.1 Spoznavni govor 

 

Spoznavni govor lahko enačimo s poljudnoznanstvenim besedilom. O. Kunst Gnamuš (1992) 

takšen govor imenuje naravni govor. Avtorica navaja, da se naravni govor od govora stroke in 

znanosti razlikuje po tem, da smo pozorni na pomen povedi in ne na strokovno in jezikovno 

pravilnost. Učiteljeva prva skrb pri poučevanju je, da bodo učenci njegovo razlago razumeli, 

kar najlaže doseže z enostavnimi besedami in stavčnimi strukturami.  
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2.3.1.3.1.2 Odnosi govor 

 

Z odnosnim govorom učitelj vzpostavlja odnose z učenci. O. Kunst Gnamuš (1992: 27) 

navaja, da je »temeljna namera odnosnega govora usklajevati tok zavesti, doseči menjavo idej 

in soglasje glede njihove resničnosti, pravilnosti ali sprejemljivosti ter povzročiti zaželeno 

dejavnost učencev. Odnosni govor povezuje udeležence pogovora, njihove čutne, miselne in 

govorne dejavnosti, ustvarja bližino ali razdaljo, enakovredna ali neenakovredna razmerja, 

tekmovalnost ali sodelovalnost.«  

Delitev pedagoškega govora po O. Kunst Gnamuš (1992) sovpada z jezikoslovnimi delitvami 

besedil na različne vrste (Bešter Turk, 2002, Gomboc, 2009). Spoznavni govor lahko enačimo 

z uradnim in s strokovnim besedilom. Učitelj izobražuje – učencem podaja strokovno znanje 

– takrat javno nastopa, zato mora uporabljati knjižni zborni jezik. Odnosni govor je uradno ali 

neuradno praktičnosporazumevalno besedilo. Učitelj vzgaja – vzpostavlja medsebojne odnose 

– takrat se še vedno nahaja v javni ustanovi, vendar ne nastopa, zato lahko uporablja knjižni 

pogovorni jezik (prir. po Gomboc, 2009). 

2.4 Sklep teoretičnega dela  

Učitelj mora imeti dobro razvito sporazumevalno zmožnost, saj bo le tako lahko svoje znanje 

uspešno posredoval učencem. Sporazumevalna zmožnost sestoji iz več gradnikov. To so 

motiviranost, stvarno znanje, jezikovna zmožnost, slogovna zmožnost, zmožnost nebesednega 

sporazumevanja in metajezikovna zmožnost. Z enkratnim opazovanjem besedil lahko 

analiziramo le jezikovno in slogovno zmožnost. K prvi uvrščamo poimenovalno zmožnost, tj. 

zmožnost uporabe ustreznih izrazov, slovnično zmožnost, tj. zmožnost tvorjenja oblikoslovno 

in skladenjsko pravilnih povedi, pravopisno zmožnost, tj. obvladanje pisanja besedil in 

pravorečno zmožnost, tj.  zmožnost sporočevalca, da govori knjižno. Slogovna zmožnost pa 

pomeni, da sporočevalec uporablja besede, stavčne strukture in socialne zvrsti, primerne 

okoliščinam, v katerih se znajde. Uradni govorci v javnih institucijah, kot je učitelj v šoli, se 

morajo izogibati slogovno zaznamovanim besedam: pomanjševalnicam, starinskim izrazom, 

prevzetim besedam. 

Slovenščina ima v vzgojno-izobraževalnem procesu več vlog: prvi jezik, drugi jezik, učni 

predmet, uradni jezik in učni jezik. Zadnji dve vlogi učitelja obvezujeta, da so vsa besedila, ki 

jih tvori – pri uradovanju s starši, z učenci ali ravnateljem ter pri učnem procesu – v 

slovenskem jeziku. Učitelj tvori zapisana in govorjena besedila. Pri pisnem sporočanju ima 
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jezik večjo vlogo kot pri ustnem, saj je dano besedilo edini vir informacij za prejemnika. 

Uradno pisno besedilo spada med t.i. stalne oblike sporočanja in zahteva upoštevanje 

določenih pravil. Uradna besedila, ki jih tvori učitelj, so obvestila, vabila, zapisniki, priprave 

in drugo.  Govorno izražanje je v primerjavi s pisnim manj jezikovno natančno, saj 

sogovornik veliko informacij razbere iz okoliščin sporočanja. Glede na socialne zvrsti ga 

delimo na knjižni in neknjižni jezik. Učitelj mora ves čas v šoli uporabljati knjižni jezik, 

vprašanje pa je, ali naj bo to zborni ali pogovorni knjižni jezik. Kritični presek različnih 

avtorjev kaže, da je učitelj takrat, kadar podaja učno snov, v vlogi javnega govorca, zato mora 

uporabljati zborni jezik. Kadar pa je njegov govor namenjen vzpostavljanju odnosov, lahko 

uporablja knjižni pogovorni jezik, v katerem je jezikovna norma blago kršena in je enoten za 

vse Slovence. 
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3 EMPIRIČNI DEL  

 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

V magistrskem delu ugotavljam, kakšna je jezikovna usposobljenost učiteljev na razredni 

stopnji. Ker je slovenščina v slovenskih osnovnih šolah prvi ali drugi jezik, uradni in učni 

jezik ter učni predmet, učitelj pa glavni uresničevalec vzgojno-izobraževalnega procesa, 

pričakujem, da se učitelji trudijo uporabljati knjižni jezik v zapisani in govorjeni obliki ter 

ustrezna jezikovna pravila. Da bi proučila želeno področje, sem zbrala zapisana besedila 

(uradna obvestila, vabila, zapisnike in sprotne učne priprave) in govorjena besedila (posnetke 

učnih ur) razrednih učiteljev ter jih analizirala. Strukturiranost raziskave sem povečala tako, 

da sem odkrite napake razčlenila na pet sklopov: (1) poimenovalne napake, (2) slovnične 

napake, (3) pravopisne napake, (4) pravorečne napake in (5) slogovne napake.  

Oblikovala sem preglednico, v katero sem poleg posamezne zmožnosti vnesla še kratko 

pravilo, katerega se moramo držati, da ne kršimo norme slovenskega knjižnega jezika.  

Preglednica 1: Izbrane sestavine sporazumevalne zmožnosti s pravili 

 Sporazumevalna 

zmožnost 

Pravilo Kršenje pravila 

1 Poimenovalna 

zmožnost 

Besede naj bodo v SSKJ in poimenujejo 

ustrezno prvino predmetnosti. 

Poimenovalna 

napaka 

2 Slovnična zmožnost a) Skladnja: Besede naj se povezujejo v 

višje enote skladno z normo 

slovenskega knjižnega jezika. 

b) Oblikoslovje: Besede naj bodo 

oblikovane skladno z normo 

slovenskega knjižnega jezika. 

Slovnična napaka 

3 Pravopisna zmožnost Besede naj bodo zapisane skladno z normo 

slovenskega knjižnega jezika. 

Pravopisna 

napaka 

4 Pravorečna zmožnost Besede naj bodo izgovorjene skladno z 

normo slovenskega zbornega jezika. 

Pravorečna 

napaka 

5 Slogovna zmožnost Besedilo naj bo slogovno dovršeno. Slogovna napaka 
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3.2 Raziskovalna vprašanja 

Glede na opredelitev raziskovalnega problema sem si zastavila naslednja raziskovalna 

vprašanja: 

1. Katere jezikovne napake se pojavljajo pri razrednih učiteljih ob tvorjenju zapisanih besedil? 

2. Kakšen je delež ugotovljenih napak? 

3. Ali se med številom pravopisnih, poimenovalnih, slovničnih in slogovnih napak v 

zapisanih besedilih pojavljajo statistično pomembne razlike? 

4. Katere sestavne dele uradnega obvestila in vabila razredni učitelji najpogosteje izpustijo? 

5. Katere jezikovne napake se pojavljajo pri razrednih učiteljih ob tvorjenju govorjenih 

besedil?  

6. Kakšen je delež ugotovljenih napak? 

7. Ali se med številom pravorečnih, poimenovalnih, slovničnih in slogovnih napak v 

govorjenih besedilih pojavljajo statistično pomembne razlike? 

8. S katero sestavino jezikove zmožnosti imajo razredni učitelji, vključeni v raziskavo, največ 

težav? 

9. Ali je posamezen učitelj, ki je boljši v tvorjenju zapisanih besedil, boljši tudi v tvorjenju 

govorjenih besedil? 

10. V katerem delu pedagoškega govora učitelji delajo več jezikovnih napak, v spoznavnem 

ali odnosnem? 

11. Ali je jezikovna usposobljenost učiteljev za tvorjenje govorjenih besedil povezana z 

dolžino njihove delovne dobe? 

3.3 Metoda in raziskovalni pristop 

Uporabila sem kvantitativni raziskovalni pristop. Uporabljena je bila deskriptivna metoda.  

3.3.1  Vzorec 

 

Vzorec raziskovanja je neslučajnostni priložnostni – učitelji, ki so v šolskem letu 2015/16 

poučevali na razredni stopnji in so privolili v sodelovanje z menoj.  
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Raziskava je sestavljena iz dveh delov: analiza zapisanih besedil (uradnih obvestil, vabil, 

zapisnikov in sprotnih učnih priprav), ki jih tvorijo razredni učitelji, in analiza govorjenih 

besedil (učnih ur učiteljev). Besedila in posnetke učnih ur sem zbirala na matičnih in 

podružničnih šolah na območju osrednje Slovenije. 

Celoten nabor besedil je prispevalo 55 učiteljev. Vzorec ni enak za vsa raziskovalna 

vprašanja: večina učiteljev, ki so bili pripravljeni deliti besedila, ni želela, da še zvočno 

posnamem njihovo učno uro. V raziskovalna vprašanja, ki se navezujejo na zapisana besedila, 

je tako vključenih 49 učiteljev, v vprašanja, ki se navezujejo na govorjena besedila in 

povezanost z dolžino delovne dobe, 17 učiteljev, na vprašanje, ki predstavlja presek obojega – 

zapisanih in govorjenih besedil – pa 11 učiteljev.  

3.3.2 Opis postopka zbiranja podatkov  

 

Za prvi del raziskave sem učitelje razrednega pouka prosila, da mi odstopijo kopijo uradnega 

besedila, ki so ga tvorili sami. Zbirala sem besedila, ki so jih učitelji tvorili še preden so 

vedeli, da jih bom analizirala za raziskavo, torej so besedila pristna. Zbirala sem obvestila in 

vabila, ki jih učitelji napišejo staršem, zapisnike in sprotne učne priprave. Za drugi del 

raziskave sem zvočno posnela učne ure učiteljev: v 16 primerih je bila to ura slovenščine, v 

enem pa spoznavanje okolja.  Zvočni posnetek sem prepisala in nato analizirala napake. Za 

celotno analizo sem uporabila 164 besedil, od tega 49 uradnih obvestil,  36 uradnih vabil, 29 

zapisnikov, 33 sprotnih učnih priprav in 17 zvočnih posnetkov učnih ur. 

3.3.3 Opis postopka obdelave podatkov 

 

Vsako besedilo sem večkrat prebrala in si izpisala vse jezikovne napake, ki sem jih našla. Pri 

tem sem si pomagala s strokovno literaturo in z jezikovnimi priročniki
4
. V preglednico sem 

vpisovala tudi podatke o vrsti napak v posameznem besedilu. Nastalo je 164 preglednic 

                                                           
4
 Ahlin, M. idr. (2000). Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: SAZU, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski 

jezik Frana Ramovša.  

Dobrovoljc, H., Jakop, N. (2011). Sodobni pravopisni priročnik med normo in predpisom. Ljubljana: Založba 

ZRC. 

Jezikovna svetovalnica Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Dostopno na 

https://svetovalnica.zrc-sazu.si/.  

Sršen, J. (1998). Jezik naš vsakdanji. Ljubljana: Gospodarski vestnik. 

Šeruga Prek, C., Antončič, E. (2004). Slovenska zborna izreka. Maribor: Aristej. 

Toporišič, J. (2001): Slovenski pravopis: Ljubljana: SAZU, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana 

Ramovša.  

Žagar, F. (2010). Slovenska slovnica za vsak dan. Celje: Celjska Mohorjeva družba. 

 

https://svetovalnica.zrc-sazu.si/
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(Priloga A). Število posameznih napak v vsakem besedilu sem nato preštela. Pri tem sem 

upoštevala število različnih napak. Podatke o številu napak sem vnesla v novo preglednico – 

skupno za posamezno vrsto besedila (Preglednice 2, 6, 11, 15, 20). Nadaljnji način obdelave 

podatkov ni bil isti za vsa raziskovalna vprašanja. Najprej sem ugotovila deleže posameznih 

napak v posamezni vrsti besedil (opisna statistika: izračun za odstotno frekvenco) in 

povprečno število posameznih napak v posamezni vrsti besedil (opisna statistika: izračun za 

aritmetično sredino) (Preglednice 3, 7, 12, 16, 21). Za vsako vrsto besedil sem izračunala še 

stopnjo tveganja pri posploševanju rezultatov na osnovno množico (sklepna statistika: 

Kruskal-Wallis preizkus (Preglednice 4, 8, 13, 17, 18) in Games-Howell post hoc test 

(Preglednice 5, 9, 14, 18, 23)). Za ugotavljanje povezanosti med usposobljenostjo učiteljev za 

tvorjenje zapisanih in govorjenih besedil sem primerjala število napak v zapisanih besedilih s 

številom besed na eno napako v govorjenih besedilih
5
. Besedila sem rangirala glede na število 

oziroma pogostost napak (Preglednici 57 in 58), nato pa izračunala korelacijo po 

Spearmanovem korelacijskem koeficientu (opisna statistika: korelacija). Za ugotavljanje 

razlike med številom napak v spoznavnem in odnosnem govoru sem primerjala podatke o 

pogostosti napak v posameznem delu govora (Preglednica 59), nato pa podatke vnesla v T-

test za parne primerjave (Preglednica 60) (sklepna statistika: ugotavljanje razlik med 

aritmetičnimi sredinami). Za ugotavljanje povezanosti med jezikovno usposobljenostjo za 

tvorjenje govorjenih besedil in dolžino delovne dobe sem primerjala pogostost napak v 

govorjenih besedilih z dolžino delovne dobe (Preglednica 61), nato pa izračunala korelacijo 

po Pearsonovem korelacijskem koeficientu (opisna statistika: korelacija).  

3.4 Rezultati z interpretacijo 

Raziskava je pokazala, s katerimi sestavinami sporazumevalne zmožnosti imajo razredni 

učitelji največ težav. Delež posameznih napak (poimenovalnih, slovničnih, slogovnih, 

pravopisnih in pravorečnih) sem izračunala za vsako vrsto besedil posebej: za uradna 

obvestila, vabila, zapisnike, sprotne učne priprave in za učne ure. Za vsako vrsto besedil sem 

izračunala tudi, ali so razlike med številom napak posamezne vrste statistično pomembne. 

Izračunala sem, ali se pojavljajo razlike v pogostosti napak v spoznavnem in odnosnem 
                                                           
5
 Pri govorjenih besedilih se števila besed v učnih urah tako močno razlikujejo med seboj, da rezultati ne bi bili 

relevantni, če bi večje število napak neposredno povezovala s slabšo jezikovno usposobljenostjo. Da so rezultati 

natančnejši, sem pri sklepanju, katera učiteljica je govorno bolj usposobljena, upoštevala tudi število vseh 

izgovorjenih besed v učni uri. Število besed v učni uri sem delila s številom napak v tej uri in tako dobila 

podatek o pogostosti napak: na koliko besed se pojavi ena napaka (večja številka pomeni manjšo pogostost 

napak) (Preglednica 57) . Tako sem dobila podatek o pogostosti napak in številka v preglednici označuje število 

besed na eno napako. Pri govorjenih besedilih večje število besed na napako pomeni boljšo jezikovno 

usposobljenost.  
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govoru, ali je jezikovna usposobljenost učiteljev za tvorjenje govorjenih besedil povezana z 

dolžino njihove delovne dobe in ali je posamezen učitelj, ki je boljši v tvorjenju pisnih 

besedil, boljši tudi v tvorjenju govorjenih besedil. 

 

3.4.1 Zapisana besedila razrednih učiteljev: prisotnost in delež napak 

3.4.1.1 Obvestila 

3.4.1.1.1 Prisotnost napak 

 

Raziskovalno vprašanje: Katere jezikovne napake se pojavljajo v uradnih obvestilih 

razrednih učiteljev? 

Preglednica 2: Analiza obvestil 

Zap. št. 

obvestila 

Št. 

pravopisnih 

napak 

Št. 

poimenovalnih 

napak 

Št. 

slovničnih 

napak 

Št. slogovnih 

napak 

Št. vseh 

napak  

1  1 1 2 3 7 

2  1 0 1 6 8 

3  5 0 2 2 9 

4  0 0 0 3 3 

5  3 0 3 3 9 

6  0 0 0 1 1 

7  2 1 1 3 7 

8  4 1 2 3 10 

9  2 0 0 2 4 

10  2 1 0 3 6 

11  0 0 1 2 3 

12 1 1 0 3 5 

13 3 0 0 2 5 

14 4 0 0 1 5 

15 5 0 2 2 9 

16 6 0 6 4 16 

17 1 0 0 2 3 

18 2 2 4 4 12 

19 1 0 0 1 2 

20 2 0 1 1 4 

21 1 0 1 1 3 

22 3 0 0 1 4 

23 1 1 1 3 6 
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24 1 0 0 2 3 

25 5 0 1 3 9 

26 8 0 7 15 30 

27 2 0 3 4 9 

28 1 1 2 3 7 

29 3 0 1 2 6 

30 6 0 2 1 9 

31 2 0 1 2 5 

32 3 0 2 2 7 

33 0 0 0 4 4 

34 2 0 2 3 7 

35 3 0 0 1 4 

36 0 0 1 1 2 

37 1 0 2 2 5 

38 3 0 0 2 5 

39 12 3 8 14 37 

40 6 1 3 3 13 

41 2 0 1 3 6 

42 2 0 1 2 5 

43 5 0 0 2 7 

44 1 0 0 2 3 

45 1 0 1 4 6 

46 3 0 0 2 5 

47 3 0 3 2 8 

48 0 0 1 3 4 

49 5 0 0 1 6 

Skupaj 130 13 69 141 353 

 

Interpretacija: V obvestilih razrednih učiteljev se pojavljajo vse širi vrste napak: pravopisne, 

poimenovalne, slovnične in slogovne. 

3.4.1.1.2 Delež napak 

 

Raziskovalno vprašanje: Kakšen je delež ugotovljenih napak? 

Preglednica 3: Povzetek analize obvestil 

Vrsta napake Pravopisna Poimenovalna Slovnična Slogovna Skupaj 

Število vseh 

napak skupaj 

130 13 69 141 353 

Povprečno 

število napak 

2,65 

 

0,27 

 

1,41 

 

2,88 

 

7,21 

 



29 
 

v enem 

besedilu 

Delež 36,8 % 3,7 % 19,6 % 39,9 % 100,0 % 

 

Graf 1: Delež napak v obvestilih 

 

Interpretacija: Učiteljevo obvestilo povprečno vsebuje 7,21 napak. Od tega je največ napak 

slogovnih (39,9 %) in pravopisnih (36,8 %), sledijo slovnične napake (19,6 %), najmanj je 

poimenovalnih napak (3,7 %) 

3.4.1.1.3 Posplošitev na osnovno množico 

 

Raziskovalno vprašanje: Ali se med številom pravopisnih, poimenovalnih, slovničnih in 

slogovnih napak v uradnih obvestilih razrednih učiteljev pojavljajo statistično 

pomembne razlike? 

Raziskovalna hipoteza: Med številom pravopisnih, poimenovalnih, slovničnih in slogovnih 

napak v uradnih obvestilih razrednih učiteljev se pojavljajo statistično pomembne razlike. 

Ničelna hipoteza: Med številom pravopisnih, poimenovalnih, slovničnih in slogovnih napak v 

uradnih obvestilih razrednih učiteljev se ne pojavljajo statistično pomembne razlike. 

Preglednica 4: Kruskall-Wallis preizkus: obvestila 

Vrednost Hi-kvadrat preizkusa Stopnja prostosti Stopnja tveganja 

6,251389 144 < 0,0001 

 

130 

13 

69 

141 
Pravopisne napake

Poimenovalne napake

Slovnične napake

Slogovne napake
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Preglednica 5: Games-Howell post hoc test: obvestila 

Kombinacija Stopnja tveganja 

Poimenovalne in pravopisne napake < 0,0001 

Poimenovalne in slovnične napake 0,0052     

Poimenovalne in slogovne napake < 0,0001     

Pravopisne in slovnične napake 0,0024     

Pravopisne in slogovne napake 0,5791 

Slovnične in slogovne napake 0,0004     

 

Interpretacija: Vrednost Kruskal-Wallis preizkusa je pokazala statistično pomembne razlike 

med številom napak posamezne vrste v uradnih obvestilih učiteljev (χ
2
 = 6,251389, g = 144,  

α < 0,0001). Games-Howell post hoc test je pokazal, da število poimenovalnih napak 

statistično pomembno odstopa od števila katerih koli drugih napak (α < 0,0001), zaznal pa je 

tudi statistično pomembne razlike med številom slovničnih in slogovnih napak (α = 0,0004) 

ter med številom slovničnih in pravopisnih napak (α = 0,0024). Ničelno hipotezo zavrnemo in 

s tveganjem 0,1 % trdimo, da bi se tudi v osnovni množici v uradnih obvestilih razrednih 

učiteljev pojavilo zelo malo poimenovalnih napak (M = 0,27), število slovničnih napak (M = 

1,41) pa bi bilo bistveno manjše od števila slogovnih napak (M = 2,88).  

3.4.1.2 Vabila 

3.4.1.2.1 Prisotnost napak 

 

Raziskovalno vprašanje: Katere jezikovne napake se pojavljajo v uradnih vabilih 

razrednih učiteljev? 

Preglednica 6: Analiza vabil 

Zap. št. 

vabila 

Št. 

pravopisnih 

napak 

Št. 

poimenovalnih 

napak 

Št. slovničnih 

napak 

Št. slogovnih 

napak 

Št. vseh 

napak  

1  5 1 0 3 9 

2  0 0 2 1 3 

3  7 0 0 1 8 

4  1 0 0 3 4 

5  5 0 0 1 6 

6  3 0 0 3 6 

7  4 1 0 1 6 

8  4 0 0 2 6 
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9  2 0 0 3 5 

10  2 0 0 1 3 

11  1 0 0 2 3 

12 2 0 0 1 3 

13 4 0 0 3 7 

14 3 0 0 3 6 

15 1 0 0 1 2 

16 2 0 1 2 5 

17 3 0 1 1 5 

18 3 0 0 4 7 

19 2 1 1 4 8 

20 1 0 0 1 2 

21 0 0 0 1 1 

22 0 0 1 1 2 

23 4 0 0 0 4 

24 0 0 0 1 1 

25 3 0 0 1 4 

26 2 0 0 1 3 

27 3 0 0 2 5 

28 1 0 0 1 2 

29 0 0 0 2 2 

30 3 0 0 2 5 

31 0 0 0 2 2 

32 4 0 1 0 5 

33 2 0 0 1 3 

34 3 0 2 2 7 

35 2 0 0 3 5 

36 2 0 0 0 2 

Skupaj 84 3 9 61 157 

 

Interpretacija: V vabilih razrednih učiteljev se pojavljajo vse širi vrste napak: pravopisne, 

poimenovalne, slovnične in slogovne. 

3.4.1.2.2 Delež napak 

 

Raziskovalno vprašanje: Kakšen je delež ugotovljenih napak? 

Preglednica 7: Povzetek analize vabil 

Vrsta napake Pravopisna Poimenovalna Slovnična Slogovna Skupaj 

Število vseh 

napak skupaj 

84 3 9 61 157 
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Povprečno 

število napak 

v enem 

besedilu 

2,33 0,08 0,25 1,69 4,36 

Delež  53,5 % 1,9 % 5,7 % 38,9 % 100,0 % 

 

Graf 2: Delež napak v vabilih 

 

Interpretacija: Učiteljevo vabilo povprečno vsebuje 4,36 napak. Od tega je več kot polovica 

napak pravopisnih (51,8 %), sledijo slogovne napake (38,9 %), slovničnih (5,7 %) in 

poimenovalnih napak (1,9 %) pa je zelo malo. 

3.4.1.2.3 Posplošitev na osnovno množico 

 

Raziskovano vprašanje: Ali se med številom pravopisnih, poimenovalnih, slovničnih in 

slogovnih napak v uradnih vabilih razrednih učiteljev pojavljajo statistično pomembne 

razlike? 

Raziskovalna hipoteza: Med številom pravopisnih, poimenovalnih, slovničnih in slogovnih 

napak v uradnih vabilih razrednih učiteljev se pojavljajo statistično pomembne razlike. 

Ničelna hipoteza: Med številom pravopisnih, poimenovalnih, slovničnih in slogovnih napak v 

uradnih vabilih razrednih učiteljev se ne pojavljajo statistično pomembne razlike. 

Preglednica 8: Kruskal-Wallis preizkus: vabila 

Vrednost Hi-kvadrat preizkusa Stopnja prostosti Stopnja tveganja 

6,251389 105 < 0,0001 

84 

3 

9 

61 
Pravopisne napake

Poimenovalne napake

Slovnične napake

Slogovne napake
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Preglednica 9: Games-Howell post hoc test: vabila 

Kombinacija Stopnja tveganja 

Poimenovalne in pravopisne napake < 0,0001 

Poimenovalne in slovnične napake < 0,0001     

Poimenovalne in slogovne napake < 0,0001     

Pravopisne in slovnične napake < 0,0001 

Pravopisne in slogovne napake 0,0096     

Slovnične in slogovne napake < 0,0001     

 

Interpretacija: Vrednost Kruskal-Wallis preizkusa je pokazala statistično pomembne razlike 

med številom napak posamezne vrste v uradnih vabilih učiteljev (χ
2
 = 6,251389, g = 105,  α < 

0,0001). Games-Howell post hoc test je pokazal, da so razlike med številom poimenovalnih in 

pravopisnih, poimenovalnih in slogovnih ter slovničnih in slogovnih napak statistično 

pomembne na ravni α < 0,0001, razlike med številom pravopisnih in slogovnih napak pa na 

ravni α = 0,0096. Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 0,1 % trdimo, da bi se tudi v 

osnovni množici v uradnih vabilih razrednih učiteljev pojavilo precej pravopisnih napak (M = 

2,33), slovničnih zelo malo (M = 0,25), poimenovalnih pa skoraj nič (M = 0,08). 

3.4.1.3 Primerjava obvestil in vabil 

 

Če primerjamo obvestilo in vabilo, ki sta zelo sorodni besedilni vrsti, vidimo, da obvestilo v 

povprečju vsebuje več napak kot vabilo. Razlikujeta se predvsem deleža slovničnih napak. 

Vabila so enostavnejša: so krajša in medsebojno zelo podobna, vsebina je enolična. Obvestila 

pa imajo pestrejšo vsebino, zato ima učitelj pri sestavi več izbire in posledično se pojavlja več 

slogovnih in slovničnih napak. V vabilih slovnične in slogovne napake predstavljajo 44,6 % 

vseh napak, v obvestilih pa 59,5 % vseh napak. 

Nobeno obvestilo ali vabilo ni brez napak. Pri tistih, ki imajo le eno napako, je ta slogovna. 

Zelo redka so namreč obvestila in vabila, ki vsebujejo vse predpisane sestavne dele. 

3.4.1.4 Sestavni deli uradnega obvestila in vabila 

 

Raziskovalno vprašanje: Katere sestavne dele uradnega obvestila in vabila razredni 

učitelji najpogosteje izpustijo? 
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Preglednica 10: Povzetek analize sestavnih delov 85 besedil (49 obvestil in 36 vabil) 

Sestavni del  Koliko besedil je brez 

posameznega sestavnega dela? 

Kolikšen delež besedil je 

brez posameznega 

sestavnega dela? 

Glava šole 51 60,0 % 

Naslovnik (neobvezen) 85 100,0 % 

Kraj in datum  43 50,6 % 

Ime besedilne vrste 41 48,2 % 

Nagovor (neobvezen) 35 41,2 % 

Vsebina 0 0,0 % 

Pozdrav 45 52,9 % 

Podpis 15 17,4 % 

 

Graf 3: Število manjkajočih sestavnih delov 

 

 

Interpretacija: Poznavanje strukture uradnega obvestila in vabila je pri učiteljih razredne 

stopnje precej slabo, saj med 85 besedili le osem besedil, dve obvestili in šest vabil, vsebuje 

vse obvezne sestavne dele,  tudi nagovor pa le tri besedila. Najpogostejši manjkajoči sestavni 

del je glava šole (60,0 %). Sledijo pozdrav (52,9 %), kraj in datum (50,6 %) ter ime besedilne 

vrste (48,2 %). Včasih manjka celo podpis (17,4 %).  

V določeni literaturi, predvsem starejši
6
, in posledično v nekaterih diplomskih delih sem 

zasledila, da se kot obvezen sestavni del smatra tudi naslovnik. V svojem magistrskem delu 

                                                           
6
 Kalin Golob, M. (2003). Jezikovne reže 2. Ljubljana: Tiskarna Ljubljana. 
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sem že v teoretični osnovi ta sestavni del izpustila, ker novejša literatura
7
 naslovnika ne 

omenja več kot obveznega sestavnega dela uradnih obvestil in vabil. Kljub temu sem pri 

analizi upoštevala tudi ta sestavni del in ugotovila, da ga ne vsebuje niti eno besedilo. Pri 

javnem obvestilu in vabilu pa niti v starejši literaturi naslovnik ni obvezen sestavni del. 

Obvestila in vabila, ki jih sestavlja učitelj, so pravzaprav nekakšna mešanica uradnega in 

javnega besedila, saj gre za uradovanje med šolo in starši, vendar pa ta besedila niso 

namenjena le posamezniku in jih učitelj ne pošlje oziroma preda staršem vsakega otroka 

posebej (izdelati toliko obvestil oziroma vabil z isto vsebino in drugačnimi naslovniki bi bilo 

nesmiselno), ampak jih oblikuje tako, da so namenjena širšemu krogu posameznikov oziroma 

ožjemu krogu javnosti. 

3.4.1.5 Zapisniki 

 

3.4.1.5.1 Prisotnost napak 

 

Raziskovalno vprašanje: Katere jezikovne napake se pojavljajo v zapisnikih razrednih 

učiteljev? 

Preglednica 11: Analiza zapisnikov 

Zap. št. 

zapisnika 

Št. 

pravopisnih 

napak 

Št. 

poimenovalnih 

napak 

Št. slovničnih 

napak 

Št. slogovnih 

napak 

Št. vseh 

napak  

1  14 2 13 12 41 

2  5 1 4 15 25 

3  5 0 8 7 20 

4  4 0 4 6 14 

5  12 0 4 4 20 

6  4 0 12 17 33 

7  2 0 0 3 5 

8  6 1 5 9 21 

9  13 1 4 10 28 

10  5 0 2 1 8 

11  3 0 6 13 22 

12 5 0 6 7 18 

13 5 1 2 2 10 

                                                           
7
 Gomboc, M. (2009). Mala slovnica slovenskega jezika. Priročnik za šolo in vsakdanjo rabo. Ljubljana: DZS. 

Pavlin, M. (2010). Kako naj napišem. Ljubljana: Jutro. 
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14 11 0 12 18 41 

15 10 3 10 7 30 

16 4 0 7 11 22 

17 5 0 0 7 12 

18 12 0 11 20 43 

19 5 1 11 16 33 

20 9 0 5 7 21 

21 11 0 20 15 46 

22 9 0 11 9 29 

23 9 2 0 7 18 

24 5 0 3 4 12 

25 4 2 3 11 20 

26 2 1 1 5 9 

27 9 0 9 12 30 

28 8 0 2 4 14 

29 2 1 1 2 6 

Skupaj 198 16 176 261 651 

 

Interpretacija: V zapisnikih razrednih učiteljev se pojavljajo vse širi vrste napak: pravopisne, 

poimenovalne, slovnične in slogovne. 

3.4.1.5.2 Delež napak 

 

Raziskovalno vprašanje: Kakšen je delež ugotovljenih napak? 

Preglednica 12: Povzetek analize zapisnikov 

Vrsta napake Pravopisna Poimenovalna Slovnična Slogovna Skupaj 

Število vseh 

napak skupaj 

198 16 176 261 651 

Povprečno 

število napak 

v enem 

besedilu 

6,83 0,55 6,07 9,00 22,45 

Delež 30,4 % 2,5 % 27,0 % 40,1 % 100,0 % 
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Graf 4: Delež napak v zapisnikih 

 

Interpretacija: Učiteljev zapisnik povprečno vsebuje 22,45 napak. Od tega je največ napak 

slogovnih (40,1 %), sledijo pravopisne (30,4 %) in slovnične napake (27,0 %), najmanj je 

poimenovalnih napak (2,5 %). 

3.4.1.5.3 Posplošitev na osnovno množico 

 

Raziskovalno vprašanje: Ali se med številom pravopisnih, poimenovalnih, slovničnih in 

slogovnih napak v zapisnikih razrednih učiteljev pojavljajo statistično pomembne 

razlike? 

Raziskovalna hipoteza: Med številom pravopisnih, poimenovalnih, slovničnih in slogovnih 

napak v zapisnikih razrednih učiteljev se pojavljajo statistično pomembne razlike. 

Ničelna hipoteza: Med številom pravopisnih, poimenovalnih, slovničnih in slogovnih napak v 

zapisnikih razrednih učiteljev se ne pojavljajo statistično pomembne razlike. 

Preglednica 13: Kruskal-Wallis preizkus: zapisniki 

Vrednost Hi-kvadrat 

preizkusa 

Stopnja prostosti Stopnja tveganja 

6,251389 84 < 0,0001 

 

Preglednica 14: Games-Howell post hoc test: zapisniki 

Kombinacija Stopnja tveganja 

Poimenovalne in pravopisne napake < 0,0001 

198 

16 
176 

261 
Pravopisne napake

Poimenovalne napake

Slovnične napake

Slogovne napake
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Poimenovalne in slovnične napake < 0,0001     

Poimenovalne in slogovne napake < 0,0001     

Pravopisne in slovnične napake 0,4711 

Pravopisne in slogovne napake 0,0407     

Slovnične in slogovne napake 0,0061 

 

Interpretacija: Vrednost Kruskal-Wallis preizkusa je pokazala statistično pomembne razlike 

med številom napak posamezne vrste v zapisnikih učiteljev (χ
2
 = 6,251389, g = 84,  α < 

0,0001). Games-Howell post hoc test je pokazal, da število poimenovalnih napak statistično 

pomembno odstopa od števila katerih koli drugih napak (α < 0,0001), zaznal pa je tudi 

statistično pomembne razlike med številom slogovnih in slovničnih napak (α = 0.0061) ter 

med številom slogovnih in pravopisnih napak (α = 0,0407). Ničelno hipotezo zavrnemo in s 

tveganjem 0,1 % trdimo, da bi bilo tudi v osnovni množici v zapisnikih razrednih učiteljev 

število poimenovalnih napak (M = 0,55) najmanjše, število slogovnih napak (M = 9,00) pa 

največje. 

3.4.1.6 Sprotne učne priprave 

3.4.1.6.1 Prisotnost napak 

 

Raziskovalno vprašanje: Katere jezikovne napake se pojavljajo v sprotnih učnih 

pripravah razrednih učiteljev? 

Preglednica 15: Analiza sprotnih učnih priprav 

Zap. št. 

priprave 

Št. 

pravopisnih 

napak 

Št. 

poimenovalnih 

napak 

Št. 

slovničnih 

napak 

Št. slogovnih 

napak 

Št. vseh 

napak  

1  7 1 7 12 27 

2  3 1 4 8 16 

3  7 1 5 9 22 

4  6 0 4 8 18 

5  6 0 5 11 22 

6  11 1 3 4 19 

7  9 1 4 8 22 

8  8 0 5 9 22 

9  5 1 3 7 16 

10  8 0 4 8 20 

11  4 0 3 12 19 
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12 7 0 3 11 21 

13 5 0 9 4 18 

14 11 0 9 9 29 

15 6 0 2 8 16 

16 4 1 4 9 18 

17 2 2 2 7 13 

18 4 1 5 5 15 

19 3 0 6 13 22 

20 2 0 2 4 8 

21 1 0 2 11 14 

22 4 0 2 12 18 

23 7 2 2 7 18 

24 8 0 5 10 23 

25 12 0 3 8 23 

26 11 1 5 8 25 

27 11 0 5 11 27 

28 8 0 4 9 21 

29 4 3 1 8 16 

30 8 1 1 11 21 

31 10 2 2 9 23 

32 14 0 6 9 29 

33 8 0 0 8 16 

Skupaj 224 19 127 287 657 

 

Interpretacija: V sprotnih učnih pripravah razrednih učiteljev se pojavljajo vse širi vrste 

napak: pravopisne, poimenovalne, slovnične in slogovne. 

3.4.1.6.2 Delež napak 

 

Raziskovalno vprašanje: Kakšen je delež ugotovljenih napak? 

Preglednica 16: Povzetek analize sprotnih učnih priprav 

Priprava/Vrsta 

napake 

Pravopisna Poimenovalna Slovnična Slogovna Skupaj 

Število vseh 

napak skupaj 

224 19 127 287 657 

Povprečno 

število napak v 

enem besedilu 

6,79 0,57 3,85 8,70 19,91 

Delež  34,1 % 2,9 % 19,3 % 43,7 % 100,0 % 
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Graf 5: Delež napak v sprotnih učnih pripravah 

 

 

Interpretacija: Učiteljeva sprotna učna priprava povprečno vsebuje 19,91 napak. Od tega je 

največ napak slogovnih (43,7 %), sledijo pravopisne napake (34,1 %), nato slovnične (19,3 

%), najmanj je poimenovalnih napak (2,9 %). 

3.4.1.6.3 Posplošitev na osnovno množico 

 

Raziskovalno vprašanje: Ali se med številom pravopisnih, poimenovalnih, slovničnih in 

slogovnih napak v sprotnih učnih pripravah razrednih učiteljev pojavljajo statistično 

pomembne razlike? 

Raziskovalna hipoteza: Med številom pravopisnih, poimenovalnih, slovničnih in slogovnih 

napak v sprotnih učnih pripravah razrednih učiteljev se pojavljajo statistično pomembne 

razlike. 

Ničelna hipoteza: Med številom pravopisnih, poimenovalnih, slovničnih in slogovnih napak v 

sprotnih učnih pripravah razrednih učiteljev se ne pojavljajo statistično pomembne razlike. 

Preglednica 17: Kruskal-Wallis preizkus: sprotne učne priprave 

Vrednost Hi-kvadrat preizkusa Stopnja prostosti Stopnja tveganja 

6,251389 96 < 0,0001 

 

224 

19 

127 

287 Pravopisne napake

Poimenovalne napake

Slovnične napake

Slogovne napake



41 
 

Preglednica 18: Games-Howell post hoc test: sprotne učne priprave 

Kombinacija Stopnja tveganja 

Poimenovalne in pravopisne napake < 0,0001 

Poimenovalne in slovnične napake < 0,0001     

Poimenovalne in slogovne napake < 0,0001     

Pravopisne in slovnične napake < 0,0001     

Pravopisne in slogovne napake 0,0009 

Slovnične in slogovne napake < 0,0001     

 

Vrednost Kruskal-Wallis preizkusa je pokazala statistično pomembne razlike med številom 

napak posamezne vrste v sprotnih učnih pripravah (χ
2
 = 6,251389, g = 96,  α < 0,0001). 

Games-Howell post hoc test je pokazal, da so razlike med številom vseh vrst napak statistično 

pomembne na ravni α < 0,0001, le razlike med številom pravopisnih in slogovnih napak na 

ravni α = 0,0009. Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 0,1 % trdimo, da bi se tudi v 

osnovni množici v sprotnih učnih pripravah razrednih učiteljev pojavile razlike med številom 

poimenovalnih (M = 0,57), slovničnih (M = 3,85), pravopisnih (M = 6,79) in slogovnih napak 

(M = 8,70). 

3.4.1.7 Primerjava zapisnikov in sprotnih učnih priprav z obvestili in vabili 

 

Zapisnik in priprava sta v primerjavi z obvestilom in vabilom daljša, zato je razumljivo, da 

vsebujeta več napak. Če primerjavi vabil in obvestil (obvestila vsebujejo več slovničnih in 

slogovnih napak (59,5 %) kot vabila (44,6 %)) dodam še zapisnike in sprotne učne priprave, 

vidim, da se ugotovitve ponovijo in utrdijo: v besedilih, ki tvorcu dovoljujejo več izbire, 

najdemo večji delež  slogovnih in slovničnih napak. Zapisnik in priprava od pisca zahtevata 

več samostojnosti kot prejšnji dve besedilni vrsti. V zapisniku avtor pogovor povzema s 

svojimi besedami in prav tako v pripravi sam načrtuje potek učne ure. Delež slogovnih in 

slovničnih napak se skladno s tem v zapisnikih in pripravah še nekoliko poveča (priprave: 

63,0 %, zapisniki: 67,1 %,). 

3.4.1.8 Vsa zapisana besedila skupaj 

 

Preglednica 19: Povzetek analize vseh zapisanih besedil skupaj 

Vrsta 

napake 

Pravopisna Poimenovalna Slovnična Slogovna Skupaj 

Število 636 51 372 750 1809 
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vseh napak 

skupaj 

Delež 35,2 % 2,8 % 20,6 % 41,4 % 100,0 % 

 

Graf 6skupaj: Delež napak v vseh zapisanih besedilih skupaj 

 

Interpretacija: V vseh zapisanih besedilih (147 besedil) razrednih učiteljev se pojavljajo 

slogovne, pravopisne, slovnične in poimenovalne napake. Če primerjamo med sabo vse štiri 

analizirane besedilne vrste, vidimo, da se delež posameznih napak od ene do druge ne 

spreminja dosti, zato je tudi prikaz napak za vse besedilne vrste skupaj podoben prikazom za 

posamezno besedilno vrsto. Največji delež torej predstavljajo slogovne napake (41,4 %), 

sledijo pravopisne napake (35,2 %), nato slovnične (20,6 %), najmanj je poimenovalnih napak 

(2,8 %).  

3.4.2 Govorjena besedila razrednih učiteljev: prisotnost in delež napak 

3.4.2.1 Prisotnost napak 

 

Raziskovalno vprašanje: Katere jezikovne napake se pojavljajo v govorjenih besedilih 

razrednih učiteljev? 

Preglednica 20: Analiza učnih ur 

Učna ura Št. 

pravorečnih 

napak 

Št. 

poimenovalnih 

napak 

Št. slovničnih 

napak 

Št. slogovnih 

napak 

Št. vseh 

napak  

A 41 0 17 28 86 

35,2 % 

2,8 % 

20,6 % 

41,4 % Pravopisne napake

Poimenovalne napake

Slovnične napake

Slogovne napake
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B 29 0 23 38 90 

C 44 1 41 34 120 

Č 33 1 11 24 69 

D 26 1 6 9 42 

E 56 1 13 23 93 

F 34 2 12 15 63 

G 75 1 12 41 129 

H 28 0 14 22 64 

I 19 0 16 21 56 

J 18 3 2 29 52 

K 35 1 20 24 80 

L 53 0 12 20 85 

M 39 1 11 30 81 

N 27 2 5 17 51 

O 70 1 22 23 116 

P 19 0 6 18 43 

Skupaj 646  15 243 416 1320 

 

Interpretacija: V učnih urah razrednih učiteljev se pojavljajo vse širi vrste napak: pravorečne, 

poimenovalne, slovnične in slogovne. 

3.4.2.2 Delež napak 

 

Raziskovalno vprašanje: Kakšen je delež ugotovljenih napak? 

Preglednica 21: Povzetek analize učnih ur 

Ura/Vrsta 

napake 

Pravorečna Poimenovalna Slovnična Slogovna Skupaj 

Vseh napak 

skupaj 

646  15 243 416 1320 

Povprečno 

število napak 

v enem 

besedilu 

38,00 0,89 14,29 24,47 77,65 

Delež (%) 48,9  1,1 18,5 31,5 100,0 
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Graf 7: Delež napak v učnih urah 

 

Interpretacija: Učitelj v povprečni učni uri naredi največ pravorečnih napak – te predstavljajo 

skoraj polovico vseh napak (48,2 %). Sledijo slogovne napake (31,5 %), nato slovnične (18,5 

%). Poimenovalnih napak skorajda ni (1,1 %).  

3.4.2.3 Posplošitev na osnovno množico 

 

Raziskovalno vprašanje: Ali se med številom pravorečnih, poimenovalnih, slovničnih in 

slogovnih napak v učnih urah razrednih učiteljev pojavljajo statistično pomembne 

razlike? 

Raziskovalna hipoteza: Med številom pravorečnih, poimenovalnih, slovničnih in slogovnih 

napak v učnih urah razrednih učiteljev se pojavljajo statistično pomembne razlike. 

Ničelna hipoteza: Med številom pravorečnih, poimenovalnih, slovničnih in slogovnih napak v 

učnih urah razrednih učiteljev se ne pojavljajo statistično pomembne razlike. 

Preglednica 22: Kruskal-Wallis preizkus: učne ure 

Vrednost Hi-kvadrat preizkusa Stopnja prostosti Stopnja tveganja 

6,251389 48 < 0,0001 

 

Preglednica 23: Games-Howell post hoc test: učne ure 

Kombinacija Stopnja tveganja 

Poimenovalne in pravopisne napake < 0,0001 

Poimenovalne in slovnične napake < 0,0001     

646 
48,2 % 

15 
1,1 % 

243 
18,5 % 

416 
31,5 % 

Pravorečna napaka

Poimenovalne napake

Slovnične napake

Slogovne napake
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Poimenovalne in slogovne napake < 0,0001     

Pravopisne in slovnične napake < 0,0001     

Pravopisne in slogovne napake 0,004 

Slovnične in slogovne napake < 0,0001     

 

Interpretacija: Vrednost Kruskal-Wallis preizkusa je pokazala statistično pomembne razlike 

med številom napak posamezne vrste v učnih urah učiteljev (χ
2
 = 6,251389, g = 48,  α < 

0,0001). Games-Howell post hoc test je pokazal statistično pomembne razlike med vsemi 

štirimi vrstami napak. Pravorečnih napak je bistveno več kot poimenovalnih in slovničnih (α 

< 0,0001), zelo velika razlika je tudi med številom slogovnih in poimenovalnih napak (α < 

0,0001). Za odtenek manjši sta razliki med številom pravorečnih in slogovnih napak ter med 

številom poimenovalnih in slovničnih napak (α = 0,0004). Tudi razlika med številom 

slogovnih in slovničnih napak (α = 0,0061) ostaja statistično pomembna. Ničelno hipotezo 

zavrnemo in s tveganjem 0,1 % trdimo, da bi se tudi v osnovni množici v učnih urah razrednih 

učiteljev pojavilo največ pravorečnih napak največ (M = 38,00), sledile bi slogovne (M = 

24,47) in slovnične napake (M = 14,29), najredkeje bi se pojavile poimenovalne napake (M = 

0,89). 

3.4.3 Sestavine sporazumevalne zmožnosti glede na težavnost 

 

Raziskovalno vprašanje: S katero sestavino jezikove zmožnosti imajo razredni učitelji, 

vključeni v raziskavo, največ težav? 

 

Preglednica 24: Delež napak v vseh besedilih skupaj 

 Delež napak v 

zapisanih besedilih 

Delež napak v 

govorjenih besedilih 

Skupni delež napak 

Pravopisne napake 35,2 % / 17,6 % 

Pravorečne napake / 48,2 % 24,1 % 

Poimenovalne 

napake 

2,8 % 1,1 % 2,0 % 

Slovnične napake 20,6 % 18,5 % 19,6 % 

Slogovne napake 41,4 % 31,5 % 36,5 % 

Skupaj 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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Graf 8: Delež napak v vseh besedilih skupaj 

 

Interpretacija: Če združimo vsa besedila skupaj (enaka zastopanost govorjenih in zapisanih 

besedil:  50 % – 50 %), ugotovimo, da imajo razredni učitelji največ težav z zadnjo fazo 

sporočanja, in sicer s prenosom prvin in pravil danega jezika na papir ali v besedo – združeni 

pravopisna in pravorečna zmožnost (41,7 %). Če ti dve zmožnosti ločimo, vidimo, da imajo 

več težav z govorjenjem kot s pisanjem: pri govorjenih besedilih je pravorečnih napak več 

(48,2 %) kot pri zapisanih besedilih pravopisnih (35,2 %). Podatek se ujema s pojasnitvijo C. 

Šeruga Prek in E. Antončič (2004): otrok se najprej nauči govoriti, in to v domačem okolju, v 

katerem Slovenci uporabljamo pokrajinske pogovorne zvrsti, pisati pa večinoma šele v šoli, v 

kateri se začne učiti tudi pravil pisnega knjižnega jezika. Seveda bi se morali pravorečja 

zbornega jezika naučiti enako kot pravopisa, vendar tega po tradiciji nismo vajeni. Razredni 

učitelji imajo zelo veliko težav tudi s slogom, saj slogovne napake predstavljajo kar dobro 

tretjino (36,5 %) vseh napak. Petina vseh napak (19,6 %) se nanaša na slovnično zmožnost. 

Najizraziteje odstopa delež poimenovalnih napak, ki predstavlja le 2,0 % vseh napak. Z 

neznatnim tveganjem lahko trdimo, da razredni učitelji uporabljajo slovenske besede, ki 

poimenujejo ustrezno prvino predmetnosti. Poimenovalna zmožnost je povezana s stvarnim 

znanjem tvorca besedila, saj lahko nekdo neko stvar ali dogajanje pravilno poimenuje le, če o 

njej ali njem dovolj ve (ne zamenjuje npr. povedi s stavkom). Učitelji razredne stopnje so 

očitno dobro strokovno podkovani. 

 

 

17,6 % 

24,1 % 

2,0 % 

19,6 % 

36,5 % Pravopisna zmožnost

Pravorečna zmožnost

Poimenovalna zmožnost

Slovnična zmožnost

Slogovna zmožnost
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3.4.3.1 Najpogostejše napake 

 

Iz preglednic, ki so nastale med analizo, sem si izpisala najpogostejše napake. Da bi bil 

seznam preglednejši, sem podobne vrste napak združila v skupino in jo poimenovala.  Napake 

sem združevala na podoben način, kot so oblikovana poglavja in podpoglavja v Slovenskem 

pravopisu in Slovenski slovnici. Za vsako vrsto napak (poimenovalne, slovnične, slogovne, 

pravopisne, pravorečne) sem oblikovala več kategorij. 

3.4.3.1.1 Pravopisne napake 

 

Najpogostejše pravopisne napake se pojavljajo pri zapisovanju datuma in ure, uporabi pike, 

klicaja in vejice, male in velike začetnice, uporabi vezaja, poševnice in krajšav. 

3.4.3.1.1.1 Zapis datuma in ure  

 

 Datum zapisujemo brez ničel pred enicami, za pikami je presledek (Weiss, 2013). 

 Napišemo eno ali drugo: minute ali izraz uri (Lengar Verovnik, 2016). 

 

Preglednica 25: Zapis datuma in ure 

NEUSTREZNO USTREZNO 

01.03.206 1. 3. 2016 

ob 17.30 uri 

ob 17.00 uri 

ob 17.30 

ob 17.00 ali ob 17. uri 

 

3.4.3.1.1.2 Uporaba pike, klicaja in vejice 

 

 Naslov je brez končnega ločila (Toporišič, 2001: člen 238). 

 Za nagovorom stoji vejica ali klicaj (Toporišič, 2001: člen 283). 

 Pozdrav brez osebne glagolske oblike nima ločila (Toporišič, 2001: člen 240). 

 Klicaj uporabljamo le na koncu čustvenih povedi (Toporišič, 2001: člen 276). 

 Glavni in odvisni stavek loči vejica (Toporišič, 2001: člen 325). 

 

Preglednica 26: Uporaba pike, klicaja in vejice 

NEUSTREZNO USTREZNO 

Obvestilo! Obvestilo 
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Spoštovani starši. Spoštovani starši,  

Spoštovani starši! 

Lep pozdrav. Lep pozdrav 

Kosil ne bo! 

Odrežite in vrnite! 

Kosil ne bo. 

Odrežite in vrnite. 

Vedo kaj je rima Vedo, kaj je rima. 

 

3.4.3.1.1.3 Mala/Velika začetnica 

 

 Imena programov pišemo z veliko začetnico, praznike pa z malo. Bralna značka je 

tako kot npr. matematika občno ime (Toporišič, 2001: členi 90, 145 in 150).  

 Samostojne enote v besedilu pišemo z veliko začetnico (Toporišič, 2001: 29). 

 

Preglednica 27: Mala/velika začetnica 

NEUSTREZNO USTREZNO 

zlati sonček 

Teden otroka 

Bralna značka 

Zlati sonček 

Teden otroka 

bralna značka 

lep pozdrav 

učiteljice 1. razredov 

Lep pozdrav 

Učiteljice 1. razredov 

 

3.4.3.1.1.4 Uporaba vezaja in pomišljaja 

 

 Za pojasnila namesto besed od, do in pri naštevanju uporabljamo stični pomišljaj 

(Toporišič, 2001: členi 383, 394 in 395). 

 Stični vezaj pišemo med prirednimi besednimi zvezami, npr. športno-gasilske igre, 

med podrednimi pa ne (Toporišič, 2001: 411–437). 

 

Preglednica 28: Uporaba vezaja 

NEUSTREZNO USTREZNO 

Obravnavali bomo: 

-like 

-telesa  

Obravnavali bomo: 

– like 

– telesa 

naravoslovni dan - gozd 

DN-gladko beri pesem 

Naravoslovni dan – gozd  

DN – gladko beri pesem 

od 12.00-13.30 12.00–13.30  

od 12.00 do 13.30 

eko-vrtnarjenje eko vrtnarjenje 
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3.4.3.1.1.5 Uporaba poševnice in krajšav 

 

 Namesto neskrajšanega zapisa učenec/učenka, lahko uporabimo skrajšani zapis: pred 

del druge besede, ki se razlikuje od prve besede, damo stični vezaj. Uporaba poševnice 

in vezaja ter uporaba oklepajev v povezavi z vezajem sta edini ustrezni izbiri 

(Dobrovoljc in Jakop, 2011). 

 Poševnica ne more nadomestiti izraza stran. U ni primerna kratica. Učbenik lahko 

edino okrajšamo: učb.  

  

Preglednica 29: Uporaba poševnice in krajšav 

NEUSTREZNO PRAVILNO 

Udeležil/a 

Učenec-ka 

Udeležil/-a 

Učenec/-ka 

DZ/79 

U/43 

DZ, str. 79 

učb., str. 43 

 

 

3.4.3.1.2 Slovnične napake 

 

Slovnične napake se najpogosteje kažejo kot težave z vezniki, s predlogi, številom in s 

sklonom. Pogosti so tudi samostalniško izražanje namesto glagolskega, zamenjava glagolov 

morati in moči ter opisno stopnjevanje pridevnikov. 

3.4.3.1.2.1 Težave z vezniki 

 

 Pogojni odvisnik uporabljamo le, kadar odvisni stavek vsebuje podatek o pogoju 

(Žagar, 2010: 79). 

 Kadar drugi stavek ne pojasnjuje prvega, ampak vsebuje podatek o vzroku, 

uporabljamo vzročno podredje, katerega izražamo z veznikom ker (Žagar, 2010: 78, 

90). 

 V oziralnih stavkih, v katerih se kjer (ali kamor) nanaša na samostalnik in nima 

pomena izražanja kraja dogajanja, uporabljamo oziralni zaimek kateri (Dobrovoljc in 

Weiss, 2015). 



50 
 

 Z oziralnimi odvisniki (pogost veznik ki) izražamo tisto, kar je o predmetu poročanja 

že znano – vsaj poročevalcu – ne pa tistega, kar se je s predmetom zgodilo šele 

pozneje (Žagar, 2010: 82). 

 Naj ni veznik in ni primerna beseda za uvajanje predmetnega odvisnika (Žagar, 2010: 

77). 

 

Preglednica 30: Težave z vezniki 

NEUSTREZNO USTREZNO 

Vljudno prosimo, če so učenci … Vljudno prosimo, da so učenci … 

Da vidimo, če znajo … Da vidimo, ali znajo … 

S seboj naj imajo 1 €, saj se bomo domov 

vrnili z lokalnim avtobusom. 

S seboj naj imajo 1 €, ker se bomo domov 

vrnili z lokalnim avtobusom. 

S seboj naj imajo nahrbtnik, kamor bodo 

pospravili … 

S seboj naj imajo nahrbtnik, v katerega bodo 

pospravili … 

Pokazala vam bom koledarje, kjer so ti 

predmeti. 

Pokazala vam bom koledarje, na katerih so ti 

predmeti. 

Predlagali so kandidatko, ki se je strinjala s 

kandidaturo. 

Predlagali so kandidatko, in ta se je strinjala s 

kandidaturo. 

Povedala sem staršem, naj se učenci sproti 

učijo. 

Povedala sem staršem, da naj se učenci sproti 

učijo. 

 

3.4.3.1.2.2 Težave s predlogi 

 

 Pozorni smo na vprašalnico, npr. S čim boste plačali vstopnino? (Žagar, 2010: 181). 

 Za izražanje izbora, ločevanja, izvzemanja se uporablja predlog izmed (Toporišič, 

2001, v Gliha Komac, 2014). 

 Kadar imamo dve naštevalni enoti, predlog pišemo le pred prvo. 

 Kadar imamo tri naštevalne enote ali več predlog stoji pred prvo naštevalno enoto in 

se pred zadnjo ponovi, razen če se vmes spremeni, npr. s v z. 

Preglednica 31: Težave s predlogi 

NEUSTREZNO USTREZNO 

Vstopnino boste plačali po položnici ali 

preko položnice. 

S sestankom smo končali … 

 

plačati s položnico  

 

Sestanek smo končali … 

Učenec skuša zasesti enega od stolov. enega izmed stolov 

Denarja naj ne puščajo v torbi ali v Denarja naj ne puščajo v torbi ali garderobi. 
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garderobi. 

Pogovorimo se o namenu pisanja, 

naslovniku in tvorcu besedila. 

 

Pogovorimo se o namenu pisanja, naslovniku 

in o tvorcu besedila 

 

3.4.3.1.2.3 Težave s številom 

 

 Povedek se mora ujemati s predmetom (Žagar, 2010: 65). 

 

Preglednica 32: Težave s številom 

NEUSTREZNO USTREZNO 

Pod to točko je bilo omenjeno še: govorilne 

ure, roditeljski sestanki, dopust … 

Vaja in tedensko preverjanje znanja bo 

potekalo do konca … 

Štiri minute je še do konca. 

Pod to točko so bili omenjeni še: govorilne 

ure, roditeljski sestanki, dopust … 

Vaja in tedensko preverjanje znanja bosta 

potekala … 

Štiri minute so še do konca. 

 

3.4.3.1.2.4 Težave s sklonom 

 

 Sklanjamo vse naštete enote (Žagar, 2010: 65). 

 Kadar imamo nikalne stavke, je predmet v rodilniku: Vprašamo: Koga ali česa ne 

bom, ne početi …? (Žagar, 2010: 112) 

 Predloga pred in po ob sebi zahtevata samostalnike v različnih sklonih (Žagar, 2010: 

181). 

 Pri moškem spolu sklanjamo vsa imena in priimke, ime je pred priimkom 

(Dobrovoljc, 2013). 

 Pri sklanjanju prislov si pomagamo z vprašalnico: Če se vprašamo kje, smo notri, 

zadaj, gori, če se vprašamo kam, pa gremo noter, nazaj, dol (Amebis: slovnični 

nasveti, 2013). 

Preglednica 33: Težave s sklonom 

NEUSTREZNO USTREZNO 

V nahrbtniku naj imajo rezervna oblačila 

(rokavice, kapa …) 

Nosili so srajco in metuljček. 

V nahrbtniku naj imajo rezervna oblačila 

(rokavice, kapo …) 

Nosili so srajco in metuljčka. 
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Učne oblike: frontalno Učne oblike: frontalna 

Ne bom dala tole naprej. 

Ne mi naštevati hrano.  

Ne bom dala tega naprej. 

Ne mi naštevati hrane.  

Govorilnih ur se lahko udeležite pred in po 

sestanku. 

Govorilnih ur se lahko udeležite pred 

sestankom in po njem. 

Odsotni starši učencev: Franci Danija 

Pavlina, Vida Čeč 

Odsotni starši učencev: Francija Danija 

Pavlina, Vida Čeča  

Noter je veliko sladkorja. 

Nesemo zadaj. 

Napišeš na vrhu zvezka.  

Na koncu daš piko 

Notri je veliko sladkorja. 

Nesemo nazaj.  

Napišeš na vrh zvezka.  

Na konec daš piko. 

 

 

3.4.3.1.2.5 Samostalniško izražanje namesto glagolskega 

 

 Fazni in naklonski glagoli zaznamujejo dodatni pomen osnovnemu glagolu. 

Preglednica 34: Samostalniško izražanje namesto glagolskega 

NEUSTREZNO USTREZNO 

Začneš z delom. 

Nadaljuj z risanjem. 

 

Začni delati. 

Nadaljuj (risanje). 

 

 

3.4.3.1.2.6 Opisno stopnjevanje pridevnikov 

 

 Če se le da, pridevnike stopnjujemo z obrazili in ne opisno. 

Preglednica 35: Opisno stopnjevanje pridevnikov 

NEUSTREZNO USTREZNO 

bolj strokovne knjige 

oblečemo se bolj toplo 

strokovnejše knjige 

oblečemo se topleje 

 

3.4.3.1.2.7 Zamenjava glagolov morati in moči 

 

 Glagol moči izraža sposobnost osebka, da uresniči dejanje, glagol morati pa izraža 

nujnost, nujno posledico, da osebek uresniči dejanje. (Ahlin idr., 2000) 
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Preglednica 36: Zamenjava glagolov morati in moči 

NEUSTREZNO USTREZNO 

Nalepljeno bo na tablo in more biti dovolj na 

veliko. 

Sem mogla prekiniti. 

Nalepljeno bo na tablo in mora biti dovolj na 

veliko. 

Sem morala prekiniti. 

 

3.4.3.1.2.8 Manjkajoči, ponovljeni ali odvečni  stavčni deli 

 

Preglednica 37: Manjkajoči, ponovljeni ali odvečni stavčni deli 

NEUSTREZNO USTREZNO 

Jaz nimam prostora. Bi mi zmanjkalo. Jaz nimam prostora. Bi mi ga zmanjkalo. 

Tiste, ki se boste javili, vas bom poklicala. Tiste, ki se boste javili, bom poklicala. 

Koga si boš izbral iz drugega razreda? Koga boš izbral iz drugega razred? 

 

3.4.3.1.3 Poimenovalne napake 

 

Najpogostejše poimenovalne napake so tujke in besede, ki ne izražajo tistega, kar je avtor 

želel sporočiti. 

 Beseda se mora nahajati v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (Ahlin idr., 2000) in 

poimenovati ustrezno prvino predmetnosti (Bešter Turk, 2011). 

Preglednica 38: Poimenovalne napake 

NEUSTREZNO USTREZNO 

e-mail,  

Ad. 1 

CD 

okej 

e-naslov 

K 1 (K točki 1) 

zgoščenka 

dobro 

gasilni dom 

brezčrtni zvezek 

gasilski dom 

brezčrtani ALI brezčrtasti zvezek 

 

3.4.3.1.4 Slogovne napake 

 

Najpogostejša slogovna slabost, ki se pojavlja v besedilih razrednih učiteljev, je uporaba 

neustreznih izrazov. V zapisanih besedilih so to besede, prevzete iz hrvaščine in angleščine, v 

govorjenih besedilih pa neustrezne in pogovorne besede. Pojavlja se tudi strokovno 
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neustrezna izbira besede. Pogoste so še odvečne besede, manjkajoči stavčni členi ali deli 

stavčnih členov in neglagolske povedi, napačen vrsti red besed v povedi ter neustrezno 

navajanje virov in prilog. Pod slogovne napake uvrščamo tudi manjkajoče sestavne dele v 

uradnih obvestilih in vabilih. 

3.4.3.1.4.1 Uporaba besed, prevzetih iz hrvaščine 

 

 Namesto besed, prevzetih iz hrvaščine, uporabimo slovenske ustreznice (Ahlin idr., 

2000, Sršen, 1998, Žagar, 2010). 

 

Preglednica 39: Uporaba besed, prevzetih iz hrvaščine 

NEUSTREZNO USTREZNO 

ostali učenci, ostale potrebščine drugi učenci, druge potrebščine 

normalno po navadi, navadno 

kasneje  pozneje 

v bodoče v prihodnje 

s slednjim  z zadnjim 

… če je možno … če je to mogoče 

od 17.00 dalje od 17.00 naprej 

zaključiti vajo, sestanek je bil zaključen, 

zaključek 

skleniti vajo, je bil sklenjen, sklep 

potrebno je  treba je 

pozvala sem jih, da povedo spodbudila sem jih 

V zvezi s tem sem jim povedala še … V povezavi s tem sem jim povedala še … 

razgovor pogovor 

kretnja gib 

 

3.4.3.1.4.2 Uporaba besed, prevzetih iz angleščine 

 

 Namesto besed, prevzetih iz angleščine, uporabimo slovenske ustreznice (Ahlin idr., 

2000, Sršen, 1998, Žagar, 2010). 

 

Preglednica 40: Uporaba besed, prevzetih iz angleščine 

NEUSTREZNO USTREZNO 

verbalno tekstualna metoda besedna metoda 
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demonstracija prikazovanje 

eksperiment poskus 

konflikt spor 

ideja zamisel 

situacija položaj 

plan dela načrt dela 

kriteriji ocenjevanja merila ocenjevanja 

korelacija povezava 

artikulacija členitev 

3.4.3.1.4.3 Uporaba pogovornih izrazov in neustreznih besed v govorjenih besedilih 

 

 Učitelj naj se trudi govoriti v zbornem knjižnem jeziku (Toporišič, 2008, Šeruga Prek 

in Antončič, 2004). 

Preglednica 41: Uporaba pogovornih izrazov v govorjenih besedilih 

NEUSTREZNO USTREZNO 

lej 

dej 

glej 

daj 

pa (tete pa strici) in (tete in strici) 

ne bojo 

pred sabo 

ne bodo 

pred seboj 

A si …?  

A ne? 

Ali si …? 

Kajne? 

Zdej pa: Kaj bo rekla babica, si izmisliš sam. Kaj bo rekla babica, si izmisliš sam. 

zabeležiti si zapisati si 

punce dekleta 

super odlično 

Eni ste tako pisali. Nekateri ste tako pisali. 

Ne rabiš vsega.  

Rabim možgančke. 

Ne potrebuješ vsega. 

Potrebujem možgančke. 

Kako se reče temu? 

 

Kako se to imenuje? 

 

3.4.3.1.4.4 Pomensko neustrezna izbira besede 

 

 Cel je tak, ki ni razdeljen na kose, dele, npr. cel hlebec, ves pa je tak, ki zajema polno 

količino, mero česa omejenega, npr. ves pesek, ves dan (Ahlin, idr., 2000). 

 Izpostavljamo nekaj slabega (Sršen, 1998). 

 Barvamo s pisalom. 
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Preglednica 42: Pomensko neustrezna izbira besede 

NEUSTREZNO USTREZNO 

skozi celo šolsko leto skozi vse šolsko leto 

Izpostavljamo izvedbo naslednjih vsebin.  

 

Izpostavil je pomembne datume. 

Posebej poudarjamo izvedbo naslednjih 

vsebin. 

Opozoril je na pomembne datume. 

Z rdečo barvo pobarvaj … 

 

Z rdečo barvico/rdečim pisalom pobarvaj … 

 

3.4.3.1.4.5 Strokovno neustrezna izbira besede 

 

Preglednica 43: Strokovno neustrezna izbira besede 

NEUSTREZNO USTREZNO 

odgovorijo na vprašanja v celih povedih 

 

Odgovorijo na vprašanja v skladenjsko 

popolnih povedih. 

 

3.4.3.1.4.6 Odvečne besede 

 

 Namesto besednih zvez veznikov in predlogov uporabimo kratke besede (Žagar, 2010: 

181). 

Preglednica 44: Odvečne besede 

NEUSTREZNO USTREZNO 

v mesecu januarju v januarju, januarja 

v dopoldanskem času 

v času govorilnih ur, v času kosila 

dopoldne 

med govorilnimi urami, med kosilom 

Naša šola ni bila izbrana s strani ministrstva. 

Pripomb s strani učiteljev ni bilo.  

Naše šole ministrstvo ni izbralo. 

Pripomb učiteljev ni bilo. 

v kolikor na ta dan … 

v primeru dežja … 

če na ta dan … 

če bo dež … 

Glede krožkov se morajo držati razporeda. 

Stroškovnik se lahko še spremeni, glede na 

število učencev. 

Pri krožkih se morajo držati razporeda. 

 

3.4.3.1.4.7 Manjkajoči stavčni členi ali deli stavčnih členov, neglagolske povedi 

 

 Stavek so besede, zbrane okrog osebne glagolske oblike (Žagar, 2010: 61). 
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Preglednica 45: Manjkajoči stavčni členi ali deli stavčnih členov, neglagolske povedi 

NEUSTREZNO USTREZNO 

Učni cilji:  

– Spoznavajo, kdaj in kako se koga pozdravi. 

 

Učni cilji 

Učenci: 

– Spoznavajo, kdaj in kako se koga 

pozdravi. 

Zapisnik aktiva učiteljev Zapisnik sestanka aktiva učiteljev 

Hitro pospraviti.  

Vsi malo nazaj 

Hitro pospravite. 

Vsi pojdite malo nazaj. 

 

 

3.4.3.1.4.8 Napačen vrsti red besed v povedi 

 

 Besedne zveze imajo popolnoma ustaljen besedni red. Podobno je pri stavku: navadno 

uporabljamo členitev po aktualnosti – najprej že znani, potem pa neznani del (Žagar, 

2010: 73). 

Preglednica 46: Napačen vrsti red besed v povedi 

NEUSTREZNO USTREZNO 

Ali smo vse obkrožili že? 

 

Ali smo že vse obkrožili? 

 

3.4.3.1.4.9 Navajanje virov in literature ter prilog 

 

 Vir je tisto, iz česar neposredno črpamo, literatura pa vse, kar so drugi zapisali o 

nečem. Vire in literaturo zapisujemo po APA standardih (Citiranje in navajanje virov 

po 6. verziji APA standardov, 2016). 

 Priloge v besedilu zapisujemo v oklepaj in jih označimo s črkami, na koncu 

dokumenta pa je popis prilog (Čagran, 2011). 

Preglednica 47: Navajanje virov in literature ter prilog  

NEUSTREZNO USTREZNO 

Literatura: Berilo: Ko pravljice oživijo, str. 

40; Priročnik za učitelje, str.45. 

Vir: Grginič, M., Gošnik-Godec, A., 

Maltarić, B. (2003). Ko pravljice oživijo. 

Berilo za prvi razred devetletne osnovne 
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šole. Trzin: Izolit. 

Literatura: Grgnič, M., Saksida, I. (2004). 

Ko pravljice oživijo. Priročnik za učitelje. 

Domžale: Izolit. 

Učitelji smo pripravili načrt dni dejavnosti za 

šolsko leto 2013/14 (v prilogi).  

… 

Priloge: 

– Načrt dni dejavnosti za šolsko leto 2013/14 

 

Učitelji smo pripravili načrt dni dejavnosti 

za šolski leto 2013/14 (Priloga A). 

… 

Priloge: 

– Priloga A: Načrt dni dejavnosti za šolsko 

leto 2013/14 

3.4.3.1.5 Pravorečne napake 

 

Najpogostejše pravorečne napake so kratki nedoločnik, množinska oblika deležnika na –l, 

napačen izgovor nenaglašenih deležniških končnic, zamenjava samoglasnikov z drugimi 

samoglasniki, izpad nenaglašenih samoglasnikov, nepravilno naglasno meto, izgovorno 

osamosvajanje predlogov, ožina namesto širine in širina namesto ožine (Toporišič, 2001) ter 

narečni glasovi (Ahlin idr., 2000). 

3.4.3.1.5.1 Kratki nedoločnik  

 

Preglednica 48: Kratki nedoločnik 

NEUSTREZNO USTREZNO 

morate naredit 

je treba vedet 

morate narediti 

je treba vedeti 

 

3.4.3.1.5.2 Množinska oblika deležnika na –l  

 

Preglednica 49: Množinska oblika deležnika na –l 

NEUSTREZNO USTREZNO 

ste vidl  

ste zamudil 

ste videli 

ste zamudili 

 

 

3.4.3.1.5.3 Napačen izgovor nenaglašenih deležniških končnic  

 

 Izgovor nenaglašenega deležniškega –al,  -el, ali  -il  kot –u namesto –au̯, -eu̯ ali -iu̯. 
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 Izgovor nenaglašenega deležniškega -al kot -ou̯ namesto -au̯ isti pojav pri prislovih s 

takšno končnico. 

Preglednica 50: Napačen izgovor nenaglašenih deležniških končnic 

NEUSTREZNO USTREZNO 

gledu, reku, popravu gledau̯, rekeu̯, popraviu̯ 

končou  končau̯ 

prou, prouzaprou prau̯, prau̯zaprau̯ 

 

 

3.4.3.1.5.4 Zamenjava samoglasnikov z drugimi samoglasniki  

 

 Zamenjava glasov a, e ali i s polglasnikom. 

 Zamenjava glasu a z glasom e. 

 Zamenjava končniških glasov -aj z glasom -i. 

Preglednica 51: Zamenjava samoglasnikov z drugimi samoglasniki 

NEUSTREZNO USTREZNO 

kəkšna, nərdila 

jəs, vəs, nəs, čəs, kər 

nəč, təška 

se usedəš, pokažəm 

kakšna, naredila 

jas, vas, nas, čas, kar 

nič, têška 

se usedeš, pokažem 

zdej, kej, sej zdaj, kaj, saj 

neki, čaki nekaj, čakaj 

 

 

 

3.4.3.1.5.5 Izpad nenaglašenih samoglasnikov  

 

Preglednica 52: Izpad nenaglašenih samoglasnikov 

NEUSTREZNO USTREZNO 

vidte 

morte, morš, 

nardila 

bli, bla, blo 

tko, zlo 

vidite 

morate, moraš 

naredila 

bili, bila, bilo 

tako, zelo 
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ma, majo, meli  

mal 

al, tut, men, teb 

ima, imajo, imeli 

malo 

ali, tudi, meni, tebi 

 

3.4.3.1.5.6 Nepravilno naglasno mesto  

 

 Poleg izpada nenaglašenega samoglasnika še prenos naglasa na prvi samoglasnik.  

 Prenos naglasa iz glasu i ali o na polglasnik, ki ga sploh ne bi smelo biti in je vrinjen 

med soglasnika. 

 Prenos naglasa iz predzadnjega zloga na zadnjega pri moški obliki  deležnika na –l. 

 Prenos naglasa iz drugega zloga od zadaj na tretjega od zadaj pri ženski in množinski 

obliki deležnika na –l. 

 Prenos naglasa iz osnove v pripono pri sestavljenih besedah. 

Preglednica 53: Nepravilno naglasno meto 

NEUSTREZNO USTREZNO 

sám samó 

spomənte, misəlte  spómnite, míslite 

pər  

hitər, dobər 

prí 

hítro, dôbro 

boš naredíu̯, spremeníu̯, zgubíu̯, spustíu̯ boš narédiu̯, spreméniu̯, izgúbiu̯, spústiu̯ 

písala, pokázala 

písali, potrúdili  

pisála, pokazála 

pisáli, potrudíli 

prípovedovanje, prípotovala 

 

pripovedovánje, pripotovála 

 

 

3.4.3.1.5.7 Izgovorno osamosvajanje predlogov  

 

Preglednica 54: Izgovorno osamosvajanje predlogov 

NAPAČNO PRAVILNO 

v petek  u̯petek 

 

3.4.3.1.5.8 Ožina namesto širine in širina namesto ožine  
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Preglednica 55: Ožina namesto širine in širina namesto ožine 

NEUSTREZNO USTREZNO 

spômniti, spoômniu̯ spómniti, spómniu̯ 

nekôga nekóga 

 

3.4.3.1.5.9 Narečni glasovi  

 

Preglednica 56: Narečni glasovi 

NEUSTREZNO USTREZNO 

pejte pojdite 

 

 

3.4.4 Povezanost med jezikovno usposobljenostjo za tvorjenje zapisanih in govorjenih 

besedil 

 

Raziskovalno vprašanje: Ali je posamezen učitelj, ki je boljši v tvorjenju zapisanih 

besedil, boljši tudi v tvorjenju govorjenih besedil? 

K rezultatom za to raziskovalno vprašanje je svoja besedila prispevalo 11 učiteljev: tisti, ki so 

bili pripravljeni deliti zapisana besedila in so mi tudi dovolili zvočno posneti učno uro.  

Za izračun povezanosti med usposobljenostjo učiteljev za tvorjenje zapisanih in govorjenih 

besedil sta pomembna število napak v zapisanih besedilih (podatki so zbrani iz preglednic 2, 

6, 11, 15) in pogostost napak v govorjenih besedilih (število besed na eno napako): 

predstavlja jo koeficient med številom besed in številom napak v učni uri posameznega 

učitelja. 

Preglednica 57: Pogostost napak v govorjenih besedilih 

Učna ura Število besed Število napak Število besed 

na eno 

napako 

A 1591 86 18,5 

B 1672 90 18,6 

C 1672 120 13,9 

Č 1678 69 24,2 

D 888 42 21,1 
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E 1670 93 18,0 

F 1055 63 16,7 

G 1663 129 12,9 

H 1776 64 27,8 

I 1679 56 30,0 

J 1689 52 32,5 

 

Podatki o številu napak v zapisanih besedilih in o pogostosti napak v govorjenih besedilih so 

rangirani:  najnižji rang so dobila besedila, ki so imela največ napak oziroma so bile napake 

pri njih najpogostejše. 

Preglednica 58: Rangiranje zapisanih in govorjenih besedil po številu oz. pogostosti napak 

Učitelj Število napak v 

pisanih besedilih  

Rang Število besed na eno 

napako v govorjenih 

besedilih  

Rang 

A 69 2 18,5 5 

B 54 6 18,6 6 

C 80 1 13,9 2 

Č 50 10 24,2 8 

D 57 4 21,1 7 

E 53 7 18,0 4 

F 56 5 16,7 3 

G 52 8 12,9 1 

H 51 9 27,8 9 

I 66 3 30,0 10 

J 45 11 32,5 11 

 

Povezanost med usposobljenostjo za tvorjenje zapisanih in govorjenih besedil je izračunana z 

enačbo za Spearmanov korelacijski koeficient. 

Enačba 1: Spearmanov korelacijski koeficient 

 

Interpretacija: Izračun po Spearmanovem korelacijskem koeficientu je pokazal, da je 

povezanost med usposobljenostjo učiteljev za tvorjenje zapisanih in govorjenih besedil 

pozitivna in šibka (rxy = 0,39), kar pomeni, da učitelji, ki delajo manj napak v zapisanih 

besedilih, delajo tudi nekoliko manj napak v govorjenih besedilih. Pričakovali bi, da sta 
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usposobljenost za tvorjenje zapisanih in govorjenih besedil močneje povezani, vendar pa nam 

šibka korelacija potrdi razlago C. Šeruga Prek in E. Antončič (2004), da se tvorjenja zapisanih 

in govorjenih besedil učimo zelo ločeno: govorimo že doma – narečno, pisati pa začnemo šele 

v šoli – skladno z normo slovenskega knjižnega jezika. Ti dve sestavini sporazumevalne 

zmožnosti sta torej ločeni in medsebojno neodvisni. 

3.4.5 Povezanost med pogostostjo napak v spoznavnem in odnosnem delu govora 

 

Raziskovalno vprašanje: V katerem delu pedagoškega govora razredni učitelji delajo več 

jezikovnih napak, v spoznavnem ali odnosnem? 

K rezultatom za to raziskovalno vprašanje je svoja besedila prispevalo 17 učiteljev: tisti, ki so 

mi dovolili zvočno posneti učno uro.  

K spoznavnem govoru so šteti: razlaga, strokovna navodila, vprašanja, vezana na učno snov, 

in povzemanje ugotovitev. K odnosnem govoru so šteti: obnavljanje preteklega dogajanja, 

komentiranje trenutnega dogajanja, podajanje organizacijskih navodil, preverjanje sledenja 

učencev in komentarji na vedenje in znanje učencev. 

Za izračun je pomembna pogostost napak v posameznem delu govora (število besed na 

napako). Predstavlja jo koeficient med številom besed in številom napak v posameznem delu 

govora.  

Preglednica 59: Pogostost napak v posameznem delu govora 

Učitelj Število 

besed v 

spoznavnem 

delu govora  

Število 

napak v 

spoznavnem 

delu govora 

Število besed 

na eno 

napako v 

spoznavnem 

govoru 

Število 

besed v 

odnosnem 

delu govora 

Število 

napak v 

odnosnem 

delu 

govora 

Število 

besed na 

eno napako 

v odnosnem 

govoru 

A 1264 70 18,1 327 33 9,9 

B 956 40 23,9 716 58 12,3 

C 928 64 14,5 744 63 11,8 

Č 917 27 34,0 761 48 15,9 

D 620 31 20,0 268 16 16,8 

E 1146 67 17,1 524 40 13,1  

F 483 23 21,0 572 43 13,3 

G 668 40 16,7 995 104 9,6 

H 1519 51 29,8 257 19 13,5 

I 1287 30 42,9 392 30 13,1 
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J 1114 23 48,4 575 36 16,0 

K 1037 38 27,3 565 49 11,5 

L 975 44 22,2 681 51 13,4 

M 155 16 9,7 1521 68 22,4 

N 1090 33 33,0 230 23 10,0 

O 1529 57 26,8 443 77 5,8 

P 657 15 43,8 613 36 17,0 

 

Raziskovalno vprašanje: Ali so v govorjenih besedilih učiteljev statistično pomembne 

razlike med pogostostjo napak v spoznavnem in odnosnem govoru? 

 

Raziskovalna hipoteza: Med pogostostjo napak v spoznavnem in odnosnem govoru so 

statistično pomembne razlike. 

 

Ničelna hipoteza: Med pogostostjo napak v spoznavnem in odnosnem govoru ni statistično 

pomembnih razlik. 

Preglednica 60: T-test za parne primerjave 

Vrednost T-testa za parne primerjave Stopnja prostosti Stopnja tveganja 

–47,306 16 0,00226 

 

Interpretacija: Vrednost T-testa za parne primerjave je med pogostostjo napak v spoznavnem 

in odnosnem govoru pokazala statistično pomembne razlike (T = –47,306, g = 16, α = 

0,00226). Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem manjšim od 0,1 % trdimo, da bi učitelji 

tudi v osnovni množici v odnosnem govoru napake delali pogosteje (eno napako na 13,26 

besed) kot v spoznavnem (eno napako na 26,42 besed).  

 

Takšni rezultati so bili pričakovani. Spoznavni del pedagoškega govora je vezan na učno 

pripravo. Lahko je celo popolnoma vnaprej pripravljen, lahko pa je tvorjen sproti po vnaprej 

določenih ključnih besedah. Ta vrsta govora spominja na javno nastopanje, kar občuti tudi 

učitelj. Ve, da je v središču pozornosti  in zato se trudi govoriti čim bolj zborno. Na učence 

želi narediti vtis dobrega, strokovno podkovanega govorca in tako doseči prepričljivost in 

njihovo pozornost. Vsebina odnosnega govora pa je večinoma vezana na dejavnike, ki se jih 

na da vnaprej predvideti (npr. vedenje učencev), zato je ta del pedagoškega govora veliko bolj 

spontan. Odnosni govor spominja na pogovor, zato učitelj podzavestno začne uporabljati 

pogovorni jezik. Osredotočen je na fizično dogajanje v razredu, misli se v glavi rojevajo 
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spontano in tudi besedni odzivi so spontani. Včasih do učencev skuša biti prijazen ali strog, 

kar ga preplavi s čustvi in takrat besede postanejo postranskega pomena. 

 

3.4.6 Povezanost med jezikovno usposobljenostjo za tvorjenje govorjenih besedil in 

dolžino delovne dobe 

 

Raziskovalno vprašanje: Ali je jezikovna usposobljenost učiteljev za tvorjenje govorjenih 

besedil povezana z dolžino njihove delovne dobe? 

K rezultatom za to raziskovalno vprašanje je svoja besedila prispevalo 17 učiteljev: tisti, ki so 

mi dovolili zvočno posneti učno uro.  

Za izračun sta pomembni pogostost napak v govorjenih besedilih (število besed na eno 

napako) in dolžina delovne dobre. 

Preglednica 61: Pogostost napak v govorjenih besedilih in dolžina delovne dobe 

Učna ura Število besed na eno napako v 

govorjenih besedilih   

Dolžina delovne dobe v letih  

A 18,5 32 

B 18,6 7 

C 13,9 35 

Č 24,2 32 

D 21,1 23 

E 18,0 4 

F 16,7 9 

G 12,9 33 

H 27,8 17 

I 30,0 2 

J 32,5 5 

K 20,0 20 

L 19,5 36 

M 20,7 10 

N 25,9 9 

O 17,0 30 

P 29,5 39 

 

Povezanost med pogostostjo napak in dolžino delovne je izračunana z enačbo za Pearsonov 

korelacijski koeficient. 
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Enačba 2: Pearsonov korelacijski koeficient 

 

Interpretacija: Povezanost med pogostostjo napak in dolžino delovne dobe je negativna in 

šibka (rxy =  –0,32), kar pomeni da učitelji, ki imajo manj let delovne dobe v govorjenih 

besedilih delajo nekoliko manj napak kot tisti z daljšo delovno dobo. 

3.4.7 Strnjeni odgovori na raziskovalna vprašanja 

 

 

3.4.7.1 Katere jezikovne napake se pojavljajo pri razrednih učiteljih ob tvorjenju 

zapisanih besedil? 

 

V uradnih obvestilih, vabilih, zapisnikih in sprotnih učnih pripravah razrednih učiteljev se 

pojavljajo vse širi vrste jezikovnih napak: pravopisne, poimenovalne, slovnične in slogovne. 

3.4.7.2 Kakšen je delež ugotovljenih napak in ali so razlike med številom pravopisnih, 

poimenovalnih, slovničnih in slogovnih napak statistično pomembne? 

 

3.4.7.2.1 Uradna obvestila 

 

V uradnih obvestilih razrednih učiteljev je največ napak slogovnih (39,9 %) in pravopisnih 

(36,8 %), sledijo slovnične napake (19,6 %), najmanj je poimenovalnih  (3,7 %). Razlike med 

številom različnih vrst napak so se izkazale za statistično pomembne. S tveganjem 0,1 % 

lahko trdimo, da bi razredni učitelji tudi v osnovni množici naredili največ slogovnih (M = 

2,88) in pravopisnih napak (M = 2,65), sledile bi slovnične napake (M = 1,41), najmanj bi 

bilo poimenovalnih (M = 0,27). 

 

3.4.7.2.2 Uradna vabila  

 

V uradnih vabilih razrednih učiteljev je več kot polovica napak pravopisnih (51,8 %), sledijo 

slogovne napake (38,9 %), slovničnih (5,7 %) in poimenovalnih napak (1,9 %) pa je zelo 
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malo. Razlike med številom različnih vrst napak so se izkazale za statistično pomembne. S 

tveganjem 0,1 % lahko trdimo, da bi razredni učitelji tudi v osnovni množici naredili največ 

pravopisnih napak (M = 2,33), potem slogovnih (M = 1,69), nato slovničnih (M = 0,25) in 

najmanj poimenovalnih napak (M = 0,08). 

3.4.7.2.3 Zapisniki 

 

V zapisnikih razrednih učiteljev je največ napak slogovnih (40,1 %), sledijo pravopisne (30,4 

%) in slovnične napake (27,0 %), najmanj je poimenovalnih (2,5 %). Razlike med številom 

različnih vrst napak so se izkazale za statistično pomembne. S tveganjem 0,1 % lahko trdimo, 

da bi razredni učitelji tudi v osnovni množici naredili največ slogovnih napak (M = 9,00), 

sledile bi pravopisne (M = 6,83) in slovnične napake (M = 6,07), najmanj bi bilo 

poimenovalnih napak (M = 0,55). 

3.4.7.2.4 Sprotna učna priprava 

 

V sprotnih učnih pripravah razrednih učiteljev je največ napak slogovnih (43,7 %), sledijo 

pravopisne (34,1 %), nato slovnične (19,3 %), najmanj je poimenovalnih napak (2,9 %). 

Razlike med številom različnih vrst napak so se izkazale za statistično pomembne. S 

tveganjem 0,1 % lahko trdimo, da bi razredni učitelji tudi v osnovni množici naredili največ 

slogovnih napak (M = 8,70), potem pravopisnih (M = 6,79), nato slovničnih (M = 3,85) in 

najmanj poimenovalnih napak (M = 0,57). 

3.4.7.3 Katere sestavne dele uradnega obvestila in vabila razredni učitelji najpogosteje 

izpustijo? 

 

Najpogostejši manjkajoči sestavni del v uradnih obvestilih in vabilih je glava šole (60,0 %). 

Sledijo pozdrav (52,9 %), kraj in datum (50,6 %) ter ime besedilne vrste (48,2 %). Včasih 

manjka celo podpis (17,4 %).  

3.4.7.4 Katere jezikovne napake se pojavljajo pri razrednih učiteljih ob tvorjenju 

govorjenih besedil?  

 

V učnih urah razrednih učiteljev se pojavljajo vse širi vrste jezikovnih napak: pravorečne, 

poimenovalne, slovnične in slogovne. 
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3.4.7.5 Kakšen je delež ugotovljenih napak in ali so razlike med številom pravopisnih, 

poimenovalnih, slovničnih in slogovnih napak statistično pomembne? 

 

Učitelj v povprečni učni uri naredi največ pravorečnih napak – te predstavljajo skoraj 

polovico vseh napak (48,9 %). Sledijo slogovne napake (31,5 %) in nato slovnične (18,5 %). 

Poimenovalnih napak skorajda ni (1,1 %). Razlike med številom različnih vrst napak so se 

izkazale za statistično pomembne. S tveganjem 0,1 % lahko trdimo, da bi se tudi v osnovni 

množici v učni uri učiteljev razrednega pouka pojavilo največ pravorečnih napak (M = 38,00), 

sledile bi slogovne (M = 24,47) in slovnične napake (M = 14,29), najmanj bi bilo 

poimenovalnih (M = 0,89). 

3.4.7.6 S katero sestavino jezikove zmožnosti imajo razredni učitelji, vključeni v 

raziskavo, največ težav? 

 

Učitelji, vključeni v raziskavo, imajo največ težav z zadnjo fazo sporočanja, in sicer s 

prenosom prvin in pravil danega jezika na papir ali v besedo – s pravopisno in pravorečno 

zmožnostjo. Če ti dve zmožnosti ločimo, vidimo, da imajo učitelji več težav z govorjenjem 

kot s pisanjem: pri govorjenih besedilih je pravorečnih napak več (48 %) kot pri zapisanih 

besedilih pravopisnih (35 %). Učitelji imajo zelo veliko težav tudi s slogom, saj slogovne 

napake predstavljajo kar dobro tretjino (36,5 %) vseh napak. Petina vseh napak (19,6 %) se 

nanaša na slovnično zmožnost, poimenovalnih napak je najmanj (2,0 %).  

3.4.7.7 Ali je posamezen učitelj, ki je boljši v tvorjenju pisnih besedil, boljši tudi v 

tvorjenju govorjenih besedil? 

 

Povezanost med usposobljenostjo učiteljev za tvorjenje zapisanih in govorjenih besedil je 

pozitivna in šibka (rxy = 0,39), kar pomeni, da učitelji, ki delajo manj napak v zapisanih 

besedilih, delajo le nekoliko manj napak tudi v govorjenih besedilih.  

3.4.7.8 V katerem delu pedagoškega govora učitelji delajo več jezikovnih napak, v 

spoznavnem ali odnosnem? Je razlika statistično pomembna? 

 

Učitelji delajo več napak v spoznavnem delu govora kot v odnosnem. Razlika se je pokazala 

za statistično pomembno. S tveganjem 0,1 % lahko trdimo, da bi učitelji tudi v osnovni 

množici v odnosnem govoru napake delali pogosteje (eno napako na 13,26 besed) kot v 

spoznavnem (eno napako na 26,42 besed).  
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3.4.7.9 Ali je jezikovna usposobljenost učiteljev za tvorjenje govorjenih besedil 

povezana z dolžino njihove delovne dobe? 

 

Povezanost med pogostostjo napak in dolžino delovne dobe je negativna in šibka (rxy =  –0,32), 

kar pomeni, da učitelji, ki imajo manj let delovne dobe, v govorjenih besedilih delajo nekoliko 

manj napak kot tisti z daljšo delovno dobo. 

 

3.5 Sklep empiričnega dela  

Za raziskavo sem analizirala veliko besedil učiteljev razredne stopnje: 49 uradnih obvestil,  36 

uradnih vabil, 29 zapisnikov, 33 sprotnih učnih priprav in 17 zvočnih posnetkov učnih ur, kar 

mi je omogočilo, da sem večino pridobljenih rezultatov lahko posplošila na osnovno množico. 

Raziskava je pokazala, da se v vseh besedilih pojavljajo slogovne, slovnične in poimenovalne 

napake, v zapisanih besedilih pravopisne in v govorjenih pravorečne napake. Deleži napak so 

v vseh vrstah besedil zelo podobni: najmanj je poimenovalnih napak (2,0 %), kar pomeni da z 

uporabo ustreznih izrazov učitelji razredne stopnje nimajo posebnih težav. V vseh besedilih se 

pojavlja veliko slogovnih napak (36,5 %). V govorjenih besedilih gre predvsem za uporabo 

pogovornih besed in besednih zvez (Dejte.  A ste končali?) in neglagolskih povedi (Hitro 

pospraviti.) ter napačen vrsti red besed. V zapisanih besedilih je pogosta uporaba besed, 

prevzetih iz hrvaščine (razgovor, kasneje) in angleščine (demonstracija, plan dela), namesto 

ustreznih domačih. V skoraj vseh besedilih, ki imajo predpisano obliko (uradno obvestilo in 

vabilo), manjkajo obvezni sestavni deli, največkrat glava šole, pogosto tudi pozdrav, kraj in 

datum ter ime besedilne vrste. V govorjenih besedilih največji delež predstavljajo pravorečne 

napake (48,2 %).  Najpogostejše so: kratki nedoločnik (morate znat), množinska oblika 

deležnika na –l (ste vidl), napačen izgovor nenaglašenih deležniških končnic (vidu), 

zamenjava samoglasnikov z drugimi samoglasniki (jəs, zdej), izpad nenaglašenih 

samoglasnikov (bli, tko, majo), nepravilno naglasno mesto (hitər, naredíu̯, pokázala), 

izgovorno osamosvajanje predlogov – vəkanje. Pravopisne napake predstavljajo tretjino vseh 

napak (35,2 %) v zapisanih besedilih. Najpogosteje sem jih odkrila pri zapisovanju datuma in 

ure (01.03.2016 ob 17.30 uri), uporabi ločil pri sestavnih delih v uradnem obvestilu in vabilu 

(Lep pozdrav,), uporabi vezaja (DN-gladko beri pesem) in pri navajanju številke strani v  

učbeniku ali delovnem zvezku (U/43). Primanjkljaji na področju slovnične zmožnosti, ki 
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predstavljajo petino vseh napak (19,6 %), se najpogosteje kažejo kot težave z vezniki (Da 

vidimo, če znajo. Povedala sem staršem, naj se učenci sproti učijo.), s predlogi (plačati po 

položnici), številom (Štiri minute je še do konca.) in s sklonom (Ne naštevati hrano.). Pogosto 

je samostalniško izražanje namesto glagolskega (Končali smo s sestankom.) Poleg tega, da v 

vseh besedilih odstopa število poimenovalnih napak, v uradnih vabilih odstopata tudi števili 

pravopisnih in slovničnih napak: pravopisnih napak je več, slovničnih pa manj kot v drugih 

zapisanih besedilih.  Ugotovila sem, da se v besedilih, ki imajo predpisano obliko in 

dopuščajo manj avtonomije, pojavi manjši delež slovničnih in slogovnih napak (npr. vabila: 

45 %), kot v besedilih, v katerih je dopuščenega in zahtevanega več svobodnega tvorjenja 

različnih povedi (npr. zapisniki: 67 %). Primerjava zapisanih in govorjenih besedil je 

pokazala šibko pozitivno povezanost: učitelji, ki delajo manj napak v zapisanih besedilih, 

delajo le nekoliko manj napak tudi v govorjenih besedilih. Ugotovitev nakazuje na to, da sta 

pravopisna in pravorečna zmožnost neodvisni, saj se govoriti učimo čisto drugače in drugje 

kot pisati. Razčlenitev govorjenih besedil na odnosni in spoznavni govor je pokazala, da se v 

prvem pojavlja bistveno več napak kot v drugem. Odnosni govor je spontan, zato učitelji 

težko nadzorujejo svoje besede. Raziskava je pokazala še, da učitelji, ki imajo manj let 

delovne dobe v govorjenih besedilih delajo nekoliko manj napak kot tisti z daljšo delovno 

dobo. 
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4 SKLEP 

 

Z raziskavo za svoje magistrsko delo sem dobila vpogled v jezikovno usposobljenost učiteljev 

na razredni stopnji. Analizirala sem uradna obvestila in vabila, zapisnike, sprotne učne 

priprave in zvočne posnetke učnih ur. Posebnost opravljene raziskave je, da sem napake 

učiteljev razčlenila po določenih gradnikih sporazumevalne zmožnosti, ki jih navaja M. 

Bešter Turk (2010), in sicer po tistih petih, ki se jih da analizirati z enkratnim opazovanjem 

sporočevalca oziroma njegovih besedil: poimenovalna, slovnična, pravopisna, pravorečna in 

slogovna zmožnost. Ugotovila sem, da učitelji delajo največ napak na področju pravorečja, 

sloga, pravopisa in slovnice. To so torej tiste štiri sestavine sporazumevalne zmožnosti, ki bi 

jih morali učitelji izboljšati. Primerjala sem število napak v spoznavnem in odnosnem delu 

pedagoškega govora in dobila pričakovan rezultat: v odnosnem govoru je napak več. 

Namesto, da bi bil spoznavni govor knjižni zborni, odnosni pa knjižni pogovorni, je 

spoznavni govor pri večini učiteljev knjižni pogovorni, odnosni pa narečno obarvan. Učitelji 

bi morali zavestno trenirati knjižni jezik in ga zavestno uporabljati toliko časa, da bi jim prišel 

v navado. Naučiti bi se morali zbornega jezika prav tako, kot se moramo naučiti tujega jezika.  

V magistrskem delu sem navedla tudi  primere najpogostejših napak, kar nam lahko omogoči 

hitrejše in učinkovitejše odpravljanje tistih napak, ki jih učitelji razrednega pouka dejansko 

najpogosteje delajo. Vse ugotovitve nam omogočajo bolj strukturirano načrtovanje programov 

za izboljšanje jezikovne usposobljenosti učiteljev razredne stopnje. Raziskava je pokazala le 

šibko povezanost med številom napak učiteljic v govorjenih besedilih in dolžino njihovo 

delovne dobe, pa še ta je šla v prid učiteljicam z manj leti delovne dobe: te so naredile manj 

napak. V programe za izboljšanje jezikovne usposobljenosti bi bilo torej treba vključiti vse 

učitelje, ne glede na dolžino njihove delovne dobe. Usposabljanje bi moralo potekati kot 

preplet teoretičnega znanja s prakso, učinkovitost pa bi  povečali z upoštevanjem konkretnih 

primerov, ki so navedeni v magistrskem delu.  Učitelje bi bilo treba najprej ozavestiti o 

njihovi pomembni vlogi k razvoju govorjenega jezika. Šola je edini kraj, kjer se otroci učijo 

pravil knjižnega jezika. Poleg tega so učitelji glavno merilo za ustvarjanje aktualne norme 

pogovornega knjižnega jezika (Tivadar, 2004). Še pomembneje pa je to, da je šola javna 

ustanova, v kateri del svojega življenja preživi vsak Slovenec, zato nas je dolžna usmerjati v 

življenje s slovenskim knjižnim jezikom in njegovo uporabo. Enoten slovenski jezik je simbol 

naše države in enotnosti. Z njegovo uporabo izkazujemo nacionalno zavest in pripadnost 

domovini. Edini način, s katerim bomo jezik kot simbol slovenstva ohranili, je njegova redna 

in pravilna uporaba. 
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4.1 Predlogi za izboljšavo stanja  

Usposabljanje učiteljev za tvorjenje besedil, skladnih z normo slovenskega knjižnega jezika, 

bi lahko potekalo kot preplet dela pod vodstvom strokovnjaka, npr. slovenista ali lektorja in 

samostojnega dela skupine učiteljev neke šole. En strokovnjak bi lahko pokrival več šol, saj bi 

učitelje obiskal le v začetnem delu programa – predstavil bi teoretične osnove. Njegovo vlogo 

bi lahko nadomestil zainteresiran učitelj. Pozneje bi učitelji na posamezni šoli samostojno 

nadaljevali program ter tako obnavljali in nadgrajevali svoje znanje. Strokovnjak bi bil na 

voljo le za primere, kadar celotna skupina učiteljev ne bi niti v literaturi našla primerne rešitve 

(nekakšen »klic v sili«). Pri vsem tem bi bilo pomembno, da bi učitelji znali biti kritični do 

sebe in drugih. Dovolj bi si morali  medsebojno zaupati, da jim ne bi bilo nerodno govoriti o 

svojem neznanju. 

Primeri dejavnosti: 

A) Učenje pravopisa in slovnice bi lahko potekalo samo kot branje pravil, ki jih najdemo 

v mnogih knjigah in na spletu, vendar bi bilo vse skupaj zanimivejše in uporabnejše, 

če bi analizirali konkretna besedila iz arhiva prisotnih učiteljev. 

B) Pri pravorečju bi moral biti poudarek na vaji. Vključeni v program bi lahko izvajali 

nastope pred drugimi učitelji, vsi skupaj bi potem kritično analizirali posamezen 

nastop. Lahko pa bi učitelj zvočno posnel svojo učno uro in nato sam ali s pomočjo 

drugih kritično analiziral svoje napake. 

C) Izboljševanje sloga pisanja in govorjenja bi lahko potekalo v obliki debate. Ob tem bi 

morali sodelujoči seveda paziti tudi na pravorečje in slovnico. Naslov debate o 

slogovni vrednosti besed bi se lahko glasil »Katere hrvatizme potrebujemo in katerih 

ne« ali »Punce, dejte se zmigat ali Dekleta, pohitite«. 

D) Učitelje bi s kratko predstavitvijo spletnih slovarjev in svetovalnic spodbudili k 

uporabi le-teh. Na spletu najdemo SSKJ, s katerim si lahko pomagamo, kadar 

dvomimo o pomenu neke besede in njeni slogovni zaznamovanosti, in Slovenski 

pravopis, s katerim si lahko pomagamo pri izgovarjavi besed. Obstajajo tudi spletne 

jezikovne svetovalnice, kamor lahko pošljemo svoje vprašanje. Zanimivo in poučno je 

tudi samo branje objav v tovrstnih svetovalnicah, saj se pojavljajo le vprašanja, ki so 

se ljudem porajala v praksi. 
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E) Učitelji bi lahko pred vsako izdajo vabila ali obvestila svoje besedilo poslali v pregled 

kolegu, ki se je prav tako udeležil izobraževanja. Na tak način bi pomagali eden 

drugemu sproti izboljševati pomanjkljivosti. 

F) Na šoli bi lahko nekajkrat letno organizirali skupinsko delavnico, v kateri bi kritično 

analizirali jezikovne težave, ki so se učiteljem pojavile pri delu. Lahko bi tudi določili 

vodilnega, vedno drugega, ki bi izbral temo in vsebine delavnice ter vodil debato. 

G) Vzdrževanje skrbi za jezik bi lahko potekalo redno v zbornici, npr. en dan v tednu 15 

minut pred začetkom prve učne ure, bi bil rezerviran za reševanje jezikovnih zagat. 

Mogoče bi nekdo, ki se je tekom tedna srečal s težavo in jo že sam rešil, predstavil to 

svojo težavo in tudi potek njenega reševanja. Mogoče pa bi nekdo debato začel s 

predstavitvijo svoje težave in nato bi jo sodelujoči na licu mesta reševali. Če jim ne bi 

uspelo s pogovorom, bi pogledali na splet in v drugo literaturo. Če še vedno ne bi 

prišli do rešitve, bi določili nekoga, ki mora rešiti težavo do prihodnjega tedna, sicer 

pa jim še vedno ostane »klic v sili« – klic strokovnjaku. 

H) Za izboljševanje sloga bi vsakemu udeležencu priporočila branje kakšnega slogovnega 

priročnika
8
, v katarem so strnjeni mnogi jezikovni spodrsljaji, ki jih pogosto zagrešijo 

javni govorci, in poslušanje radijskih postaj
9
, ki izvajajo jezikovno-govorno 

usposabljanje za nastopajoče. 

4.2 Omejitve raziskave 

Prva težava se je pojavila med zbiranjem gradiva za analizo. Veliko učiteljev oziroma 

ravnateljev je odklonilo sodelovanje v raziskavi, češ ne želimo biti ocenjevani. Obstaja 

verjetnost, da sem zbrala besedila le tistih učiteljev, ki se čutijo jezikovno dovolj usposobljene 

in zato vzorec ni reprezentativen. Drugo težavo sem imela pri določanju slogovnih napak. 

Smernice niso enotne po vseh literaturi, zato je pri presojanju ustreznosti nemogoče ostati 

popolnoma objektiven. 

4.3 Predlogi za nadaljnje raziskovanje  

Raziskavo bi lahko nadgradili tako, da bi najprej preverili jezikovno usposobljenost točno 

določenih učiteljev, potem bi te učitelje vključili v program za izboljševanje le-te, nazadnje pa 

bi še enkrat izvedli isto raziskavo z istimi učitelji kot na začetku. Tako bi dobili vpogled v 

učinkovitost programov za izboljšanje jezikovne usposobljenosti. Če bi se program izkazal za 

                                                           
8
 Npr. Sršen, J. (1998). Jezik naš vsakdanji. Ljubljana: Gospodarski vestnik. 

9
 Npr. Radio Slovenija. 
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učinkovitega, bi ga lahko začeli obširno izvajati in tako zares prispevali k izboljšanju 

jezikovne usposobljenosti učiteljev na razredni stopnji. 
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6 PRILOGE 

 

6.1 Priloga A: Analiza 164 besedil 

6.1.1 Obvestila 

O 1 

Napaka Popravek Vrsta napake 

tel.: 0101010  fax.: 

020202 

Elektronski naslov: abab@ababa 

Telefon: VZ Pravopisna napaka 

Telefaks  Poimenovalna napaka 

Ni poenoteno Slogovna napaka 

V naslednjem tednu bomo pričeli 

s plavalnim tečajem 

začeli Slogovna napaka 

začeli izvajati plavalni 

tečaj 

Slogovna napaka 

Učenci morajo imeti s seboj dve 

brisači (ena velika in ena manjša). 

eno veliko in eno manjšo Slovnična napaka 

 

Manjkajo: kraj, nagovor, pozdrav Dodati manjkajoče 

obvezne sestavne dele. 

Slogovne napake 

 

O 2 

Napaka Popravek Vrsta napake 

OBVESTILO ZA OTROŠKI 

PEVSKI ZBOR 

OBVESTILO ČLANOM 

OTROŠKEGA PEVSKEGA 

ZBORA 

Slovnična napaka 

vrnili se bodo nazaj vrnili se bodo Slogovna napaka 

ostali učenci preostali/drugi Slogovna napaka  

Ob 14. 30 se tako z vsemi 

pevci dobimo v učilnici 15, 

da se za nastop še 

pripravimo. 

Ob 14.30 se bomo z vsemi 

pevci dobili v učilnici 15, da 

se bomo pripravili za nastop. 

Pravopisna napaka 

Slogovna napaka 

Vajo bodo zaključili ob … Vajo bodo končali ob … Slogovna napaka 

Imajo vajo normalno Kot po navadi. Slogovna napaka 

Manjkajo: glava šole, 

naslovnik, kraj in datum, 

pozdrav 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 

 

O 3 

Napaka Popravek Vrsta napake 

Obvestilo staršem! Obvestilo staršem Pravopisna napaka 



B 
 

v 1.a razredu v 1. a-razredu Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

V zdravstvenem domu bo 

sistematika, cepljenje, 

zobozdravstveni pregled in 

zdravstveno vzgoja 

bodo Slovnična napaka 

bodo: Pravopisna napaka 

Ta dan vaši otroci s seboj 

prinesejo zdravstveno 

kartico, knjižico o cepljenju 

ter izpolnjene obrazce, ki ste 

jih prejeli na RS 

ter  in Slogovna napaka 

Vljudno prosimo, če so 

učenci pred učilnico ob 7.50 

uri. 

Vljudno prosim, da so učenci 

pred učilnico od 7.50.  

Slovnična napaka 

Pravopisna napaka 

Manjkajo: glava šole, 

naslovnik, nagovor, pozdrav. 

Kraj in datum sta spodaj. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 

 

O 4 

Napaka Popravek Vrsta napake 

Zvezane snope papirja kupe Slogovna napaka 

V mesecu januarju v januarju Slogovna napaka  

Manjkajo: glava šole, 

naslovnik, kraj in datum, ime 

besedilne vrste, nagovor, 

pozdrav. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 

 

O 5 

Napaka Popravek Vrsta napake 

Obveščamo vas, da bomo v 

dneh od 21. 9 do 25. 9. 2015, 

odhajali na plavalni tečaj. 

Učiteljici 

Obveščava vas, da bomo od 

21. 9. do 25. 9. odhajali na 

plavalni tečaj.  

Slovnična napaka 

Pravopisna napaka 

Slogovna napaka 

V šolo se bomo vrnili 

predvidoma ob 13.30. Takrat 

bodo imeli kosilo v šoli. 

Takrat bodo imeli učenci 

kosilo. 

Slogovna napaka 

V malem nahrbtniku majhnem Slovnična napaka 

Oblečeni v trenerko trenirko Pravopisna napaka 

Prosim, če podpišete izjavo da podpišete Slovnična napaka 

Strinjam se, da se moj otrok Strinjam se, da se moj otrok Pravopisna napaka 



C 
 

udeleži plavalnega tečaja v 

Ljubljani, v dneh od 21. 9. do 

25. 9. 2015. 

udeleži plavalnega tečaja v 

Ljubljani od 21. 9. do 25. 9. 

2015. 

Slogovna napaka 

Manjkajo: glava šole, 

naslovnik, ime besedilne 

vrste, pozdrav. Kraj in datum 

sta spodaj.  

 Slogovne napake 

 

O 6 

Napaka Popravek Vrsta napake 

Manjkajo: glava šole, 

naslovnik, kraj in datum, ime 

besedilne, nagovor vrste, 

pozdrav, podpis 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele.  

Slogovne napake 

 

O 7 

Napaka Popravek Vrsta napake 

tel.: 

fax.: 

Elektronski naslov: 

Telefon (VZ) Pravopisna napaka 

Telefaks Poimenovalna napaka 

ni poenoteno  Slogovna napaka 

Ljubljana, 09. 10. 2015 9. 10. 2015 Pravopisna napaka 

Sistematski pregled obsega 

pregled pri šolskem 

zdravniku, zobozdravniku. 

Sistematski pregled obsega 

pregleda pri šolskem 

zdravniku in zobozdravniku. 

Slovnična napaka 

V 6. in 8. razredu pa 

spremstvo staršev ni nujno 

potrebno, je pa zaželeno. 

V 6. in 8. razredu pa 

spremstvo staršev ni nujno, 

je pa zaželeno. 

Slogovna napaka 

Manjkata naslovnik in ime 

besedilne vrste. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovni napaki 

 

O 8 

Napaka Popravek Vrsta napake 

E-mail E-naslov  Poimenovalna napaka 

Datum: 02. 03. 2016 2. 3. 2016 Pravopisna napaka 

V četrtek, 10. 03, 2016, … 10. 3. 2016 Pravopisna napaka 

Otroci naj imajo s seboj 

manjši nahrbtnik v katerega 

Otroci naj imajo s seboj 

manjši nahrbtnik, v katerega 

Pravopisna napaka 

Slogovna napaka 
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bodo spravili malico, ki jo 

dobijo v šoli. 

bodo pospravili malico, ki jo 

bodo dobili v šoli. 

Slovnična napaka 

 

Vsi učenci morajo priti v šolo 

najkasneje do 7.40. 

… najpozneje ob 7.40. Slogovna napaka 

Vstopnino 3 EUR in prevoz 

(okoli 5 EUR) boste plačali 

po položnici. 

Vstopnino (3 EUR) in prevoz 

(okoli 5 EUR) boste plačali  

s položnico. 

Pravopisna napaka  

Slovnična napaka 

Lep pozdrav. Lep pozdrav Pravopisna napaka 

Manjka ime besedilne vrste.  Slogovna napaka 

 

O 9 

Napaka Popravek Vrsta napake 

Spoštovani starši Spoštovani starši! Pravopisna napaka 

Domov se vrnemo po 12.uri. po 12. uri. Pravopisna napaka 

Priporočamo tudi 

preventiven zaščitni nanos 

sredstva proti klopom. 

Priporočamo tudi zaščitni 

nanos sredstva proti klopom. 

Slogovna napaka  

Manjkajo: glava šole, 

naslovnik, ime besedilne 

vrste, pozdrav. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 

 

O 10 

Napaka Popravek Vrsta napake 

tel.: 0100  fax.: 

010101 

Elektronski naslov: … 

Telefon: 010101  Pravopisna napaka 

telefaks: 010101 Poimenovalna napaka 

Ni poenoteno. Slogovna napaka 

BOMO IMELI 

NARAVOSLOVNI DAN - 

GOZD: 

DAN – GOZD Pravopisna napaka 

nekoliko kasneje nekoliko pozneje Slogovna napaka 

Manjkajo: naslovnik, kraj, 

nagovor, pozdrav. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 

 

O 11 

Napaka Popravek Vrsta napake 

Učiteljice prvih razredov 

smo se dogovorile, da bomo 

imeli v mesecu marcu 

Učiteljice prvih razredov 

smo se dogovorile, da bomo 

imele v marcu govorilne ure, 

Slogovna napaka 

 

Slogovna napaka 
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govorilne ure, RS pa bomo z 

meseca marca preložili na 

april. 

RS pa bomo z marca 

preložile na april. 

Slovnična napaka 

Manjkajo: glava šole, 

naslovnik, kraj in datum, ime 

besedilne vrste, pozdrav. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 

 

O 12 

Napaka Popravek Vrsta napake 

fax. telefaks Poimenovalna napaka 

V kolikor na ta dan vaš otrok 

ne bo imel kosila, to 

pravočasno sporočite 

Če ta dan vaš otrok ne bo 

jedel kosila, to pravočasno 

sporočite. 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

Z lepimi pozdravi 

razrednik 

Janez Novak, prof. 

 

Razrednik (VZ) 

Pravopisna napaka 

ter in Slogovna napaka 

Manjkata naslovnik in kraj. Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovni napaki 

 

O 13 

Napaka Popravek Vrsta napake 

14.10.2015 14. 10. 2015 Pravopisna napaka 

… bomo imeli z učenci 

3.razreda zdravniški pregled 

… 

bodo imeli učenci Slogovna napaka 

3. razreda Pravopisna napaka 

21.10.2015 21. 10. 2015 (Pravopisna napaka) 

ob 7.30 uri ob 7.30 Pravopisna napaka 

Manjkajo glava šole, 

naslovnik, ime besedilne 

vrste. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 

 

O 14 

Napaka Popravek Vrsta napake 

POZOR SPREMEMBA! POZOR, SPREMEMBA! Pravopisna napaka 

V četrtek, se domov iz 

Ljubljane vračamo eno uro 

prej - torej … 

V četrtek se bomo domov iz 

Ljubljane vrnili eno uro prej 

– torej … 

Pravopisna napaka 

 

Pravopisna napaka 
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Vsi otroci gredo domov, kar 

pomeni, da podaljšanega 

bivanja in kosil ni! 

Vsi otroci bodo šli domov, 

kar pomeni, da podaljšanega 

bivanja in kosil ne bo.  

Pravopisna napaka 

 

Manjkajo: glava šole, 

naslovnik, kraj in datum, ime 

besedilne vrste, nagovor, 

pozdrav, podpis. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 

 

O 15 

Napaka Popravek Vrsta napake 

Deželo Lilibi verjetno 

poznate že od lani, to je 

spletna stran … 

,  ; Pravopisna napaka 

Plačilo po položnici. Plačilo je mogoče s 

položnico. 

Slovnična napaka 

Slovnična napaka 

Ostalim pa odločitev 

prepuščam. 

Drugim pa odločitev 

prepuščam. 

Slogovna napaka 

Hvala ! Hvala. Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka:ločilo 

LP, Lep pozdrav Pravopisna napaka  

Slogovna napaka 

IME IN PRIIMEK 

OTROKA 

IME IN PRIIMEK 

OTROKA: 

Pravopisna napaka  

 

Manjkata naslovnik in 

nagovor. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovni napaki 

 

O 16 

Napaka Popravek Vrsta napake 

da jih bomo lažje dočakali. laže Slovnična napaka 

Zadnji dve uri bomo šli po 

vasi, zbirati star papir. 

brez vejice Pravopisna napaka 

zbirat Slovnična napaka 

Če imate doma kaj papirja, 

ga prosim pripeljite … 

Če imate doma kaj papirja, 

ga, prosim, pripeljite … 

Pravopisna napaka 

V četrtek, 25. aprila imamo 

zaključek bralne značke. 

V četrtek, 25. aprila, bomo 

imeli sklep bralne značke.  

Pravopisna napaka 

Slogovna napaka 

S seboj naj imajo 1€, saj se 

ob 12.50 vračamo z rednim 

avtobusom in izstopajo po 

svojih postajah. 

1 € 

ker se bomo ob 12.50 

vrnili in bodo izstopali 

na svojih postajah. 

Pravopisna napaka 

Slovnična napaka 

Slovnična napaka 
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Kosila bodo jedli na matični 

šoli. 

Kosilo bodo jedli na matični 

šoli. 

Slovnična napaka 

Podaljšano bivanje odpade 

razen, če ga kdo nujno 

potrebuje. 

… odpade, razen … Pravopisna napaka 

V petek naj pridejo športno 

obuti in oblečeni saj jih 

bomo testirale … 

, ker jih bomo …  Pravopisna napaka 

Slovnična napaka 

zaključek gledališkega 

festivala  

sklep gledališkega festivala Slogovna napaka 

… prestavljen v mesec maj. … na maj. Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

So bo odvijal v popoldanskih 

urah. 

… bo v popoldanskih urah. Slogovna napaka 

Manjkajo: glava šole, 

naslovnik, kraj in datum, 

nagovor. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 

 

O 17 

Napaka Popravek Vrsta napake 

Spoštovani ! Spoštovani! Pravopisna napaka 

v mesecu novembru v novembru Slogovna napaka 

Manjkajo glava šole, 

naslovnik, kraj in datum. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 

 

O 18 

Napaka Popravek Vrsta napake 

OBVESTILO ZA 

ZAKLJUČNO 

EKSKURZIJO 

OBVESTILO O SKLEPNI 

EKSKURZIJI 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka (2-krat) 

… bodo imeli v sredo, 17. 6. 

2015 ekskurzijo. 

… v sredo, 17. 6. 2015, 

ekskurzijo. 

Pravopisna napaka 

Zopet vas naprošamo, da 

otroci na izlet ne nosijo 

smokijev in drugih slanih 

prigrizkov, ki vsebujejo 

arašide. 

zopet  spet Slogovna napaka 

naprošamo  prosimo Slogovna napaka 

ne nosijo slanih prigrizkov, 

ki vsebujejo 

Poimenovalna napaka 

V Ljubljano se bomo vrnili 

okrog 16.00 do 16.15. 

V Ljubljano se bomo vrnili 

okrog 16.00. 

Slovnična napaka 

Cca. 5.50 € Približno 5,50 € Poimenovalna napaka 
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Pravopisna napaka 

Program in prevoz boste 

plačali po položnici. 

S položnico Slovnična napaka 

Prosim, da do petka 

sporočite, če za vašega 

otroka naročimo kosilo za ta 

dan. 

… sporočite, ali za vašega 

otroka naročimo … 

Slovnična napaka 

Manjkajo glava šole, 

naslovnik, nagovor. Kraj in 

datum sta spodaj. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 

 

O 19 

Napaka Popravek Vrsta napake 

Lep pozdrav. Lep pozdrav Pravopisna napaka 

Manjkajo: glava šole, 

naslovnik, kraj in datum. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 

 

O 20 

Napaka Popravek Vrsta napake 

20.4. 2012 20. 4. 2012 Pravopisna napaka 

Vstopnico in prevoz boste 

plačali preko položnice za 

prehrano. 

S položnico za prehrano. Slovnična napaka 

Lep pozdrav. Lep pozdrav Pravopisna napaka 

Manjkata naslovnik in ime 

besedilne vrste. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 

 

O 21 

Napaka Popravek Vrsta napake 

Če bi želeli priti na pogovor, 

se lahko oglasite sledeči 

teden, torej od 18. do 22. 5. 

2015, pred ali po pouku. 

… od 18. do 22. 5. 2015 pred 

poukom ali po njem. 

Pravopisna napaka 

Slovnična napaka 

Manjkajo glava šole, 

naslovnik, ime besedilne 

vrste. kraj in datum sta 

spodaj. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovna napake 

 



I 
 

O 22 

Napaka Popravek Vrsta napake 

24.3. 2014 24. 3. 2014 Pravopisna napaka 

V ponedeljek bomo obiskali 

oskrbovance DSO 6. in 7. 

šolsko uro. 

… DSO, 6. in 7. šolsko uro Pravopisna napaka 

Hvala in lep pozdrav. Hvala in lep pozdrav Pravopisna napaka 

Manjkata naslovnik in ime 

besedilne vrste. Kraj in 

datum sta spodaj. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 

 

O 23 

Napaka Popravek Vrsta napake 

V gasilnem domu V gasilskem domu Poimenovalna napaka 

Prosimo, če lahko poskrbite 

za otrokov prevoz. 

Prosim, da poskrbite za 

otrokov prevoz. 

Slovnična napaka 

Nastop bomo zaključili ob … Nastop bomo sklenili ob … Slogovna napaka 

Za razumevanje se 

zahvaljujem in vas lepo 

pozdravljam. 

učiteljica 

Zahvaljujem se vam za 

razumevanje in vas lepo 

pozdravljam. 

Učiteljica 

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka 

Manjkata glava šole in 

naslovnik. Kraj in datum sta 

spodaj. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 

 

O 24 

Napaka Popravek Vrsta napake 

Spoštovani starši. Spoštovani starši Pravopisna napaka 

Vrnili se bomo najkasneje do 

12.30. 

… najpozneje ob 12.30. Slogovna napaka 

Manjkajo glava šole, 

naslovnik in pozdrav. Kraj in 

datum sta spodaj. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 

 

O 25 

Napaka Popravek Vrsta napake 

Obvestilo! Obvestilo Pravopisna napaka 

V sredo, 21.10.2015 imamo V sredo, 21. 10. 2015, bomo Pravopisna napaka 
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naravoslovni dan. imeli naravoslovni dan. Pravopisna napaka  

 

Prosim, da so otroci 

primerno toplo oblečeni in 

obuti v nepremočljivo 

obutev, saj bomo hodili do 

tja po gozdni in travnati poti. 

Otroci naj bodo primerno 

oblečeni in obuti v 

nepremočljivo obutev, ker 

bomo šli do tja po gozdni in 

travnati poti. 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

 

Lep pozdrav, 

razredničarka 

Lep pozdrav 

Razredničarka 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Manjkajo: glava šole, 

naslovnik, nagovor, krajin 

datum. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

Pričelo se je novo šolsko 

leto, v katerem vsem 

učencem želim veliko 

uspehov, prijetnega počutja, 

mnogo bogatih izkušenj, 

lepih trenutkov, Vam dragi 

starši pa čim manj skrbi in 

veliko prijetnega 

sodelovanja. 

Začelo … 

 

Slogovna napaka 

Vam, dragi starši, pa … Pravopisna napaka 

Ob vsakem začetku šolskega 

leta je vedno precej 

informacij. 

Ob vsakem začetku šolskega 

leta je precej informacij. 

Slogovna napaka 

Kadar bo vaš otrok prišel k 

pouku kasneje ali odšel 

domov pred koncem pouka 

oziroma s kom drugim, ne s 

starši, ne s kombijem, mi to 

prosim napišite. 

 

 

… oziroma s kom drugim – 

ne s starši ne s kombijem – 

mi to prosim napišite. 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Svoja sporočila in želje 

zapišite v beležko, ko boste 

otroku dajali denar, napišite 

vsoto. 

… v beležko. Ko boste 

otroku … 

Slogovna napaka 

Beležka naj bo učenčeva 

vsakodnevna spremljevalka, 

saj si bo vanjo zapisoval, kaj 

bo za domačo nalogo ali, kaj 

ker Slovnična napaka 

… za domačo nalogo in kaj 

mora prinesti v šolo. 

Pravopisna napaka 
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mora prinesti v šolo. 

V šolo naj učenci prinašajo 

potrebščine po urniku, kar ne 

potrebujejo, naj ne nosijo s 

seboj, lahko pustijo tudi v 

šoli, da ne bo torba pretežka. 

V šolo naj učenci prinašajo 

potrebščine po urniku. Česar 

ne potrebujejo, naj ne nosijo 

s seboj; lahko pustijo v šoli, 

da torba ne bo pretežka. 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 

Pravopisna napaka 

 

Šolske potrebščine naj bodo 

ovite in podpisane, do konca 

šolskega leta. Učbenikov ne 

ovijajte s samolepilno folijo. 

Šolske potrebščine naj bodo 

zavite in podpisane do konca 

šolskega leta. 

Pravopisna napaka 

zavite; ne zavijajte 

 

Slogovna napaka 

Analizo preizkusov bom z 

Vami opravila na govorilnih 

urah, zato bi prosila, če si jih 

skupaj z Vašim otrokom 

dobro pregledate. 

Analizo preizkusov bom z 

Vami opravila na govorilnih 

urah, zato bi prosila, da jih 

skupaj z otrokom dobro 

pregledate. 

Slovnična napaka 

Slovnična napaka 

Vsako negativno oceno, 

katerih verjamem, da ne bo, 

če pa se »ponesreči«, naj jo 

učenec čim prej popravi. Če 

za to potrebujete mojo 

pomoč, mi sporočite. 

Vse negativne ocene, za 

katere verjamem, da jih ne 

bo, naj učenec čim prej 

popravi.  

Slovnična napaka 

Slogovna napaka  

 

Slovnična napaka  

Izostanke od pouka 

pravočasno sporočite, da 

bom odpovedala obrok v 

kuhinji in sporočite, ko 

predvidevate, da se učenec 

vrne k pouku. 

Izostanek od pouka 

pravočasno sporočite, da 

bom odpovedala malico 

oziroma kosilo. Sporočite, 

kdaj se bo učenec vrnil k 

pouku. 

Slogovne napake 

Pravopisna napaka 

Učenci bodo številčno 

ocenjeni, pisno obvestilo o 

njihovem uspehu - ocene 

domov dobijo ob koncu 

prvega ocenjevalnega 

obdobja, in spričevalo ob 

koncu šolskega leta. 

Učenci bodo številčno 

ocenjeni. Pisno obvestilo o 

njihovem uspehu bodo dobili 

domov ob koncu prvega 

ocenjevalnega obdobja, 

spričevalo pa ob koncu 

šolskega leta. 

Slogovne napake 

Učenec naj ima oblečena 

oblačila brez daljših 

nepotrebnih trakov. 

Učene naj ima oblečena 

oblačila brez daljših trakov. 

Slogovna napaka 

Čeprav se vedenje ne 

ocenjuje, je lepo in vzorno 

vedenje preko celega 

šolskega leta odraz 

Čeprav se vedenje ne 

ocenjuje, je lepo in vzorno 

vedenje skozi celotno šolsko 

leto zaželeno. 

Slogovne napake 



L 
 

marljivega učenca, na 

katerega boste ponosni starši 

in učitelji. 

Učenci 4. in 5. razreda naj 

bodo dobri pomočniki in 

vzorniki mlajšim učencem, 

tako v šoli kot na kombiju. 

Učenci 4. in 5. razreda naj 

bodo dobri pomočniki in 

vzorniki mlajšim učencem; v 

šoli in kombiju 

Pravopisna napaka 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

Ko ima učenec slab dan, ima 

kakršnekoli težave je prav, 

da to pove, saj je tudi to del 

vsakdanjega življenja. 

Kadar ima učenec slab dan 

ali kakršnekoli težave, je 

prav, da to pove. Tudi to je 

del vsakdanjega življenja. 

Slovnična napaka 

Prijeten začetek šolskega 

leta. 

Želim vam prijeten začetek 

šolskega leta. 

Slogovna napaka 

 Učenci bodo 

 Učenec ima 

 Učenci bodo 

 Učenci imajo 

Slogovna napaka  

Manjkajo: glava šole, 

naslovnik, kraj in datum, 

nagovor, pozdrav. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

V torek, 22. 9. 2015 bomo 

obiskali Pikin festival v 

Velenju. 

V torek, 22. 9. 2015, bomo 

obiskali Pikin festival v 

Velenje. 

Pravopisna napaka 

 

Otroci naj imajo s seboj 

nahrbtnik, kamor bodo 

spravili šolsko malico. V 

nahrbtniku naj imajo tudi 

vrečko, kamor bodo 

spravljali izdelke, ki jih bodo 

izdelali. 

… nahrbtnik, v katerega 

bodo  

pospravili … 

 

… vrečko, v katero bodo 

pospravljali … 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 

S seboj imajo lahko še 

kakšno plastenko pijače; 

dodatne hrane ne potrebujejo, 

saj se bomo vrnili v šolo do 

kosila. 

… pijače. Dodatne hrane … 

 

ker 

Pravopisna napaka 

Slovnična napaka 

Denarja s seboj ne 

potrebujejo, saj časa za 

kakšen nakup ne bodo imeli. 

Denarja ne bodo potrebovali, 

ker časa za nakupovanje ne 

bo. 

Slogovna napaka 

 

(Slovnična napaka) 

Prosim, da do ponedeljka, Prosim, da do ponedeljka, (Pravopisna napaka) 
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21. 9. 2015 poravnate strošek 

vstopnine na Pikin festival. 

21. 9. 2015, poravnate 

vstopnino za Pikin festival 

 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 

Manjkata glava šole in 

naslovnik. Kraj in datum sta 

pod imenom besedilne vrste. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

Učenci naj imajo s seboj 

svoje lopate in ustrezna 

oblačila za igro na snegu 

(kombinezon ali smučarske 

hlače, kapa, rokavice – lahko 

dva para; po potrebi še 

rezervna oblačila). 

lopate za sankanje 

 

 

Slogovna napaka  

kapo Slovnična napaka 

Zaradi velike aktivnosti naj 

imajo s seboj tudi bidon ali 

plastenko. 

Zaradi povečane telesne 

aktivnosti naj imajo s seboj 

čutarico ali plastenko. 

Slovnična napaka 

Poimenovalna napaka 

Jutranje varstvo, malica, 

kosilo in OPB potekajo 

normalno. 

… bodo potekali kot 

običajno. 

Slogovna napaka 

Športni pozdrav, 

učiteljice 

Športni pozdrav 

Učiteljice 

Pravopisni napaki 

Manjkajo: glava šole, 

naslovnik, kraj in datum, 

nagovor. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

V naslednjem tednu 

pričnemo z interesnimi 

dejavnostmi. Obkrožite 

dejavnost, ki jo želi in jo 

lahko glede na urnik, 

obiskuje vaš otrok. 

 

V naslednjem tednu bomo 

začeli izvajati interesne 

dejavnosti. Obkrožite 

dejavnost, ki jo želi in jo 

lahko glede na urnik obiskuje 

vaš otrok. 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka 

 

ROKOMET (četrtek od 

14.30 – 15.15 ure) – na šoli 

ROKOMET (četrtek 14.30 – 

15.15) – na šoli 

Pravopisna napaka (5-krat) 

Pravopisna napaka 
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Manjkajo: glava šole, 

naslovnik, kraj in datum, 

nagovor, pozdrav, podpis. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

OBVESTILO! OBVESTILO Pravopisna napaka 

… učenci 1.b razreda … … učenci 1. b-razreda … Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Deklice pridejo v spremstvu 

staršev v dispanzer ob 8.00 

uri, kjer bo pregled pri 

zdravniku in zobozdravniku, 

nato pa predavanje v 

Zdravstvenem domu. 

Deklice naj pridejo v 

spremstvu staršev v 

dispanzer ob 8. uri. Tam 

bosta pregleda pri zdravniku 

in zobozdravniku, nato pa bo 

v zdravstvenem domu 

predavanje. 

Pravopisna napaka (2-krat) 

Slovnična napaka 

Slovnična napaka 

Pravopisna napaka 

učiteljici Učiteljici Pravopisna napaka 

Manjkajo: glava šole, 

naslovnik, nagovor, pozdrav. 

kraj in datum sta spodaj. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

Telefon: 01 45 454 545 

o_sola@hotmail.com 

Telefon: 

Elektronski naslov:  

Slogovna napaka  

 

Znesek boste poravnali pri 

položnici za prehrano. 

Znesek boste poravnali s 

položnico za prehrano. 

Slovnična napaka 

Odrežite in vrnite! Odrežite in vrnite. Pravopisna napaka 

Potrjujem, da se bo moj otrok 

__, učenec/učenka __ r., 

udeležil/a ogleda otroške 

operne predstave Obuti 

maček, o katerem sem 

obveščen/a s tem obvestilom. 

Učenec/-ka 

Udeležil/-a 

Obveščen/-a 

Pravopisna napaka 

Manjkajo naslovnik, kraj, 

ime besedilne vrste, pozdrav. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

Prosimo, če se zaradi 

varnosti vaših otrok, držite 

pravila, ki smo vam ga 

posredovale na 1. 

roditeljskem sestanku in vsak 

dan v času … 

Prosimo, da se zaradi 

varnosti vaših otrok držite 

pravila, ki smo vam ga 

posredovale in 1. 

roditeljskem sestanku, in se 

vsak dan … 

Slovnična napaka 

Pravopisna napaka 

Slogovna napaka 

V prejšnjem tednu bi zaradi  

___ skoraj prišlo do nesreče. 

V prejšnjem tednu je zaradi 

___ skoraj prišlo do nesreče. 

Slovnična napaka 

Lep pozdrav, 

učiteljice PŠ ___ 

Lep pozdrav 

Učiteljice PŠ ____ 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Manjkajo: glava šole, 

naslovnik, ime besedilne 

vrste. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

… na centralni šoli v 

Ljubljani. 

matični Slogovna napaka 

Potekale bodo družabno-

gibalne igre na prostem, zato 

naj bodo učenci temu 

primerno obuti in oblečeni.  

temu Slogovna napaka 

V primeru dežja bomo v 

telovadnici. 

Če bo dež, bomo v 

telovadnici. 

Slogovna napaka 

Manjkajo: glava šole, 

naslovnik, ime besedilne 

vrste, pozdrav Kraj in datum 

sta spodaj. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

Učenci bodo imeli zimski 

športni dan. Odšli se bodo 

sankat na Pokljuko. 

šli Slogovna napaka 

do 8.00 ure do 8.00 ALI do 8. ure Pravopisna napaka 

Malico bodo učenci dobili v 

šoli – topel čas bomo vzeli s 

seboj. 

Malico bodo učenci dobili v 

šoli,  topel čas bomo vzeli s 

seboj. 

Pravopisna napaka 
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Imajo naj nahrbtnik – za 

spravilo malice, v njem pa 

tudi dodatna oblačila 

(rokavice, kapa …). 

 

 

 

kapo  

Slovnična napaka 

… po položnici … s položnico Slovnična napaka 

V primeru slabega vremena 

bo ŠD prestavljen. 

Če bo slabo vreme, bo ŠD 

prestavljen. 

Slogovna napaka 

Manjkajo: glava šole, 

naslovnik, nagovor, pozdrav. 

Kraj in datum sta spodaj. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

Obvestilo! Obvestilo Pravopisna napaka 

1.12.2015 1. 12. 2015 Pravopisna napaka 

dodatni pouk- kreativno 

pisanje 

dodatni pouk – kreativno 

pisanje 

Pravopisna napaka 

Manjkajo: glava šole, 

naslovnik, nagovor, pozdrav, 

podpis. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

V sredo bomo imeli v 

podaljšanem bivanju 

KOSTANJEV PIKNIK. 

… bomo imeli med 

podaljšanim bivanjem … 

Slovnična napaka 

Manjkajo: glava šole, 

naslovni, kraj in datum, 

nagovor, pozdrav. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

V četrtek bomo ocenjevali 

matematiko. 

V četrtek bom ocenjevala 

znanje iz matematike. 

Slovnična napaka 

… iz naslednjih področij: 

-LIKI 

-TELESA 

… z naslednjih področij: 

 LIKI 

 TELESA 

Slovnična napaka 

Pravopisna napaka 

Manjkajo: glava šole, Dodati manjkajoče obvezne Slogovne napake 
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naslovnik, nagovor, pozdrav. 

Kraj in datum sta spodaj. 

sestavne dele. 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

-Govorilnih ur se bom 

udeležil/a v dopoldanskem 

času (12-50-13.35) 

 Govorilnih Pravopisna napaka (3-krat) 

udeležil/-a Pravopisna napaka (3-krat) 

12.50–13.35 Pravopisna napaka 

dopoldne Slogovna napaka (2-krat) 

Manjkajo: glava šole, 

naslovnik, nagovor, pozdrav, 

podpis. Kraj in datum sta 

spodaj. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

NARAVOSLOVNI TABOR 

V KOČEVJU 

KJE: ___ 

KDAJ: 1.-5.12.2014 

Zbor pred šolo: ponedeljek, 

1.12.2014, ob 7.45 uri 

(tekom dneva bomo na 

spletni strani šole obvestili o 

prihodu na tabor). Odhod 

avtobusa ob 8.00 uri. 

Samo za nujna obvestila smo 

dosegljivi od 20.00-20.30 ure 

na telefonsko številko: 

070770. 

Prihod v šolo: v petek, 

5.12.2014, med 15.45-16.00 

uro. 

NARAVOSLOVNI TABOR 

V KOČEVJU 

KRAJ: ___ 

ČAS: 1. – 5. 12. 2014 

Zbor: ponedeljek, 1. 12. 

2014, ob 7.45 pred šolo 

Odhod: 8.00 

Tekom dneva vas bomo prek 

spletne strani šole obvestili o 

prihodu v Kočevje. 

Samo za nujna obvestila 

bomo dosegljivi od 20. 00 do 

20.30 na telefonsko številko 

0707070 

Prihod: petek, 5. 12. 2014, 

med 15.45 in 16.00 

Slogovne napake (3) 

 

 

 

 

Pravopisne napake (5) 

 

Slovnična napaka (2) 

SEZNAM POTREBŠČIN: 

o 3x spodnji del 

trenirke in žabe, 

o 4 majice dolg rokav 

(glede na vremensko 

napoved), 

o gojzarji ali močnejše 

o 3-krat spodnji del 

trenirke in hlačne 

nogavice, 

o 4-krat majica z 

dolgimi rokavi, 

o planinski ali močnejši 

športni čevlji, 

Pravopisna napaka 

Poimenovalna napaka 

Slogovna napaka  

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

Poimenovalna napaka 

Poimenovalna napaka 
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superge, 

o vrečka za umazano 

perilo (bombažna), 

o zdravstvena kartica. 

o plastenka(0,5l) 

o lopar za namizni tenis 

in žogica, 

o posteljnina, če je 

otrok ne bo izposodil 

v domu Jurček 

(izposoja 4,40EUR) 

o nepremočljivo platno 

(v primeru, da otrok 

moči posteljo je 

NUJNO) kupite v 

lekarni. 

o bombažna vrečka za 

umazano perilo, 

o zdravstvena kartica, 

o plastenka (0,5 l), 

o lopar in žogica za 

namizni tenis, 

o posteljnina, če si je 

otrok  ne bo izposodil 

v domu Jurček 

(izposoja 4,40 EUR), 

o nepremočljivo platno, 

ki je v primeru, da 

otrok moči posteljo 

OBVEZNO (kupite 

ga v lekarni). 

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Slovnična napaka 

Slovnična napaka 

Pravopisna napaka 

Slogovna napaka 

 

Slogovna napaka 

Za učence, ki pri oblačenju 

še niso popolnoma suvereni, 

priporočamo, da jim za vsak 

dan zložite oblačila v svojo 

vrečko. 

Priporočamo, da učencem, ki 

pri oblačenju še niso 

popolnoma samostojni, za 

vsak dan zložite oblačila v 

drugo vrečko. 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

OTROK NAJ SVOJE 

STVARI POZNA IN IMA 

OZNAČENE! 

. Pravopisna napaka 

ŠOLSKE POTREBŠČINE: 

o peresnica, 

o zvezek za 

spoznavanje okolja, 

DZ MAT, ABC, 

o manjši nahrbtnik za 

pohode, baterijsko 

svetilko, 

o če imate doma: 

knjigo o živalih v 

jezeru, reki, gozdu. 

 

 

o zvezek za SPO, 

delovni zvezek za 

MAT, delovni zvezek 

za SLJ, 

o manjši nahrbtnik za 

pohode, baterijska 

svetilka, 

o knjiga o živalih v 

jezeru, reki, v gozdu 

(če imate doma) 

 

 

Slogovna napaka 

(poenoteno) 

 

Slovnična napaka 

Slovnična napaka 

S seboj ne vzamejo mobitela 

niti dragih igrač! 

S seboj naj ne vzamejo niti 

mobitela niti dragih igrač. 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka  

(Pravopisna napaka ) 

V PODPISANI KUVERTI: 

 ZDRAVSTVENA 

KARTICA, 

 PISNO OBVESTILO 

V PODPISANI 

KUVERTNI NAJ BODO: 

 

 (vročinski krči, 

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka  
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O … (alergije, 

vročinski krči, 

epilepsija,…) 

epilepsija …) 

KUVERTO … ODDATE 

UČITELJICI PRED 

ODHODOM!!! 

. (Pravopisna napaka) 

20.11.2014 20. 11. 2014 (Pravopisna napaka) 

Manjkajo: glava šole, 

naslovnik, ime besedilne 

vrste, nagovor, pozdrav, 

podpis. Kraj in datum sta 

spodaj. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

13. 01. 2009 13. 1. 2009 Pravopisna napaka 

16. 01. 2009 16. 1. 2009 Pravopisna napaka 

Odpravili se bomo na zimski 

športni dan- SANKANJE IN 

ZIMSKE RADOSTI NA 

SNEGU 

zimski športni dan – 

SANKANJE IN ZIMSKE 

RADOSTI NA SNEGU 

Pravopisna napaka 

Odhod avtobusa je izpred __ 

ob 8.00 uri. 

Odhod avtobusa bo izpred 

___ ob 8.00. 

Pravopisna napaka 

Učenci ta dan potrebujejo: 

 sani (podpisane z 

imenom, priimkom in 

razredom), plastične 

lopate in krožniki so 

prepovedani, 

 čelada, 

 žabe. 

Učenci bodo potrebovali: 

 sani: podpisane z 

imenom, priimkom 

in razredom 

(plastične lopate in 

krožniki so 

prepovedani), 

 čelado, 

 hlačne nogavice 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 

Slovnična napaka 

Poimenovalna napaka 

Na sankališču imamo v ceni 

vstopnice za sankanje 

vključeno toplo malico in 

čaj. 

ceno Slovnična napaka 

Stroški: 

 uporaba sankališča z 

vključeno malico 

znaša 6.50€, 

 avtobusni prevoz. 

Stroški: 

 uporaba sankališča 

z vključeno malico 

(6,50 €), 

 avtobusni prevoz. 

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka 
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Odhod s sankališča je 

približno ob 12.15 uri, prihod 

pred ___ pa je predvidoma 

ob 13.00 uri. 

 

Odhod s sankališča je 

predviden ob 12.15, prihod 

pred ___ pa ob 13.00. 

(Pravopisna napaka) 

Veselimo se sankaških uric! Veselimo se sankaških 

uric. 

Pravopisna napaka 

Učiteljice 2. in 3. razredov. Učiteljice 2. in 3. razredov Pravopisna napaka 

Manjkajo naslovnik, ime 

besedilne vrste in pozdrav. 

 Slogovni napaki 

 

O 41 

Napaka Popravek Vrsta napake 

t: 

f: 

infro@o-samnik.si 

www.samnik.si 

t.: 

f.: 

Ni poenoteno (tudi pred 

spodnjima dvema podatkoma 

bi morala stati ključna 

beseda) 

Pravopisna napaka 

Slogovna napaka 

Bomo pričeli Bomo začeli Slogovna napaka 

Vaje bodo vsako sredo in 

petek. 

Vaje bodo vsako sredo in 

vsak petek. 

Slovnična napaka 

Lep pevski pozdrav! Lep pevski pozdrav Pravopisna napaka 

Manjkajo: naslovni, kraj in 

datum, ime besedilne vrste. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 

 

O 42 

Napaka Popravek Vrsta napake 

V četrtek bomo organizirali 

nepozabno plesno zabavo! 

Ples v pižamah z vonjem po 

palačinkah. 

… zabavo: Ples v pižamah 

… 

Pravopisna napaka 

Namestili okraske, barvne 

luči … 

Namestili bomo okraske … Slovnična napaka 

Za plesni program bodo 

skrbele učenke višjih 

razredov! 

. (Pravopisna napaka) 

Učenci naj na dan zabave v 

šolo prinesejo svojo pižamo! 

. (Pravopisna napaka) 

Vse učence, ki se bodo plesa Vse učence, ki se bodo plesa Pravopisna napaka 

mailto:infro@o-samnik.si
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udeležili bomo pocrkljali s 

palačinkami in sadnim 

napitkom 

udeležili, bomo razveselili s 

palačinkami in sadnim 

napitkom. 

Slogovna napaka 

Učenci, …, se lahko 

zabavajo v dnevnih oblačilih! 

. (Pravopisna napaka) 

Manjkajo: glava šole, 

naslovnik, kraj in datum, ime 

besedilne vrste, pozdrav, 

podpis. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 

 

O 43 

Napaka Popravek Vrsta napake 

Interesna dejavnost bo 

potekala ob torkih, s 

pričetkom v torek, 6. 10. 

2015. 

… ob torkih z začetkom v 

torek, 6. 10. 2015. 

Pravopisna napaka 

Slogovna napaka 

… od 13.30 do 15.10 ure: 

- 7. šol. uro 

od 13.30 do 15.10 

  

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Za dodatna vprašanja lahko 

pišete na elektronski naslov: 

ababa@si ali cdcdcd@si 

brez dvopičja Pravopisna napaka 

Spodaj podpisani/a Spodaj podpisani/-a Pravopisna napaka 

Manjkajo: naslovnik, kraj in 

datum, ime besedilne vrste, 

pozdrav. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 

 

O 44 

Napaka Popravek Vrsta napake 

1. nivo - manj  zahteven, 

2. nivo - srednje zahteven 

3. nivo - najzahtevnejši 

1. raven – manj zahtevna 

2. raven – srednje zahtevna 

3. raven - najzahtevnejša 

Pravopisna napaka (3-krat) 

Slogovna napaka (3-krat) 

Manjkajo naslovnik, kraj in 

datum, ime besedilne vrste, 

nagovor, pozdrav, podpis. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 

 

O 45 

Napaka Popravek Vrsta napake 

Pričeli bomo v mesecu 

oktobru in to 14. 10. 2014 

Začeli bomo v oktobru, in to 

14. 10. 2014. 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 
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Pravopisna napaka 

Za preostala živila pa je 

potrebno zbrati denar. 

treba Slogovna napaka 

Cilj samostojnega 

nakupovanja živil je učence 

navajati na smotrno in 

odgovorno nakupovanje ter s 

tem pravilno načrtovanje 

prehrane. 

… ter s tem na pravilno 

načrtovanje … 

Slovnična napaka 

Manjkajo glava šole, 

naslovnik, kraj in datum, 

nagovor, pozdrav. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 

 

O 46 

Napaka Popravek Vrsta napake 

V torek, 1 septembra se bodo 

… 

V torek, 1. septembra, se 

bodo … 

Pravopisna napaka 

Ostali, torej učenci 1. in 2. 

razreda pa ob 9.30. 

Preostali, torej učenci 1. in 2. 

razreda, pa ob 9.30. 

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka 

Končali bomo ob 11.00 uri. Končali bomo ob 11.00. Pravopisna napaka 

Manjkajo: glava šole, 

naslovnik, kraj in datum, ime 

besedilne vrste, pozdrav. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 

 

O 47 

Napaka Popravek Vrsta napake 

božično novoletne počitnice božično-novoletne počitnice Pravopisna napaka 

- V začetku meseca smo 

sodelovali na novoletnem 

Bazarju, kjer smo prodali do 

zadnjega paketka in tako 

zbrali 241 € 

- Na sobotnem koncertu, pa 

so se   

 V začetku meseca 

smo sodelovali na 

novoletnem Bazarju, 

na katerem smo 

prodali vse do 

zadnjega paketka in 

tako zbrali 241 € 

 Na sobotnem 

koncertu pa so se 

Pravopisna napaka 

Slovnična napaka 

Slovnična napaka 

Pravopisna napaka 

Prosimo, če lahko pridete po 

otroke ob 10. uri. 

Prosimo, da pridete po otroke 

ob 10. uri. 

Slovnična napaka 

Mesec smo zaključili z 

odliko. 

Mesec smo končali z odliko. Slogovna napaka 
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Manjkajo: glava šole, 

naslovnik, kraj in datum, 

pozdrav, podpis. nagovor je 

pri vsebini. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 

 

O 48 

Napaka Popravek Vrsta napake 

… bo potekala papirna 

zbiralna akcija. 

… bo potekala zbiralna 

akcija starega papirja. 

Slogovna napaka 

Pri tenis igrišču, nad 

stadionom bo postavljen 

kontejner. 

Pri teniškem igrišču, nad 

stadionom bo postavljen 

zabojnik. 

Slovnična napaka 

 

Slogovna napaka 

Manjkajo: glava šole, 

naslovnik, ime besedilne 

vrste, pozdrav, podpis. Kraj 

in datum sta spodaj. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 

 

O 49 

Napaka Popravek Vrsta napake 

Učenci 3. b razreda Učenci 3. b-razreda Pravopisna napaka  

v ponedeljek, 14. 5. 2012 ob 

17. 00 uri 

v ponedeljek, 14. 5. 2012, ob 

17.00  

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Lepo pozdravljeni! Lepo pozdravljeni Pravopisna napaka 

Manjkajo:Glava šole, 

naslovnik, kraj in datum, ime 

besedilne vrste, podpis. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 

 

6.1.2 Vabila 

 

V 1 

Napaka Popravek Vrsta napake 

tel.: 0101010  fax.: 

020202 

Elektronski naslov: abab@ababa 

Telefon  Pravopisna napaka 

Telefaks  Poimenovalna napaka 

ni poenoteno Slogovna napaka  

SPOŠTOVANI STARŠI Spoštovani starši! Pravopisna napaka 

Vabimo Vas … Vabim Vas … Slogovna napaka 

3.b razreda  3. b-razreda Pravopisni napaki 
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… v učilnici P/6 … v učilnici P/6. Pravopisna napaka 

Manjkajo naslovnik, kraj in 

ime besedilne vrste. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 

 

V 2 

Napaka Popravek Vrsta napake 

Vabimo vas na Miklavžev 

glasbeni večer, kjer se bosta 

predstavila otroški pevski 

zbor OŠ Polje in mladinski 

pevski zbor OŠ Polje in OŠ 

Kašelj. 

Vabimo vas na Miklavžev 

glasbeni večer, na katerem se 

bosta predstavila otroški 

pevski zbor OŠ Polje in 

mladinska pevska zbora OŠ 

Polje in OŠ Kašelj. 

 

Slovnična napaka 

Slovnična napaka 

Manjkajo: glava šole, 

naslovnik, kraj in datum, ime 

besedilne vrste, nagovor, 

pozdrav, podpis. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 

 

V 3 

Napaka Popravek Vrsta napake 

SPOŠTOVANI ! SPOŠTOVANI! Pravopisna napaka 

Vljudno vas vabimo na 2. 

roditeljski sestanek, ki bo v 

četrtek, 21. 1. 2016, ob 16.30 

uri, v jedilnici šole in ob 17. 

uri, v prostorih 1. razredov. 

Vljudno vas vabimo na 2. 

roditeljski sestanek, ki bo v 

četrtek, 21. 1. 2016, ob 16.30 

v jedilnici šole in ob 17.00 v 

prostorih 1. razredov. 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Slogovna napaka 

Dnevni red: 

1. Predstavitev 

MEDIACIJE, 

2. analiza dela v 1. 

razredu, 

3. 3. razno. 

 

1. predstavitev 

Pravopisna napaka 

… od 15.30 do 16.30 ure po 

razporedu zapisnem pred 

učilnico. 

… od 15.30 do 16.30 po 

razporedu, zapisnem pred 

učilnico. 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Manjkajo: glava šole, 

naslovnik, ime besedilne 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 
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vrste, pozdrav. Kraj in datum 

sta spodaj. 

 

V 4 

Napaka Popravek Vrsta napake 

Vabim Vas, da se sestanka 

zanesljivo udeležite! 

Prosim Vas, da se sestanka 

zanesljivo udeležite. 

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka 

… z razredničarko svojega 

otroka in ostalimi 

učiteljicami. 

drugimi Slogovna napaka 

Manjkajo naslovnik, kraj, 

ime besedilne vrste in 

pozdrav. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 

 

V 5 

Napaka Popravek Vrsta napake 

Spoštovani starši, 

Vabim vas na 1. roditeljski 

sestanek, ki bo v četrtek, 3. 9. 

2015, ob 16. 00 v učilnici 3. 

b razreda, nato v jedilnici, ob 

16. 30. 

Spoštovani starši, 

vabim vas na 1. roditeljski 

sestanek, ki bo v četrtek, 3. 9. 

2015, ob 16.00 v učilnici 3. 

b-razreda, nato v jedilnici ob 

16.30. 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka  

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

- naštevanje  naštevanje Pravopisna napaka   

Manjkajo: naslovnik, ime 

besedilne vrste, pozdrav. 

Kraj in datum sta spodaj. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 

 

V 6 

Napaka Popravek Vrsta napake 

07. 03. 2016 7. 3. 2016 Pravopisna napaka 

od 17.00 dalje od 17.00 naprej Slogovna napaka 

Učiteljice 1.b Učiteljice 1. b Pravopisna napaka 

IME UČENCA/KE IME UČENCA/-KE Pravopisna napaka 

V primeru, da je … Če je … Slogovna napaka 

Manjkajo: glava šole, 

naslovnik, kraj in datum, ime 

besedilne vrste, pozdrav. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 

 

V 7 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

E-mail E-naslov Poimenovalna napaka 

Vabimo Vas na 1. roditeljski 

sestanek, ki bo v torek, 22. 9. 

2015 ob 16. 30, v prostorih 

OŠ Ljubljana. 

Vabimo Vas na 1. roditeljski 

sestanek, ki bo v torek, 22. 9. 

2015, ob 16.30 v prostorih 

OŠ Ljubljana. 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Lep pozdrav. Lep pozdrav Pravopisna napaka 

Odreži! Odreži. Pravopisna napaka 

Manjkajo: naslovnik, kraj, 

ime besedilne vrste. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 

 

V 8 

Napaka Popravek Vrsta napake 

ob 16.30. uri ob 16.30 Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Lep pozdrav, Lep pozdrav Pravopisna napaka 

razredničarka MarijaTD Razredničarka Marija Tis 

Dornik 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Slogovna napaka 

Manjkajo: glava šole, 

naslovnik, ime besedilne 

vrste. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 

 

V 9 

Napaka Popravek Vrsta napake 

Vabimo vas na 

predpraznično druženje, ki se 

bo odvijalo 22. 12. 2015, s 

pričetkom ob 17.15 v avli OŠ 

Ljubljana. 

Vabimo vas na 

predpraznično druženje, ki 

bo potekalo 22. 12. 2015 z 

začetkom ob 17.15 v avli OŠ 

Ljubljana. 

Pravopisna napaka 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

v učilnici 1. b razreda v učilnici 1. b-razreda Pravopisna napaka 

Učenci 1. b razreda Učenci 1. b-razreda Pravopisna napaka 

Manjkajo: glava šole, 

naslovnik, kraj in datum, ime 

besedilne vrste, pozdrav. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 

 

V 10 

Napaka Popravek Vrsta napake 

3. a razreda 3. a-razreda Pravopisna napaka (2-krat) 
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Lep pozdrav. Lep pozdrav Pravopisna napaka 

Manjkajo naslovnik, kraj in 

ime besedilne vrste. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 

 

V 11 

Napaka Popravek Vrsta napake 

VABILO NA ŠOLSKI 

AKTIV UČITELJEV PRVE 

TRIADE 

VABILO NA SESTANEK 

ŠOLSKEGA AKTIVA 

UČITELJEV PRVE 

TRIADE 

Slogovna napaka 

Z lepimi pozdravi 

vodja aktiva prve triade, … 

Z lepimi pozdravi 

Vodja aktiva prve triade, … 

Pravopisna napaka 

Manjkajo: naslovnik, kraj in 

datum, nagovor. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 

 

V 12 

Napaka Popravek Vrsta napake 

Ljubljana, 13.10.2015 Ljubljana, 13.10.2015 Pravopisna napaka 

Vabim vas na popoldansko 

govorilno uro, ki bo v torek, 

20.10.2015 od 16.00 do 

17.00. če želite natančnejši 

termin, mi sporočite. 

Vabim vas na popoldansko 

govorilno uro, ki bo v torek, 

20. 10. 2015, od 16.00 do 

17.00. Če želite natančnejši 

termin, mi sporočite. 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Manjkajo: glava šole, 

naslovnik, ime besedilne 

vrste. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 

 

V 13 

Napaka Popravek Vrsta napake 

Spoštovani. Spoštovani! Pravopisna napaka 

20.10.2015 20. 10. 2015 Pravopisna napaka 

V primeru, da vam termin ne 

ustreza, mi javite in sporočite 

željeno uro. 

Če vam termin ne ustreza, mi 

sporočite želeno uro. 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka 

Lep pozdrav. Lep pozdrav Pravopisna napaka 

Manjkajo: glava šole, 

naslovnik, kraj in datum. 

Pozdrav je pri vsebini. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 
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V 14 

Napaka Popravek Vrsta napake 

…, ki bo v ponedeljek, 25. 8. 

2014, ob 8:30, v učilnici 2. a 

razreda. 

…, ki bo v ponedeljek, 25. 8. 

2014, ob 8.30 v učilnici 2. a-

razreda. 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Plan dela Načrt dela Slogovna napaka 

Kriteriji ocenjevanja Merila ocenjevanja Slogovna napaka 

Manjkajo: naslovnik, kraj in 

datum, nagovor, pozdrav. 

kraj in datum sta spodaj. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 

 

V 15 

Napaka Popravek Vrsta napake 

…, ki bo v ponedeljek, 22. 

12. 2008, ob 17. uri, v 

dvorani Gasilskega doma v 

Ljubljani. 

…, ki bo v ponedeljek, 22. 

12. 2008, ob 17. uri v 

dvorani Gasilskega doma v 

Ljubljani. 

Pravopisna napaka 

Manjkajo: glava šole, 

naslovnik, kraj in datum, ime 

besedilne vrste, nagovor, 

pozdrav, podpis. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 

 

V 16 

Napaka Popravek Vrsta napake 

Vabimo vas na zaključno 

prireditev … v Kulturnem 

centru delavskega doma v 

Zagorju ob Savi. 

Vabimo vas na sklepno 

prireditev … v Kulturnem 

centru Delavskega doma v 

Zagorju ob Savi. 

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka 

Predstavili se bomo s 

plesom, z recitacijami, z 

dramatizacijo in z glasbo. 

Predstavili se bomo s 

plesom, recitacijami, 

dramatizacijo in z glasbo. 

Slovnična napaka 

Učiteljica in učenci 1. a 

razreda 

Učiteljica in učenci 1. a-

razreda 

Pravopisna napaka 

Manjkata glava šole in 

naslovnik. 

 Slogovni napaki 

 

V 17 

Napaka Popravek Vrsta napake 
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od 16.30 do 19.00 ure od 16.30 do 19.00 Pravopisna napaka 

Prosim, da svojo udeležbo 

potrdite do petka in napišite 

približen čas, kdaj želite priti 

na govorilne ure. 

Prosim, da svojo udeležbo 

potrdite do petka in napišete 

približen čas, kdaj želite priti 

na govorilne ure. 

Slovnična napaka 

Govorilnih ur se lahko 

udeležite tudi v sredo, 22. 10. 

2014 v dopoldanskem času 

od 12.00 do 13.00. 

Govorilnih ur se lahko 

udeležite tudi v sredo, 22. 10. 

2014, v dopoldanskem času 

od 12.00 do 13.00. 

Pravopisna napaka 

Učenec-ka: Učenec/-ka: Pravopisna napaka 

Udeležil-a Udeležil/-a Pravopisna napaka 

Manjkata naslovnik in 

nagovor. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovni napaki 

 

V 18 

Napaka Popravek Vrsta napake 

Vabim Vas na popoldanske 

govorilne ure, ki bodo v  

torek, 15.10. 2014 (od 16. 

ure dalje). 

Vabim Vas na popoldanske 

govorilne ure, ki bodo v  

torek, 15. 10. 2014, od 16. 

ure naprej. 

Pravopisna napaka 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

V primeru, da se boste … Če se boste Slogovna napaka 

Lep pozdrav. Lep pozdrav Pravopisna napaka 

15. 10.2015 15. 10. 2015 Pravopisna napaka 

Posebne želje staršev 

(okviren čas razgovora, ipd.): 

Posebne želje staršev 

(okviren čas pogovora ipd.): 

Pravopisna napaka 

Slogovna napaka 

Manjka naslovnik. Kraj in 

datum sta spodaj. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovni napaki 

 

V 19 

Napaka Popravek Vrsta napake 

Spoštovani starši. Spoštovani starši! Pravopisna napaka  

gasilni dom gasilski dom Slovnična napaka (2-krat) 

s pričetkom ob z začetkom ob Slogovna napaka 

Otroci naj bodo oblečeni v 

športna in topla oblačila, saj 

bo gasilsko srečanje tudi v 

primeru slabega vremena.  

Otroci naj bodo oblečeni v 

športna in topla oblačila, ker 

bo gasilsko srečanje tudi ob 

slabem vremenu. 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

Prevoz domov bo organiziran 

s strani gasilcev. 

Prevoz domov bodo 

organizirali gasilci. 

Slogovna napaka 

Lep pozdrav. Lep pozdrav Pravopisna napaka 
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Manjka naslovnik. Kraj in 

datum sta spodaj. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovni napaki 

 

V 20 

Napaka Popravek Vrsta napake 

DRAGI ŠOLAR/ - KA! DRAGI ŠOLAR/-KA! Pravopisna napaka 

Manjkajo: glava šole, 

naslovnik, kraj in datum 

pozdrav.  

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 

 

V 21 

Napaka Popravek Vrsta napake 

Manjkajo: naslovnik, ime 

besedilne vrste, nagovor, 

pozdrav, podpis. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 

 

V 22 

Napaka Popravek Vrsta napake 

Po predstavitvi bo podelitev 

priznanj in analiza dela. 

Po predstavitvi bosta 

podelitev priznanj in analiza 

dela. 

Slovnična napaka 

Manjkajo: glava šole, 

naslovnik, kraj in datum, 

nagovor, pozdrav. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 

 

V 23 

Napaka Popravek Vrsta napake 

telefon: tajništvo 01/011 011, 

ravnatelj 01/022 022 

Telefon: tajništvo – 01 011 

011, ravnatelj – 02 022 022  

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Sestanek bo v ponedeljek, 

22. 9. 2008 ob 12.45 v 

pisarni svetovalne službe. 

Sestanek bo v ponedeljek, 

22. 9. 2008, ob 12.45 v 

pisarni svetovalne službe. 

Pravopisna napaka 

Lep pozdrav, Lep pozdrav Pravopisna napaka 

Manjkata naslovnik in 

nagovor. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovni napaki 

 

V 24 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

Manjkajo: naslovnik, ime 

besedilne vrste, nagovor, 

pozdrav, podpis. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 

 

V 25 

Napaka Popravek Vrsta napake 

Vljudno vas vabimo na dan 

odprtih vrat ob dnevu šole, v 

sredo, 10. 6. 2015, od 10.00 

do 12.00 ure. 

Vljudno vas vabimo na dan 

odprtih vrat ob dnevu šole v 

sredo, 10. 6. 2015, od 10.00 

do 12.00. 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Lep pozdrav, Lep pozdrav Pravopisna napaka 

Manjkajo: naslovnik, kraj in 

datum, ime besedilne vrste. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 

 

V 26 

Napaka Popravek Vrsta napake 

4.2.2014 4. 2. 204 Pravopisna napaka 

ob 15.30 uri ob 15.30 Pravopisna napaka 

Manjkata naslovnik in 

pozdrav. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovni napaki 

 

V 27 

Napaka Popravek Vrsta napake 

Dan šole … Vsako leto ga 

obeležimo na drugačen 

način. 

Vsako leto ga praznujemo na 

drugačen način. 

Slogovna napaka 

ustvarjalno –kulinarična 

delavnica 

ustvarjalno-kulinarična 

delavnica 

Pravopisna napaka 

10.6.2009 10. 6. 2009 Pravopisna napaka 

od 10.00 do 11.00 ure od 10.00 do 11.00 Pravopisna napaka 

Manjkajo: naslovnik, kraj in 

datum. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 

 

V 28 

Napaka Popravek Vrsta napake 

V četrtek, 10. 9. 2015, ob 16. V četrtek, 10. 9. 2015, ob 16. Pravopisna napaka 
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uri, vas vabim … uri vas vabim … 

Manjkata naslovnik in ime 

besedilne vrste. kraj in datum 

sta spodaj. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 

 

V 29 

Napaka Popravek Vrsta napake 

Želimo, da se ob kratkem 

programu razvedrite, nato pa 

se malo družimo in 

poklepetamo, če bomo imeli 

s čim, se lahko tudi 

posladkamo. 

Želimo, da se ob kratkem 

programu razvedrite, nato pa 

se malo družimo, 

poklepetamo in tudi malo 

posladkamo, če se bomo 

imeli s čim. 

Slogovna napaka 

Manjkajo: glava šole, 

naslovnik, kraj in datum, 

pozdrav. Nagovor je pri 

vsebini. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 

 

V 30 

Napaka Popravek Vrsta napake 

VABILO 

Vabimo vas na …. 

Vljudno vabljeni. 

Prevečkrat ponovljena 

beseda. 

Slogovna napaka 

Dobimo se v sredo, 8. 10. 

2014, ob 10. uri, pred šolo 

__. 

Dobimo se v sredo, 8. 10. 

2014, ob 10. uri pred šolo __. 

Pravopisna napaka 

Lep pozdrav, 

Učenci in učiteljice šole __ 

Lep pozdrav 

Učenci in učiteljice šole __ 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Manjkajo: glava šole, 

naslovnik, kraj in datum, 

nagovor. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 

 

V 31 

Napaka Popravek Vrsta napake 

VABILO 

Spoštovani starši, vabimo 

Vas … 

Vljudno vabljeni. 

Prevečkrat ponovljena 

beseda. 

Slogovna napaka 

Manjkajo glava šole, Dodati manjkajoče obvezne Slogovne napake 
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naslovnik in pozdrav. 

Nagovor je pri vsebini. Kraj 

in datum sta spodaj. 

sestavne dele. 

 

V 32 

Napaka Popravek Vrsta napake 

Vabilo! Vabilo Pravopisna napaka 

Govorilnih ure se boste lahko 

udeležili pred in po sestanku. 

Govorilnih ur se boste lahko 

udeležili pred sestankom in 

po njem. 

Slovnična napaka 

Lepo Vas pozdravljam! Lepo vas pozdravljam. Pravopisna napaka 

Odrežite in vrnite! Odrežite in vrnite. Pravopisna napaka 

obveščen/a obveščen/-a Pravopisna napaka 

Manjkajo naslovnik, kraj in 

nagovor. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 

 

V 33 

Napaka Popravek Vrsta napake 

4. b razreda 4. b-razreda Pravopisna napaka 

…, ki bo v sredo, 16. 9. 

2015, ob 17. uri, v učilnici 

0016. 

…, ki bo v sredo, 16. 9. 

2015, ob 17. uri v učilnici 

0016. 

Pravopisna napaka 

Manjkajo: glava šole, 

naslovnik, kraj in datum. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 

 

V 34 

Napaka Popravek Vrsta napake 

Ob vsakem začetku je veliko 

stvari, o katerih bi vas rada 

obvestila in veliko vprašanj, 

na katera vam bom poskušala 

odgovoriti. 

Ob vsakem začetku je veliko 

stvari, o katerih bi vas rada 

obvestila, in veliko vprašanj, 

na katera vam bom poskušala 

odgovoriti. 

Pravopisna napaka 

Zato ste lepo povabljeni v 

torek, 8. 9. 2015, 17.00 v OŠ 

Ljubljana. 

Zato ste lepo vabljeni v 

torek, 8. 9. 2015, ob 17.00 v 

OŠ Ljubljana. 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 

Nato bomo imeli v učilnici 

7B srečanje, kjer vam bom 

predstavila delo v 4.razredu. 

Nato bomo imeli v učilnici 7 

B srečanje, na katerem vam 

bom predstavila delo v 4. 

razredu. 

Pravopisna napaka 

Slovnična napaka 

Pravopisna napaka 
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Manjkata naslovnik in 

nagovor. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovni napaki 

 

V 35 

Napaka Popravek Vrsta napake 

Vljudno Vas vabim na 

pogovorno urico v torek, 11. 

oktobra 2011 ob __uri. 

Vljudno Vas vabim na 

pogovorno uro v torek, 11. 

oktobra 2011, ob __uri. 

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka 

Zaželeno je, da pridete 

skupaj z otrokom, če je to 

možno. 

Zaželeno je, da pridete 

skupaj z otrokom, če je to 

mogoče. 

Poimenovalna napaka 

… bo predavanje z 

naslovom:«Kako otroka 

naučiti upravljati s čustvi«. 

… bo predavanje z 

naslovom: »Kako otroka 

naučiti upravljati s čustvi«. 

Pravopisna napaka 

Manjkata naslovnik in ime 

besedilne vrste. Kraj in 

datum sta spodaj. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

Slogovne napake 

 

V 36 

Napaka Popravek Vrsta napake 

ob 17.30 uri ob 17.30 Pravopisna napaka 

Lepo Vas pozdravljava, Lepo Vas pozdravljava. Pravopisna napaka 

Manjkata naslovnik in 

nagovor. Kraj in datum sta 

spodaj. 

Dodati manjkajoče obvezne 

sestavne dele. 

 

 

6.1.3 Zapisniki 

 

Z 1 

Napaka Popravek Vrsta napake 

Šolska pot 1 /1000 Ljubljana 

/ Slovenija /SI 

Šolska pot 1 / 1000 Ljubljana 

/ Slovenija / SI 

Pravopisna napaka 

tel/fax: Tel./faks: 

 

telefaks 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Poimenovalna napaka 

E mail: E-naslov: Pravopisna napaka 

Poimenovalna napaka 

ZAPISNIK 2. roditeljskega ZAPISNIK 2. roditeljskega Slogovna napaka 
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sestanka, ki je potekal 21. 1. 

2016, ob 16.30 v jedilnici 

šole in ob 17.uri v učilnici 

1.a. 

sestanka, ki je bil 21. 1. 2016 

ob 16.30 v jedilnici šole in 

ob 17. uri v učilnici 1. a. 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

VABLJENI STARŠI 

UEČENCEV 1.a: Baloh 

Zale, Čeč Blaža, Dolinar 

Nejca, Gorenjec Nika, Pavlin 

Jani Sandija … 

 

PRISOTNI STARŠI 

UČENCEV 1. a: Baloh Zale, 

Čeč Blaža … 

 

ODSTOSNI STARŠI 

UČENCEV 1. a: Jani Sandija 

Pavlin, Žiga Tržana in Aneja 

Pohar 

VABLJENI STARŠI 

UEČENCEV 1.a: Zale 

Baloh, Blaža Čeča, Nejca 

Dolinarja, Nika Gorenjca, 

Janija Sandija Pavlina … 

 

PRISOTNI STARŠI 

UČENCEV 1.a: Zale Baloh, 

Blaža Čeča … 

 

ODSTOSNI STARŠI 

UČENCEV 1. a: Janija 

Sandija Pavlina, Žiga Tržana 

in Aneja Poharja 

Pravopisna napaka 

 

Slovnična napaka 

Slovnična napaka 

DNEVNI RED: 

1. Uvodne besede gospe 

pomočnice 

ravnateljice Marije 

Pohar Rems, 

2. predstavitev 

MEDIACIJE (ga. 

Nika Božič, Mateja 

Kolenc, ga. Veronika 

Bajda), 

3. predstavitev in 

analiza dela v 1.a, 

4. vprašanja staršev, 

odgovori na vprašanja 

staršev(ga. Suzana 

Kralj).  

DNEVNI RED: 

1. uvodne besede gospe 

pomočnice ravnateljice 

Marije Pohar Rems, 

2. predstavitev MEDIACIJE 

(ga. Nika Božič, ga./gdč. 

Mateja Kolenc, ga. Veronika 

Bajda), 

3. predstavitev in analiza 

dela v 1. a, 

4. vprašanja staršev, 

odgovori na vprašanja 

staršev (ga. Suzana Kralj). 

Pravopisna napaka 

Slogovna napaka 

 

 

  

(Pravopisna napaka) 

Pravopisna napaka 

Ga. pomočnica ravnateljice 

je pozdravila starše in jim 

obrazložila, čemu je namen 

današnje kratke predstavitve. 

Ga. pomočnica ravnateljice 

je pozdravila starše in jim 

razložila namen današnje 

kratke predstavitve. 

Slovnična napaka 

Gospe … so staršem in 

strokovnim delavcem šole 

predstavile MEDIACIJO, kot 

obliko mirnega reševanja 

konfliktov in sporov s 

… MEDIACIJO kot obliko 

… 

Pravopisna napaka 
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pomočjo mediatorjev 

učencev. 

Na ta način kasneje pomagali pozneje Slogovna napaka 

Učenke predmetne stopnje so 

zaigrale igro vlog, da so 

vsem predstavile takšno 

obliko pogovora in način 

reševanja. 

… takšen način reševanja 

problemov. 

Slovnična napaka 

K 3, 4 točki K 3., 4. točki Pravopisna napaka 

S starši učencev 1.a sem 

razredničarka 1.a Suzana 

Kralj odšla v učilnico, kjer 

sem jim predstavila potek in 

analizo dela z učenci 1.a v 1. 

ocenjevalnem obdobju. 

S starši učencev 1. a sem 

razredničarka 1. a Suzana 

Kralj odšla v učilnico, v 

kateri sem jim predstavila 

potek in analizo dela z učenci 

1. a v 1. ocenjevalnem 

obdobju. 

(Pravopisna napaka) 

Slovnična napaka 

Spregovorila sem o tem, 

kako dobro je bila sprejeta 

Črta zaupanja in uvajalno 

obdobje, … 

Spregovorila sem o tem, 

kako dobro sta bila sprejeta 

Črta zaupanja in uvajalno 

obdobje, … 

Slovnična napaka 

Pohvalila sem vedenje 

učencev in prijetne odnose 

med njimi, kako je z 

opravljenimi domačimi 

obveznostmi in izborom za 

Face meseca. 

Pohvalila sem vedenje 

učencev in prijetne odnose 

med njimi, povedala, kako je 

z opravljenimi domačimi 

obveznostmi in izborom za 

Face meseca. 

Slovnična napaka 

Učenci imajo zelo lepo 

urejene šolske izdelke, 

potrebščine in lep odnos do 

šolskega dela. 

Povedala sem, da imajo 

učenci zelo lepo urejene 

šolske izdelke in potrebščine 

ter lep odnos do šolskega 

dela. 

Slogovna napaka 

Starši so bili zadovoljni, da 

označujemo in zapisujemo 

domače naloge že en mesec v 

beležke in učence 

spodbujamo k lepemu 

vedenju z žarki sončkov. 

Starši so zadovoljni, ker že 

en mesec označujemo in 

zapisujemo domače naloge v 

beležke in ker učence 

spodbujam k lepemu vedenju 

z žarki sončkov. 

Slovnična napaka 

Pohvalila sem učence glede 

govornega sporočanja, saj so 

učenci dovolj glasni, 

govorijo že razločno, 

doživeto in se pridno 

pripravljajo na govorne 

Pohvalila sem govorno 

sporočanje učencev: so 

dovolj glasni, govorijo 

razločno in doživeto ter se 

pridno pripravljajo na 

govorne nastope. 

Slovnična napaka 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 
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nastope. 

Nekaj težav je pri 

grafomotoriki in likovnem 

ustvarjanju le pri nekaterih 

učencih, ki pa se zelo trudijo 

in napredujejo. 

Le nekaj učencev ima težave 

pri grafomotoriki in 

likovnem ustvarjanju, se pa ti 

zelo trudijo in napredujejo. 

Slogovna napaka 

Spregovorila sem tudi o 

učenju učenja, ki je učencem 

in staršem zelo v pomoč pri 

šolskem delu in delu doma. 

Spregovorila sem tudi o 

učenju učenja, ki je učencem 

in staršem zelo v pomoč pri 

šolskem delu doma. 

Slogovna napaka 

Opozorila sem na bližajoča 

tekmovanja v 1.razredu. 

Opozorila sem na bližajoča 

se tekmovanja v 1. razredu 

Slovnična napaka 

Pravopisna napaka 

Poudarila sem tudi velik 

pomen zdrave in raznolike 

prehrane in skrbi za osebno 

higieno. 

Poudarila sem tudi pomen 

zdrave in raznolike prehrane 

ter skrbi za osebno higieno. 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

Spodbudila sem jih, naj bodo 

tudi doma pozorni na to, da 

bo učencem prešlo v navado. 

Spodbudila sem jih, da naj 

bodo tudi doma pozorni na 

vse to, ker bo le tako 

učencem prišlo v navado. 

Slovnična napaka 

 

Slogovna napaka 

Ugotovili smo, da je 

sodelovanje s starši dobro in 

jih povabila na zadnji RS v 

juniju. 

Ugotovili smo, da je 

sodelovanje s starši dobro. 

Povabila sem jih na zadnji 

roditeljski sestanek, ki bo v 

juniju. 

Pravopisna napaka 

Slovnična napaka 

 

Sestanek je bil zaključen ob 

17.40. 

Sestanek je bil sklenjen ob 

17.40. 

Slogovna napaka 

Priloga: 

 Lista prisotnosti 

Priloga: 

 Priloga A: Lista 

prisotnosti 

Slogovna napaka 

 

Z 2 

Napaka Popravek Vrsta napake 

tel.: 0101010  fax.: 020202 

Elektronski naslov: abab@ababa 

Telefon  Pravopisna napaka 

telefaks Poimenovalna napaka 

ni poenoteno Slogovna napaka  

ZAPISNIK STROKOVENGA 

AKTIVA UČITELJIC 

NARAVOSLOVJA, ki je bil v 

četrtek, 26. 6. 2015, ob 11.30 v 

ZAPISNIK SESTANKA 

STROKOVENGA AKTIVA 

UČITELJIC 

NARAVOSLOVJA, ki je bil v 

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka 
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učilnici 1/7 v OŠ _____   četrtek, 26. 6. 2015, ob 11.30 v 

učilnici 1/7 v OŠ ____  . 

PRISOTNE: 

 učiteljice, ki poučujemo 

v 1.-5. razredu: Polona 

Zmajšek, Majda Mlinar  

 učiteljice, ki poučujejo 

naravoslovne vsebine v 

6.-9- razredu: Vida 

Kramar, Lana Šviga 

PRISOTNE: 

 učiteljice, ki poučujemo 

v 1. –5. razredu: Polona 

Zmajšek, Majda Mlinar 

 učiteljice, ki poučujejo 

naravoslovne vsebine v 

6. –9. razredu: Vida 

Kramar, Lana Šviga 

Pravopisna napaka  

Predlogi za izvedbo skupnega 

dneva dejavnosti (za celo šolo) 

za celotno šolo Slogovna napaka 

skozi celo šolsko leto skozi celotno šolsko leto Slogovna napaka 

Izpadla je izvedba skupnega 

dneva dejavnosti (zaradi 

obsežnih nalog ob obeležitvi 50-

letnice šole). 

Odpadel je skupni dan 

dejavnosti (zaradi obsežnih 

nalog ob praznovanju 50-

letnice šole). 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

Mikroskopiranje na matični šoli 

in na PŠ __ 

Mikroskopiranje na matični šoli 

in PŠ __ 

Slovnična napaka 

Predlog aktiva za nakup 

didaktičnih pripomočkov: dolg 

seznam s slikami. 

Npr. 

Številski meter. Pridobljeno 3. 

7. 2015 s 

http://www.virles.si/geografija-

drugi pripomocki/stevilski 

meter-trikotni-805  

Slogovna napaka  

Slogovna napaka  

Slogovna napaka  

NPZ je bilo izvedeno tudi iz 

biologije. Učenci naše šole se 

dosegli okoli 54 % točk 

(slovensko povprečje je bilo 

okoli 47 %). 

NPZ je bil izveden tudi iz 

biologije. Učenci naše šole se 

dosegli okoli 54 % (slovensko 

povprečje je bilo okoli 47 %). 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

Predlagamo, da izpadli skupni 

dan dejavnosti od 1. do 9. 

razreda izvedemo v naslednjem 

šolskem letu, morda na delovno 

soboto v mesecu aprilu 2015.  

Tema: Promet in varnost, 

predlagane delavnice: 

Predlagamo, da odpovedan 

skupni dan dejavnosti za 

učence od 1. do 9. razreda 

izvedemo v naslednjem 

šolskem letu, morda na delovno 

soboto v aprilu 2015.  

Tema: Promet in varnost 

Predlagane delavnice: 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka 

Izpostavljamo izvedbo 

naslednjih vsebin: … 

Poudarjamo izvedbo naslednjih 

vsebin: … 

Slogovna napaka 

Dejavnosti, projekte, ki se 

nanašajo na naravoslovne 

Dejavnosti, ki se nanašajo na 

naravoslovne vsebine, bomo 

Slogovna napaka 

 

http://www.virles.si/geografija-drugi%20pripomocki/stevilski%20meter-trikotni-805
http://www.virles.si/geografija-drugi%20pripomocki/stevilski%20meter-trikotni-805
http://www.virles.si/geografija-drugi%20pripomocki/stevilski%20meter-trikotni-805
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vsebine, izpostavimo tudi v 

letnih delovnih načrtih za 

posamezno triletje. 

postavile v ospredje tudi v 

letnih delovnih načrtih za 

posamezno triletje. 

Slogovna napaka  

ID Eko-vrtnarjenje ID Eko vrtnarjenje Pravopisna napaka 

…, navedene pri točki K 4 b), se 

bodo … 

…, navedene pri točki 4 b), se 

bodo … 

Slovnična napaka 

v mesecu avgustu v avgustu Slogovna napaka 

Ugotavljamo, da so vsebine za 

delo strokovnih aktivov po 

vertikali izčrpane, zato njihovo 

delo ni potrebno. 

Ugotavljamo, da so vsebine za 

sodelovanje po vertikali 

izčrpane, zato njihovo 

načrtovanje ni potrebno. 

Slogovna napaka 

sodelovali sproti tudi v bodoče. v prihodnje Slogovna napaka  

Sestanek je bil zaključen bo 

12.15. 

Sestanek je bil sklenjen ob 

12.15. 

Slogovna napaka 

 

Z 3 

Napaka Popravek Vrsta napake 

ZAPISNIK roditeljskega 

sestanka, ki je potekal 3. 9. 

2015, ob 16. 00 v 3. b 

razredu, nato v jedilnici šole. 

ZAPISNIK roditeljskega 

sestanka, ki je bil 3. 9. 2015 

ob 16.00 v 3. b-razredu, nato 

v jedilnici šole. 

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

- naštevanje  naštevanje  Pravopisna napaka  

Starše sem pozdravila, jih 

seznanila s predmetnikom, 

urnikom, preverjanjem in 

ocenjevanjem, ki je letos za 

učence novost. 

Starše sem pozdravila, jih 

seznanila s predmetnikom, 

urnikom, preverjanjem in z 

ocenjevanjem, ki je letos za 

učence novost. 

Slovnična napaka 

Povedala sem staršem, naj se 

učenci sproti učijo iz 

samostojnih delovnih 

zvezkov in zvezkov. 

Povedala sem staršem, da naj 

se učenci sproti učijo iz 

samostojnih delovnih 

zvezkov in zvezkov. 

Slovnična napaka 

Šolsko publikacijo je 

potrebno vsakodnevno 

pregledati. 

Šolsko publikacijo je treba 

vsakodnevno pregledovati 

(ALI vsak dan pregledati). 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 

Starše sem seznanila s 

stroškovnikom, jih opozorila, 

da se lahko še spremeni, 

glede na število učencev. 

Starše sem seznanila s 

stroškovnikom in jih 

opozorila, da se lahko s 

številom učencev še 

spremeni. 

Slovnična napaka 

Povedala sem, da se vsako 

šolsko leto na 1. RS izvoli 

predstavnika sveta staršev. 

Povedala sem, da se vsako 

šolsko leto na 1. RS izvoli 

predstavnika oddelka v svet 

staršev. 

Slogovna napaka 

SKLEP1: 

SKLEP2: 

SKLEP 1: 

SKLEP 2: 

Pravopisna napaka 
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Z delom v OPB-ju je starše 

seznanil g. Ambrož 

Kropivšek, zaradi odsotnosti 

ga. Taje Brinjevec. 

Z delom v OPB-ju je starše 

zaradi odsotnosti ge. Taje 

Brinjevec seznanil g. 

Ambrož Kropivšek. 

Slovnična napaka 

Slovnična napaka 

Fleksibilen prehod iz ene 

skupine v drugo. 

Prilagodljiv prehod iz ene 

skupine v drugo. 

Slogovna napaka 

15. 45, 17. 40  15.45, 17. 40 Pravopisna napaka  

S tem v zvezi jih je seznanila 

s projektom … 

V povezavi s tem jih je 

seznanila s projektom … 

Slogovna napaka 

G. Marko Pikl je staršem 

predaval o varnosti in 

nevarnostih na spletu in 

spletnem bontonu. 

G. Marko Pikl je staršem 

predaval o varnosti in 

nevarnostih na spletu ter o 

spletnem bontonu. 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 

Sestanek je bil zaključen ob 

17.40 

Sestanek je bil sklenjen ob 

17.40. 

Slogovna napaka 

Priloga: 

- lista prisotnosti 

- soglasje predstavnikov … 

Prilogi: 

 lista prisotnosti 

 soglasje … 

Slovnična napaka 

Pravopisna napaka 

 

Z 4 

Napaka Popravek Vrsta napake 

Torek, 17. september 2013 

ob 16.30 

Torek, 17. september 2013, 

ob 16.30 

Pravopisna napaka 

K1) K 1 Pravopisna napaka  

Preko projekcije je bila 

staršem predstavljena šolska 

spletna stran. 

S pomočjo elektronskih 

prosojnic je bila staršem 

predstavljena … 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

Učiteljica je predlagala, da bi 

v drugem ocenjevalnem 

obdobju učencem pri 

ocenjevanju izdelkov 

napisala delne številčne 

ocene, npr. odlično znanje, 

prav dobro znanje, dobro 

znanje…  

Učiteljica je predlagala, da bi 

v drugem ocenjevalnem 

obdobju učencem pri 

ocenjevanju izdelkov z 

besedo zapisala številčne 

ocene, npr. odlično znanje. 

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka 

Cilj letošnjega leta je 

razvijanje bralne pismenosti. 

Kje vse jo lahko izboljšamo? 

Kako lahko k temu 

pripomorejo starši? 

Cilj letošnjega leta je 

razvijanje bralne pismenosti. 

Pogovorili smo se, kje vse jo 

lahko izboljšamo in kako 

lahko k temu pripomorejo 

starši. 

Slogovna napaka 

Pod to točko je bilo 

omenjeno še: govorilne ure, 

roditeljski sestanki, dopust, 

odsotnost … 

Pod to točko so bili omenjeni 

še: govorilne ure, roditeljski 

sestanki, dopust, odsotnost 

… 

Slovnična napaka 

regresirana malica Znižano plačilo malice Slogovna napaka 

Prispevek staršev za material Plačilo prispevka … bo Slogovna napaka 
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za likovno umetnost naj bi 

bil na položnici v dveh 

obrokih. 

mogoče v dveh obrokih. Slovnična napaka 

V svet staršev so sprejeti 

 Mateja Zajc (1. 

razred) 

 Ema Gruber (3. 

razred) 

V svet staršev so sprejeti: Pravopisna napaka 

Starši so spraševali, ali deluje 

interesna dejavnost za tuji 

jezik angleščina v 1. triadi. 

Starši so spraševali, ali deluje 

interesna dejavnost za tuji 

jezik angleščino v 1. triadi. 

Slovnična napaka 

Sestanek je bil zaključen ob 

18. uri. 

Sestanek je bil sklenjen ob 

18. uri. 

Slogovna napaka 

 

Z 5 

Napaka Popravek Vrsta napake 

7.3.2016 7. 3. 2016 Pravopisna napaka 

1. Predstavitev drugega 

tujega jezika ( Nemščina) v 

četrtem razredu. 

2. Organizacija pouka v 

letošnjem šolskem letu -– 

Delo v oddelku. 

1. Predstavitev drugega 

tujega jezika (nemščine) v 

četrtem razredu 

2. Organizacija pouka v 

letošnjem šolskem letu -– 

delo v oddelku. 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Slovnična napaka 

Pravopisna napaka 

- Učiteljica je staršem 

predstavila neobvezni izbirni 

predmet-nemščino. 

- Učenci prostovoljno 

izberejo izbirni predmet in ga 

potem celo leto obiskujejo. 

- Učiteljica je starše 

seznanila,da se učenci vsako 

leto znova odločijo ali bodo 

ta predmet še obiskovali. 

- Cilja predmeta sta učence 

naučiti osnovnega 

sporazumevanja in 

razumevanja v nemškem 

jeziku,(ni pa toliko poudarka 

na pisanju). 

 

 Učiteljica je staršem 

predstavila neobvezni 

izbirni predmet, tj. 

nemščino. 

 Učenci prostovoljno 

izberejo izbirni 

predmet in ga potem 

vse leto obiskujejo. 

 Učiteljica je starše 

seznanila, da se 

učenci vsako leto 

znova odločijo, ali 

bodo ta predmet še 

obiskovali. 

 Cilja predmeta sta 

učence naučiti 

osnovnega 

sporazumevanja in 

razumevanja v 

nemškem jeziku (ni 

pa toliko poudarka na 

pisanju). 

Pravopisna napaka  

Pravopisna napaka 

 

 

 

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka 

 

 

 

 

 

 

Pravopisna napaka 

K 2. in K 3. točki. K 2. in 3. točki: Slovnična napaka 

Predstavljen je bil predelan 

program in kaj se bo delalo 

Predstavljena sta bila 

predelan program in načrt 

Slovnična napaka 
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do konca leta. dela do konca leta. 

Predstavljeno jim je bilo 

kako pomembno … 

Predstavljeno jim je bilo, 

kako pomembno … 

Pravopisna napaka 

Vaja in tedensko preverjanje 

poštevanke bo potekalo … 

Vaja in tedensko preverjanje 

poštevanke bodo potekali … 

Slovnična napaka 

Staršem je bilo predstavljeno 

Bralno drevo in način dela. 

Vse to pripomore k boljšemu 

tihemu in glasnemu branju 

ter razumevanju prebranega.  

Staršem je bil predstavljen 

način dela, vključno z 

Bralnim drevesom. Vse 

skupaj pripomore k boljšemu 

tihemu in glasnemu branju 

ter k razumevanju 

prebranega. 

Slogovna napaka 

Starši so bili enotni, da je 

vzgoja otroka ključna naloga 

staršev, šola pa le pomaga pri 

vzgajanju. (navezava na 

Vzgojni načrt šole.) 

Starši so si bili edini, da je 

vzgoja otroka ključna naloga 

staršev, šola pa le pomaga pri 

vzgajanju (navezava na 

Vzgojni načrt šole). 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka: pika 

3.r 3. r Pravopisna napaka 

Marija TD Marija Torkar Drobne Slogovna napaka 

Pravopisna napaka  

 

Z 6 

Napaka Popravek Vrsta napake 

PRISOTNI: Starši, 

razredničarka __ __, 

učiteljice v OPB __ __ 

PRISOTNI: starši, 

razredničarka __ __, 

učiteljice v OPB __ __ 

Pravopisna napaka 

DNEVNI RED: 

2. Predstavnik staršev v 

Svet staršev 

DNEVNI RED: 

1. Volitve predstavnika 

staršev v Svet staršev 

Slogovna napaka 

Po uvodnem pozdravu sem 

predstavila učiteljico v OPB 

__ __ ter podala listo 

prisotnosti. 

Po uvodnem pozdravu sem 

predstavila učiteljico v OPB 

__ __ in podala listo 

prisotnosti. 

Slogovna napaka 

Starše je naprosila, naj se 

skušajo držati tega, da … 

Starše je prosila, da naj se 

skušajo držati tega, da … 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 

Opozorila jih je, naj domačo 

nalogo še sami doma 

pregledajo, saj jih je v 

oddelku veliko … 

Opozorila jih je, da naj 

domačo nalogo še sami doma 

pregledajo, ker jih je v 

oddelku veliko … 

Slovnična napaka 

Slovnična napaka 

Nekaj informacij v zvezi z 

OPB 

Nekaj informacij v povezavi 

z OPB 

Slogovna napaka 

- naštevanje  naštevanje Pravopisna napaka  

Podala sem listo prisotnosti. Izročila sem jim listo 

prisotnosti. 

Slogovna napaka 

skopiram razmnožim Slogovna napaka 
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Bralna značka: Povedala, 

kdaj se začne, kaj morajo 

učenci povedati za 

opravljeno … 

 

Opozorila, da tudi če je 

njihov otrok v OPB, naj 

nalogo vseeno pregledajo še 

doma. 

 

Bralna značka: Povedala 

sem, kdaj se začne …  

 

 

Opozorila sem jih, da tudi če 

je … 

 

Slovnična napaka  

Imeli bi bralni dnevnik, 

kamor bi doma zapisali 

 

Imeli bi bralni dnevnik, v 

katerega … 

Slovnična napaka 

Izostanki: Prosila, naj 

sporočijo oziroma napišejo v 

beležko … 

Izostanki: Prosila sem jih, da 

naj sporočijo … 

Slovnična napaka 

Naprosila sem starše, naj 

počasi navadijo otroke, da se 

bodo sami pozanimali, kaj 

smo delali, ko so manjkali, 

ali pri sošolcih ali pri meni. 

 

Prosila sem starše, da naj 

počasi navadijo otroke, da se 

bodo sami pozanimali, kaj 

smo delali, ko so manjkali: 

ali pri sošolcih ali pri meni. 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 

Pravopisna napaka 

Knjižnica: Hodili bomo še 

skupaj na 14 dni. Kasneje po 

skupinah. 

Knjižnica: Še bomo hodili 

skupaj na 14 dni. Pozneje 

bomo hodili po skupinah. 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

Likovni pripomočki: Če se 

strinjajo za znesek 7 € za 

nabavo, znesek bi bil 

obračunan na položnici. 

Likovni pripomočki: 

Vprašala sem jih, ali se 

strinjajo, da za nakup 

pripomočkov prispevajo 7  €. 

Znesek bo obračunan na 

položnici. 

Slovnična napaka 

Slovnična napaka 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

Spodbudila sem jih k 

večernemu branju pravljic 

pred spanjem. 

Spodbudila sem jih k 

večernemu branju pravljic. 

Slogovna napaka 

Lansko leto so imeli tabelo 

učenci v beležkah, nato se je 

zgodilo, da sta se po dva ali 

trije starši napisali isto uro. 

Lansko leto so imeli tabelo 

učenci v beležkah in se je 

dogajalo, da so dvoji ali troji 

starši napisali isto uro. 

Slovnična napaka 

Slovnična napaka 

Letošnje leto bi bila na vratih 

razreda tabela teden dni prej, 

kamor bi se starši vpisovali 

za govorilne ure. 

Letošnje leto bi bila na vratih 

razreda tabela, v katero bi se 

starši vpisovali za govorilne 

ure, teden dni prej. 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 

Domače naloge: Povedala 

sem, da jih pregledujem 

sproti ter si zapišem, kdo je 

brez. 

Domače naloge: Povedala 

sem, da jih pregledujem 

sproti in si zapisujem, kdo je 

brez. 

Slogovna napaka 

 

Slovnična napaka 

Hkrati to zapišem tudi v 

zvezek učenca, da vidijo tudi 

starši. 

Hkrati to zapišem v zvezek 

učenca, da vidijo tudi starši. 

Slogovna napaka 

Opozorila, da tudi če je Opozorila sem jih, da naj Slogovna napaka 
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njihov otrok v OPB, naj 

nalogo še vseeno pregledajo 

doma. 

kljub temu da je njihov otrok 

v OPB, nalogo pregledajo še 

doma. 

Pravopisna napaka 

Ponudila sem jim možnost, 

da razpravljajo o tem, s 

kakšnimi težavami se 

soočajo doma, kar zadeva 

vzgojo otroka.  

Ponudila sem jim možnost, 

da razpravljajo o težavah, s 

katerimi se pri vzgoji otrok 

spoprijemajo doma. 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

Spodbudila sem jih k temu, 

da povedo kakšen primer 

dobre prakse, kako otroka 

pripraviti do tega, da se bo 

lotil DN. 

Spodbudila sem jih, da 

povedo kakšen primer dobre 

prakse: kako otroka pripraviti 

do tega, da se bo lotil DN. 

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka 

Razpravo smo zaključili ob 

18.45, s čimer se je zaključil 

tudi RS. 

Razpravo smo končali bo 

18.45, s čimer se je končal 

tudi RS. 

Slogovna napaka 

Po zaključku sem se z 

nekaterimi starši pogovorila 

še individualno, saj so se 

želeli pogovoriti o delu in 

napredku njihovega otroka. 

Po koncu sem se z 

nekaterimi starši pogovorila 

še individualno, ker so se 

želeli pogovoriti o delu in 

napredku svojega otroka. 

(Slogovna napaka) 

(Slovnična napaka) 

Slovnična napaka 

Zaključili smo ob 19.40. Končali smo ob 19.45. (Slogovna napaka) 

 

Z 7 

Napaka Popravek Vrsta napake 

Šolar na smuči- smučanje na 

Pohorju 

Šolar na smuči – smučanje 

na Pohorju 

Pravopisna napaka 

9.2.206 9. 2. 2016 Pravopisna napaka 

Učitelji smučanja so bili 

odlični ter potrpežljivi. 

in Slogovna napaka 

Ob zaključku dneva … Ob koncu dneva … Slogovna napaka 

Bila je nepozabna izkušnja, 

ki bi jo želeli ponoviti že 

kdaj. 

Bilo  je nepozabno doživetje, 

ki bi ga želeli ponoviti še 

kdaj. 

Slogovna napaka 

 

Z 8 

Napaka Popravek Vrsta napake 

17. 00 17.00 Pravopisna napaka  

AD1: K 1: Poimenovalna napaka  

Pravopisna napaka  

prehrane… prehrane … Pravopisna napaka 

Informacije o specifičnostih 

nekaterih predmetov 

Informacije o posebnostih 

nekaterih predmetov 

Slogovna napaka 

V začetku je navedla … Na začetku je navedla … Slovnična napaka 

Preventivni ukrepi ob pojavu 

nove gripe. 

Preprečevalni ukrepi ob 

pojavu nove gripe 

Slogovna napaka 
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Pomočnica ravnatelja je 

natančno predstavila letni 

delovni načrt šole ter opisala 

nekatere projekte, ki jih 

bomo na šoli izvajali. 

Pomočnica ravnatelja je 

natančno predstavila letni 

delovni načrt šole in opisala 

nekatere projekte, ki jih 

bomo na šoli izvajali. 

Slogovna napaka 

Starše sem seznanil o 

posebnostih nekaterih 

predmetov … 

Starše sem seznanil s 

posebnostmi nekaterih 

predmetov … 

Slovnična napaka 

Kako bo potekal proces 

usvajanja malih in velikih 

pisanih črk. 

Kako bo potekalo usvajanje 

malih in velikih pisanih črk. 

Slogovna napaka 

Poudarim, da se bodo letos 

nekatere vsebine 

nadgrajevale …, zato bo 

posebno pozornost potrebno 

nameniti … 

Poudaril sem, da se bodo … 

 

… treba nameniti … 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

Starše sem opozoril tudi na 

vsakdanji pregled otrokovih 

šolskih torbic, domačih nalog 

ter na prinašanje ustreznih 

šolskih potrebščin. 

Starše sem opozoril tudi na 

vsakdanji pregled šolskih 

torbic in domačih nalog ter 

na prinašanje ustreznih 

šolskih potrebščin. 

Slovnična napaka 

tor tor. ali TOR Pravopisna napaka 

… možen pa je tudi dogovor 

… 

… mogoč pa je tudi dogovor 

… 

Slogovna napaka 

Staršem sem predstavil širok 

spekter interesnih dejavnosti, 

v katere se lahko vključijo 

učenci 3. razredov. 

Staršem sem predstavil širok 

nabor interesnih dejavnosti, v 

katere se lahko vključijo 

učenci 3. razreda.  

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 

Izvedli ga bomo v okviru 

tridnevnega bivanja v 

Ptujskih toplicah. 

 v Termah Ptuj ALI v 

ptujskih toplicah 

Pravopisna napaka 

Na voljo sem v času 

govorilnih ur možen pa je 

dogovor … 

Na voljo sem med 

govorilnimi urami, mogoč pa 

je dogovor … 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

Ad 10: 

Pod točko razno razprave ni 

bilo. 

K 10: 

Razprave ni bilo. 

Slogovna napaka 

razrednik 3. a Razrednik 3. a Pravopisna napaka 

 

Z 9 

Napaka Popravek Vrsta napake 

Š.L. Š. L. Pravopisna napaka 

K1./ K 1. Pravopisna napaka  

Razgovor z razrednikom. Pogovor z razrednikom. Slogovna napaka 

Ga. ravnateljica je staršem 

predstavila organizacijo dela 

na naši šoli v tem šolskem 

letu: število učencev, učitelji, 

Ga. ravnateljica je staršem 

predstavila organizacijo dela 

na naši šoli v tem šolskem 

letu: število učencev, 

Slovnični napaki  
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ki poučujejo v oddelkih, 

organizacija jutranjega 

varstva, OPB in varstva 

vozačev. 

učitelje, ki poučujejo v 

oddelkih, organizacijo 

jutranjega varstva, OPB in 

varstva vozačev. 

Pojasnila je nov urnik za 1. 

triado. 

Predstavila je nov urnik za 1. 

triado. 

Slogovna napaka 

Starše je seznanila z 

interesnimi dejavnostmi, ki 

bodo potekale praviloma 6. 

učno uro. 

Starše je seznanila z 

interesnimi dejavnostmi, ki 

bodo navadno potekale 6. 

učno uro. 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

Uvaja se tudi interesna 

dejavnost angleščina za 

učence 3.r..  

Uvaja se tudi interesna 

dejavnost angleščina za 

učence 3. r. 

 

Pravopisna napaka  

Pravopisna napaka 

Naštela je projekte: simbioza 

giba, odpravljanje plavalne 

nepismenosti, eko šola, 

shema šolskega sadja. 

Naštela je projekte: Simbioza 

giba, odpravljanje plavalne 

nepismenosti, Ekošola, 

Shema šolskega sadja in 

zelenjave. 

Pravopisna napaka  

Izpostavila je, da so šolski 

copati obvezni, uporaba 

mobilnih telefonov v času 

pouka in med odmori ni 

dovoljena, redno pisanje 

opravičil, pravica do 

koriščenja 5-dnevnega 

dopusta … 

Poudarila je, da so šolski 

copati obvezni, uporaba 

mobilnih telefonov med 

poukom in odmori ni 

dovoljena, redno pisanje 

opravičil, pravico do 

koriščenja 5-dnevnega 

dopusta … 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 

Naštel je nekaj pogostih 

napak, ki jih delamo: v 

prometu pravica prednost ni 

dobrodošla … 

Naštel je nekaj pogostih 

napak, ki jih delamo: v 

prometu se ne zanašajmo na 

pravilo prednosti … 

Slovnična napaka 

Nimajo absolutne prednosti Nimajo popolne prednosti Slogovna napaka 

Rolerji so športni rekvizit in 

ne sodijo na pločnik. 

pripomoček Slogovna napaka 

Prav tako jih moramo 

naučiti, da kolesarji ne sodijo 

na zebro ali pločnik in 

pomenu uporabe varnostne 

čelade. 

Prav tako jih moramo 

naučiti, da kolesarji ne sodijo 

na prehod za pešce ali 

pločnik in o pomenu uporabe 

varnostne čelade. 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 

Staršem učencev 3.a in b 

razreda sva z učiteljico … 

Staršem učencev 3. a- in b-

razreda sva z učiteljico … 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Sestanek smo nadaljevali 

ločeno – vsaka v svoji 

matični učilnici. 

Sestanek smo nadaljevali 

ločeno - vsaka v svoji 

matični učilnici. 

Pravopisna napaka 

Izbrali smo predstavnika 

staršev 3.A: ga.Mihaela 

Kljun, namestnica ga. Ana 

Drobne. 

Izbrali smo predstavnika 

staršev 3. a – go. Mihaelo 

Kljun, in namestnico – go. 

Ano Drobne. 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Slovnična napaka  

Pod točko razno smo se 

pogovorili o odjavljanju 

Pogovorili smo se še o: 

odjavljanju malic in kosil, 

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka 
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malic in kosil, podaljšanju 5. 

šolske ure, zdravniškem 

pregledu, ki bo 21.10.2015, o 

tekmovanju čisti zobki, 

zbiranju denarja za likovni 

material (5€) in težavah z 

disciplino. 

podaljšanju 5. šolske ure, 

zdravniškem pregledu, ki bo 

21. 10. 2015, tekmovanju 

Čisti zobki, zbiranju denarja 

za likovni material (5 €), 

težavah z disciplino.  

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Roditeljski sestanek smo 

zaključili ob 19.45 uri 

Roditeljski sestanek smo 

sklenili  ob 19.45 

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

- naštevanje  naštevanje Pravopisna napaka 

Sestanek s starši bodočih 

prvošolcev 

Sestanek s starši prihodnjih 

prvošolcev 

Slogovna napaka  

KT1 K T. 1 Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

To je bila generalka za 

nastop na 7. Gledališkem 

festivalu podružničnih šol. 

To je bila generalka za 

nastop na 7. gledališkem 

festivalu podružničnih šol. 

Pravopisna napaka 

S starši bodočih prvošolcev 

smo se pogovorili o 

prihajajočem šolskem letu 

glede šolskih potrebščin, 

glede naročanja malice in 

kosila, o jutranjem varstvu, o 

podaljšanem bivanju.... Nato 

pa so si še starši ogledali 

šolske prostore. 

S starši prihodnjih 

prvošolcev smo se pogovorili 

o šolskih potrebščinah, 

naročanju malice in kosila, 

jutranjem varstvu in o 

podobnem v prihajajočem 

šolskem letu. Nato so si se še 

starši ogledali šolske 

prostore. 

Slovnična napaka 

Pravopisna napaka 

Slovnična napaka  
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Napaka Popravek Vrsta napake 

Zapisnik 1. šolskega aktiva 

strokovnih delavcev … 

Zapisnik sestanka 1. šolskega 

aktiva strokovnih delavcev 

… 

Slogovna napaka 

Aktiv je potekal v četrtek, 

22. 8. 2013 ob 7.30 v učilnici 

3. a-razreda na matični šoli. 

Sestanek aktiva je potekal v 

četrtek, 22. 8. 2013, ob 7.30 

v učilnici 3. a-razreda na 

matični šoli. 

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka 
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DNEVNI RED: 

1. Pregled in potrditev 

LDN 

2. Pregled in potrditev 

Samoevalvacijskega 

poročila ter Poročila 

o NPZ. 

3. Diferenciacija in 

individualizacija 

vzgojni-

izobraževalnega dela 

v prvem triletju. 

4. Cilji za spričevalo za 

1. in 2. razred 

DNEVNI RED: 

1. Pregled in potrditev LDN 

2. Pregled in potrditev 

Samoevalvacijskega poročila 

in Poročila o NPZ 

3. Diferenciacija in 

individualizacija vzgojni-

izobraževalnega dela v 

prvem triletju 

4. Cilji, ki bodo vpisani v 

spričevalo za 1. in 2. razred 

Pravopisna napaka 

Slovnična napaka 

Z učitelji smo pripravili načrt 

dni dejavnosti za šolsko leto 

2013/2014 (v prilogi). 

Učitelji smo pripravili načrt 

dni dejavnosti za šolski leto 

2013/14 (priloga A). 

Slogovna napaka  

 

Slogovna napaka  

Kriteriji ocenjevanja Merila ocenjevanja Slogovna napaka 

Pripomb s strani učiteljev ni 

bilo. 

Pripomb učiteljev ni bilo. Slogovna napaka 

Največje spremembe 

pričakujemo v tretjem 

razredu, saj moramo pri 

pripravi letnih priprav slediti 

aktualni spremembi učnih 

načrtov. 

Največje spremembe 

pričakujemo v tretjem 

razredu, ker moramo pri 

pripravi letnih priprav slediti 

spremembi učnih načrtov. 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

Učitelji, ki poučujejo enake 

razrede, skupaj pripravijo 

letne priprave. 

Učitelji, ki poučujejo isti 

razred, skupaj pripravijo 

letne priprave. 

Slogovna napaka 

Pri ocenjevanju pa bo 

potrebno upoštevati novost v 

tretjem razredu, kjer se bo v 

novem šolskem letu začelo 

številčno ocenjevanje. 

Pri ocenjevanju bo treba 

upoštevati novost za tretji 

razred, v katerem se bo v 

novem šolskem letu začelo 

številčno ocenjevanju. 

Slogovna napaka 

 

Slovnična napaka 

Slovnična napaka 

Dogovorili smo se o nabavi 

… 

Pogovorili smo se o nakupu 

… 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka  

Pregled ciljev za spričevalo 

za 1. in 2. razred, ki so bili 

sprejeti na aktivu za šolsko 

leto 2012/2013. 

Pregledali smo cilje, ki bodo 

vpisani v spričevalo za 1. in 

2. razred in so bili sprejeti na 

sestanku aktiva za šolsko leto 

2012/2013.  

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

Učitelji so predlagali nakup 

nekaj novih pripomočkov za 

šport. 

Učitelji so predlagali nakup 

nekaterih novih pripomočkov 

za šport. 

Slovnična napaka 

S sestankom aktiva smo 

zaključili bo 9.00. 

Sestanek aktiva smo sklenili 

ob 9.00. 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

Priloge: 

- Ocenjevanje znanja v prvi 

triadi 

Priloge: 

 Priloga A: 

Ocenjevanje znanja v 

Pravopisna napaka 

Slogovna napaka 
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- … prvi triadi 

 … 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

ZAPISNIK 1. 

RODITELJSKEGA 

SESTANKA 

16. SEPTEMBER 2015, OB 

18. URI 

ZAPISNIK 1. 

RODITELJSKEGA 

SESTANKA 

16. SEPTEMBER 2015, 

18.00  

Pravopisna napaka 

Slogovna napaka 

KT1 K T. 1 Pravopisna napaka  

Pravopisna napaka  

Vodja je predstavila 

posebnosti podružnične šole 

(pričetek in konec pouka, čas 

malice in kosil, čas prihodov 

in odhodov avtobusa,… …) 

ter plan dela novega šolskega 

leta . 

Vodja je predstavila 

posebnosti podružnične šole 

(začetek in konec pouka, čas 

malice in kosila, čas 

prihodov in odhodov 

avtobusa …) in načrt dela za 

novo šolsko leto.  

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 

Pravopisna napaka 

Slogovna napaka  

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 

V 1. in 2. razredu so starši v 

Svet staršev izvolili ga. 

Mojco Bajde in njenega 

namestnika g. Primoža 

Debeljaka, v 3. in 4. pa so 

izvolili ga. Ines Omahna in 

namestnico ga. Karin 

Dremota. 

V 1. in 2. razredu so starši v 

Svet staršev izvolili go. 

Mojco Bajde in njenega 

namestnika g. Primoža 

Debeljaka, v 3. in 4. pa so 

izvolili go. Ines Omahna in 

namestnico go. Karin 

Dremota. 

Slovnična napaka  

 

Domenili smo se, da bomo 

pobirali po 15€, starši z 

dvema otrokoma na šoli pa 

po 20€. 

Dogovorili smo se, da bodo 

starši prispevali 15 €, tisti z 

dvema otrokoma na šoli pa 

20 €. 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 

Pravopisna napaka 

Vsak mesec bomo varčevali 

po 3 evre za zaključno 

ekskurzijo. 

sklepno Slogovna napaka 

Nagovorile smo jih še k 

naročilu otroških revij in 

obvestile glede prvih 

prihajajočih nastopov ter 

povedale malce več o 

projektih: …  

Nagovorile smo jih še k 

naročilu otroških revij, jih 

obvestile o prihajajočih 

nastopih in jim povedale 

malce več o projektih: … 

Slovnična napaka 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

Prisotni so bili vsi starši 1. in 

4. razreda, v 2. in 3. razredu 

pa so manjkali eni starši brez 

opravičila. 

Prisotni so bili vsi starši 1. in 

4. razreda, v 2. in 3. razredu 

pa so nekateri starši manjkali 

kar brez opravičila. 

Slogovna napaka 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

ZAPISNIK 3. 

RODITELJSKEGA 

SESTANKA 1.a, Z DNE 10. 

6. 2015 

Prisotni: 16 

Odsotni: / 

Začetek: 18. uri 

ZAPISNIK 3. 

RODITELJSKEGA 

SESTANKA 1. A Z DNE 10. 

6. 2015 

Prisotni: 16 

Odsotni: / 

Začetek: 18. 00 

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka 

Slovnična napaka 

Pravopisna napaka 

Zaključna prireditev v 

Kulturnem centru delavskega 

doma v Zagorju 

Sklepna prireditev v 

Kulturnem centru 

Delavskega doma v Zagorju 

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka 

AD1/ K 1 Poimenovalna napaka 

Pravopisna napaka 

Posamezne točke so 

prispevale učiteljice in učitelj 

posameznih oddelkov. 

»Posamezne točke so 

prispevali učiteljice in učitelj 

posameznih oddelkov.« ALI 

»Posamezne točke so 

prispevali učitelji 

posameznih oddelkov.« 

Slovnična napaka 

učenka 9. a razreda  učenka 9. a-razreda Pravopisna napaka 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

Zapisnik 1. roditeljskega 

sestanka za 1.c. 

Zapisnik 1. roditeljskega 

sestanka za 1. c 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Roditeljski sestanek se je 

začel ob 17.00 v jedilnici 

šole in nadaljeval v matičnih 

učilnicah. 

Roditeljski sestanek se je 

začel ob 17.00 v jedilnici 

šole in se nadaljeval v 

matičnih učilnicah. 

Slovnična napaka 

DNEVNI RED: 

1. Skupni del v jedilnici 

šole: 

- organizacije dela na 

šoli, ga. Marija 

Novak, ravnateljica; 

- predstavitev LDN 

na PŠ Ljubljana, 

vodja podružnice, 

Bojan Koprivnik. 

DNEVNI RED: 

1. Skupni del v jedilnici šole: 

 organizacija dela na 

šoli, ga. Marija 

Novak, ravnateljica; 

 predstavitev LDN na 

PŠ Ljubljana, ga. 

Bojana Koprivnik, 

vodja podružnice. 

 

 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka  

Pravopisna napaka  

Razgovor z razredničarkami Pogovor Slogovna napaka 

S slednjim lahko učenci celo 

… 

Z zadnjim lahko učenci celo 

… 

Slogovna napaka 

Kot novost je izpostavila 

izvajanje izbirnega 

Kot novost je posebej 

omenila izvajanje izbirnega 

Pravopisna napaka  

Slogovna napaka 
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neobveznega predmeta, 

angleščina v 1. razredu in 

tujega jezika angleščina v 2. 

razredu. 

neobveznega predmeta 

angleščine v 1. razredu in 

tujega jezika angleščine v 2. 

razredu. 

Slovnična napaka  

Kot zanimivost je starše 

seznanila s prenovljeno 

jedilnico in garderobo. 

Kot zanimivost je staršem 

predstavila prenovljeni 

jedilnico in garderobo. 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 

Vodja podružnice, Bojan 

Koprivnik, je predstavil … 

Vodja podružnice Bojan 

Koprivnik je predstavil … 

Pravopisna napaka 

Starše je seznanil s številom 

oddelkov, učencev in 

učiteljev na šoli; z nekaterimi 

splošnimi šolskimi pravili, 

predstavil je šolski urnik, 

izvajanje interesnih 

dejavnosti in novosti v 

letošnji organizaciji oddelkov 

podaljšanega bivanja. 

Starše je seznanil s številom 

oddelkov, učencev in 

učiteljev na šoli ter z 

nekaterimi splošnimi 

šolskimi pravili; predstavil je 

šolski urnik, izvajanje 

interesnih dejavnosti in 

novosti v letošnji organizaciji 

oddelkov podaljšanega 

bivanja. 

Pravopisna napaka 

Izpostavil je tudi pomembne 

datume, ki so vezani na 

pravilnik o šolskem 

koledarju … 

Posebej je omenil tudi 

pomembne datume, ki so 

vezani na Pravilnik o 

šolskem koledarju … 

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka 

Po predstavitvi je starše 

usmeril v matične učilnice, 

kjer so z roditeljskim 

sestankom nadaljevali z 

razredničarkami njihovih 

otrok. 

Po predstavitvi je starše 

usmeril v matične učilnice, v 

katerih so roditeljski sestanek 

nadaljevali z razredničarkami 

svojih otrok. 

Slovnična napaka 

Slovnična napaka 

Slovnična napaka 

Starše sem pozdravila in jih 

prosila za podpise na listi 

prisotnosti. 

Starše sem pozdravila in jih 

prosila za podpis na listi 

prisotnosti. 

Slovnična napaka 

Nato smo izvolili 

predstavnika sveta staršev, 

gospoda Milana Kersnika in 

njegovega namestnika, 

gospoda Metoda Pirca. 

Nato smo izvolili 

predstavnika v svet staršev 

gospoda Milana Kersnika in 

njegovega namestnika 

gospoda Metoda Pirca. 

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka 

V nadaljevanju sem prisotne 

seznanila z dnevi dejavnosti 

in okvirnim časovnim 

okvirom izvedbe, ter z 

datumom letošnjega 

sistematskega pregleda. 

V nadaljevanju sem prisotne 

seznanila z dnevi dejavnosti 

in časovnim okvirom izvedbe 

ter z datumom letošnjega 

sistematskega pregleda. 

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka 

obisk dedka mraza obisk Dedka Mraza Pravopisna napaka 

pomladanski pohod spomladanski pohod Slogovna napaka 

zaključek Zlatega sončka sklep Zlatega sončka Slogovna napaka 

zaključna ekskurzija sklepna ekskurzija Slogovna napaka 

Pričela v prihodnjem tednu Začela v prihodnjem tednu Slogovna napaka 

Opozorila sem jih, da se Opozorila sem jih, da se  
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morajo glede pravljičnega 

krožka držati razporeda, ki 

sem jim ga poslala po e-

asistentu. 

morajo pri pravljičnem 

krožku držati razporeda, ki 

sem jim ga poslala po e-

asistentu. 

Slogovna napaka 

Na kratko sem razložila 

praznovanje rojstnih dni, 

opozorila na iztek roka za 

naročilo mladinskega tiska in 

pojasnila potek plavalnega 

tečaja. 

Na kratko sem predstavila 

praznovanje rojstnih dni in 

potek plavalnega tečaja ter 

opozorila na iztek roka za 

naročilo mladinskega tiska. 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

Podrobneje sem predstavila 

tudi potek Zlatega sončka in 

bralne značke ter eko bralne 

značke, ki se začneta v 

mesecu oktobru. 

Podrobneje sem predstavila 

tudi potek Zlatega sončka, 

bralne značke in eko bralne 

značke; zadnji dve se začneta 

v oktobru. 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

Vnaprej bodo obveščeni o 

preverjanju in ocenjevanju in 

vsebini, včasih pa bodo 

dobili obvestila v mapah 

otrok, ki jih bo čakala na 

okrogli mizi pred učilnico. 

Vnaprej bodo obveščeni o 

datumu preverjanja in 

ocenjevanja ter o vsebini, 

včasih pa bodo dobili 

obvestila v mapah otrok, ki 

jih bodo čakale na okrogli 

mizi pred učilnico. 

Slogovna napaka 

 

Slovnična napaka 

Domače naloge naj delajo 

učenci sproti, naloge pa 

nosijo domov, tudi če jo 

opravijo v OPB. 

Domače naloge naj delajo 

učenci sproti in jih nosijo 

domov, tudi če jih opravijo v 

OPB. 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 

S seboj nesejo tudi peresnice 

in športno opremo. 

S seboj naj nesejo tudi 

peresnico in športno opremo. 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 

Starše sem seznanila z 

detekcijo, ki jo je izvedla 

specialna pedagoginja, Maja 

Ocepek. 

Starše sem seznanila z 

detekcijo, ki jo je izvedla 

specialna pedagoginja Maja 

Ocepek. 

Pravopisna napaka 

78, 57 % 78,57 % Pravopisna napaka 

Prisotni so bili starši 

naslednjih učencev: 

Jaka Baš, Matej Brvar, 

Blanka Celestina … 

Prisotni so bili starši 

naslednjih učencev: 

Jaka Baša, Mateja Brvarja, 

Blanke Celestina … 

Slovnična napaka 

Roditeljski sestanek smo 

zaključili ob 19.00. 

Roditeljski sestanek smo 

sklenili ob 19.00. 

Slogovna napaka 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

AD/1 K 1 Poimenovalna napaka 

Pravopisna napaka 

v učilnici 2. A razreda v učilnici 2. a-razreda Pravopisna napaka 

…, da se ne bi smeli …, da se ne bi smeli Slogovna napaka 
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sramovati, če slučajno kdo 

od njihovih otrok dobi uši - 

saj ne gre za pomanjkanje 

higiene, pač pa prav 

nasprotno – uši imajo rade 

čiste glave. 

sramovati, če mogoče kdo 

izmed njihovih otrok dobi 

uši, ker ne gre za 

pomanjkanje higiene, ampak 

ravno nasprotno – uši imajo 

rade čiste glave. 

Slovnična napaka 

Pravopisna napaka 

Slovnična napaka 

Slovnična napaka 

Vsem navzočim staršem je 

zaradi prisotnosti ušk v 

razredu predlagala, da redno 

pregledujejo lasišča svojim 

otrokom ter ob pojavu uši 

priporočala takojšnje 

ukrepanje in obvezno 

obveščanje učiteljice o 

pojavu uši. 

Vsem navzočim staršem je 

zaradi prisotnosti uši v 

razredu predlagala, da naj 

redno pregledujejo lasišča 

svojim otrokom, ter ob 

pojavu uši priporočala 

takojšnje ukrepanje in 

obvezno obveščanje 

učiteljice o pojavu uši. 

Poimenovalna napaka 

Slovnična napaka 

Pravopisna napaka 

Go. Romšek je o ušeh … Ga. Romšek je o ušeh … Slovnična napaka  

Pri nekaterih gostiteljih pa 

prisotnost uši ne povzroča 

takojšnje srbenje, zato 

ušivost odkrijejo sorazmerno 

pozno…. 

Pri nekaterih gostiteljih pa 

prisotnost uši ne povzroča 

takojšnjega srbenja, zato 

ušivost odkrijejo sorazmerno 

pozno …. 

Slovnična napaka 

Pravopisna napaka 

Vsi, pri katerih ugotovimo 

uši, … 

Vsi, pri katerih odkrijemo 

uši, … 

Poimenovalna napaka 

Navodila je potrebno 

natančno upoštevati, saj se 

čas učinkovanja med izdelki 

razlikuje.  

Navodila je treba natančno 

upoštevati, ker se čas 

učinkovanja med izdelki 

razlikuje. 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 

… po priloženem navodilu. … po priloženih navodilih. Slovnična napaka 

Ni pa dovolj pri razsuševanju 

uporabiti le šampon proti 

ušem, pač pa moramo za 

preprečitev nadaljnjega 

prenašanja uši še: 

- oprati obleko, posteljnino in 

brisače pri 60 C, 

- predmete in oblačila, ki jih 

ne moremo oprati, za 

najmanj dva tedna shranimo 

Ni pa dovolj pri razsuševanju 

uporabiti le šampon proti 

ušem, ampak moramo za 

preprečitev nadaljnjega 

prenašanja uši še: 

 oprati obleko, 

posteljnino in brisače 

pri 60 C; 

 predmete in oblačila, 

ki jih ne moremo 

Pravopisna napaka  

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka  
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v dobro zaprto plastično 

vrečko ali za 48 ur položimo 

v zmrzovalnik, 

- oblazinjeno pohištvo, talne 

obloge, avtomobilske sedeže, 

vzglavnike in ostalo temeljito 

očistimo s sesalnikom in 

čistilnimi sredstvi. Po sesanju 

staro vrečko iz sesalnika 

takoj odvržemo v zabojnik za 

smeti in jo zamenjamo z 

novo. 

oprati, za najmanj dva 

tedna shraniti v dobro 

zaprto plastično 

vrečko ali za 48 ur 

položiti v 

zmrzovalnik; 

 oblazinjeno pohištvo, 

talne obloge, 

avtomobilske sedeže, 

vzglavnike in ostalo 

temeljito očistiti s 

sesalnikom in 

čistilnimi sredstvi, po 

sesanju pa staro 

vrečko iz sesalnika 

takoj odvreči v 

zabojnik za smeti in 

jo zamenjati z novo. 

Slogovna napaka  

Go. Romšek je zaključila s 

praktičnimi nasveti, kaj 

storiti za preprečevanje 

okužbe z ušmi: 

- redno pregledovanje las in 

redno česanje ali krtačenje 

nad umivalnikom. Po vsakem 

umivanju z navadnim 

šamponom lase prečešemo še 

z gostim glavnikom in 

glavnik nato skrbno 

pregledamo, če na njem ni 

mogoče kakšna uš ali gnida; 

- vsakodnevno lakiramo lase; 

- čim redkejše umivamo lase 

v času problematike ušivosti; 

-  priporočljiva uporaba 

losjonov v času problematike 

ušivosti; 

- uporabljamo ravnalnik za 

lase (v času boja z ušmi). 

 

Ga. Romšek je sklenila s 

praktičnimi nasveti, kaj 

storiti za preprečevanje 

okužbe z ušmi: 

 redno pregledovanje 

las in redno česanje 

ali krtačenje nad 

umivalnikom (po 

vsakem umivanju z 

navadnim šamponom 

lase prečešemo še z 

gostim glavnikom in 

glavnik nato skrbno 

pregledamo, da 

najdemo morebitno 

uš ali gnido); 

 vsakodnevno 

lakiranje las; 

 čim redkejše 

umivanje las v času 

problematike 

ušivosti; 

 priporočljiva uporaba 

losjonov v času 

problematike 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka 

 

 

Pravopisna napaka 

 

 

 

 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka  

Slovnična napaka 
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ušivosti; 

 uporaba ravnalnika za 

lase (v času boja z 

ušmi). 

Starši so v celoti podprli 

predlog enega izmed staršev 

- da podpišejo soglasja za 

pregledovanje lasišč njihovih 

otrok – s strani zdravstvenih 

delavcev. 

Starši so v celoti podprli 

predlog enega izmed staršev 

– da podpišejo soglasje za 

pregledovanje lasišč njihovih 

otrok (pregledovali bodo 

zdravstveni delavci). 

Pravopisna napaka 

Slovnična napaka 

Pravopisna napaka 

Slogovna napaka 

… vsem tistim, ki bodo 

prinesli v šolo podpisana 

soglasja. 

… vsem tistim, ki bodo 

prinesli v šolo podpisano 

soglasje. 

Slovnična napaka 

Roditeljski sestanek je 

potekal do 19.45 ure. 

Roditeljski sestanek se je 

končal ob 19.45. 

Pravopisna napaka 

Slogovna napaka 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

za 3. a oddelek za 3. a-oddelek Pravopisna napaka  

Zaključen je bil ob … Sklenjen je bil ob … Slogovna napaka 

Prisotni/ odsotni: Prisotni/Odsotni: Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Staršem sem predstavila 

analizo dela in uspehov ob 

iztekajočem šolskem letu. 

Staršem sem predstavila 

analizo dela in uspehov ob 

iztekajočem se šolskem letu. 

Slovnična napaka 

Učenci so dosegli velik 

napredek v znanju in v 

osebnostni rasti. 

Učenci so dosegli velik 

napredek v znanju in 

osebnostni rasti. 

Slovnična napaka 

Konflikte rešujemo skupaj. Spore rešujemo sproti. Slogovna napaka 

Pri matematiki je bila rdeča 

nit seštevanje in odštevanje 

do 100 s prehodom. 

Pri matematiki sta bila rdeča 

nit seštevanje in odštevanje 

do 100 s prehodom. 

Slovnična napaka 

Staršem sem svetovala, da je 

potrebno vaditi računanje 

tudi med počitnicami. 

Staršem sem svetovala, da 

naj vadijo računanje tudi med 

počitnicami.  

Slovnična napaka 

Še vedno pa nekateri učenci 

nimajo usvojenih učnih 

navad. Staršem sem 

svetovala, da je tu zelo 

pomembno njihovo vodenje 

 

 

Staršem sem namignila, da je 

zelo pomembno njihovo 

vodenje in spraševanje otrok. 

Slogovna napaka 
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in spraševanje otrok. 

matematično tekmovanje za 

Vegovo priznanje Kenguru 

matematično tekmovanje 

(kenguru) za Vegovo 

priznanje 

Slogovna napaka 

…, da moramo opraviti še 

naravoslovni dan Ogled 

gradu, kros in atletski troboj. 

… še naravoslovni dan ogled 

gradu ter športni dan kros in 

atletski troboj.  

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

OŠ bo v naslednjem šolskem 

letu učencem 4. razreda 

ponudila drugi tuji jezik -

nemščino 2 uri tedensko in 

šport ter tehniko po 1 uro 

tedensko. 

OŠ bo v naslednjem šolskem 

letu učencem 4. razreda 

ponudil drugi tuji jezik 

nemščino (2 uri tedensko) ter 

šport in tehniko (1 uro 

tedensko). 

Pravopisna napaka 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

Razdelila sem jim prijavnice 

za izbiro neobveznih izbirnih 

predmetov v prihajajočem 

šolskem letu 2015/2016. 

S svojim otrokom lahko 

izberejo en predmet ali 

največ dva. Lahko pa se tudi 

odločijo in ne izberejo 

nobenega od ponujenih 

izbirnih predmetov. Povedala 

sem, da se izbirni predmeti 

ocenjujejo, da se izvajajo 

samo pred in po koncu 

pouka.  

Starše sem prosila, da 

prijavnice vrnejo do 4. 6. 

2015. 

Razdelila sem jim prijavnice 

za neobvezne izbirne 

predmete v šolskem letu 

2015/16. 

Otroci lahko izberejo največ 

dva predmeta, ni pa jim treba  

izbrati niti enega. 

Povedala sem, da se izbirni 

predmeti ocenjujejo in da se 

izvajajo samo pred poukom 

in po njem. 

 

 

 

 

 da naj 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 

 

 

 

 

 

Slovnična napaka 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

Zapisnik 2. sestanka 

strokovnega aktiva za 4. 

razred. 

Zapisnik 2. sestanka 

strokovnega aktiva za 4. 

razred 

Pravopisna napaka 

Tekmovanja: tekmovanje v 

znanju matematike za 

Tekmovanja: tekmovanje iz 

matematike za Vegova 

Slogovna napaka 
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Vegova priznanja, 

Tekmovanje iz slovenščine 

za Cankarjevo priznanje, 

tekmovanje v znanju 

naravoslovja Kresnička, 

Vesela šola, športna 

tekmovanja, Župančičeva 

frulica 

priznanja, tekmovanje iz 

slovenščine za Cankarjevo 

priznanje, tekmovanje iz 

naravoslovja Kresnička, 

Vesela šola, športna 

tekmovanja, Župančičeva 

frulica 

Pravopisna napaka 

Dejavnosti smo shranili v 

spletno zbornico. 

Seznam dejavnosti smo 

shranili v spletno zbornico. 

Slogovna napaka 

V večini smo uredili letne 

priprave. 

Večinoma smo redili letne 

priprave. 

Slogovna napaka 

Dnevi dejavnosti so 

predstavljeni v prilogi. 

 

Priloge:  

 seznam dnevov 

dejavnosti – 4. razred 

 naloge za oblikovanje 

akcijskega načrta 

obrazca 1.a in 1.b 

Dnevi dejavnosti so 

predstavljeni v prilogi 

(Priloga A). 

 

Priloge:  

 Priloga A: Seznam 

dnevov dejavnosti – 

4. razred 

 Priloga B: naloge za 

oblikovanje 

akcijskega načrta, 

obrazca 1. a in 1. b 

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka  

Pravopisna napaka 

Naknadno bomo uredili še 

naslovnice ter vnesli 

morebitne popravke. 

Naknadno bomo uredili še 

naslovnice in vnesli 

morebitne popravke. 

Slogovna napaka 

V strokovnem aktivu smo 30. 

6. 2015 določili …  

Na sestanku strokovnega 

aktiva, ki je potekal 30. 6. 

2015, smo določili … 

Slogovna napaka 

__ __ je podala pobudo, da 

imajo učitelji, ki poučujejo 

…, dostop do Lopolisa … 

__ __ je podala predlog/dala 

pobudo, da učitelji, ki 

poučujejo …, dostop do 

Lopolisa … 

Slogovna napaka 

Sestanki strokovnega aktiva 

bodo po potrebi potekali ob 

torkih, ob 13.15. 

Sestanki strokovnega aktiva 

bodo po potrebi potekali ob 

torkih ob 13.15. 

Pravopisna napaka 
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Napaka Popravek Vrsta napake 



FFF 
 

ZAPISNIK 1. roditeljskega 

sestanka za 5.b oddelek OŠ 

__, ki je potekal v sredo, 19. 

9. 2012, ob 17. uri v 

predavalnici šole in matični 

učilnici 

ZAPISNIK 1. roditeljskega 

sestanka za 5.b-oddelek OŠ 

__, ki je bil v sredo, 19. 9. 

2012, ob 17. uri v 

predavalnici šole in matični 

učilnici. 

Pravopisna napaka  

Pravopisna napaka  

Slogovna napaka 

Staršem sem pomočnica 

ravnatelja, __ __, najprej … 

Staršem sem pomočnica 

ravnatelja __ __ najprej … 

Slogovna napaka 

Dnevni red 

1. … 

Dnevni red: 

1. … 

Pravopisna napaka 

Povedala sem, da so bile 

spremembe Zakona o 

Osnovni šoli objavljene v 

Uradnem listu R Slovenije, 

dne 2. 11. 20111. 

Povedala sem, da so bile 

spremembe Zakona o 

osnovni šoli objavljene v 

Uradnem listu Republike 

Slovenije dne 2. 11. 2011. 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

naša regija bo na vrsti prva Naše območje bo na vrsti 

prvo. 

Slogovna napaka 

Od meseca aprila naprej Od aprila naprej Slogovna napaka 

Starši lahko izkoristijo 

možnost dostopa do 

elektronske redovalnice. 

 … lahko koristijo … 

oz. lahko dostopajo do … 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

V 5. razredu bo potekala 

zunanja diferenciacija skozi 

celo šolsko leto.  

… skozi celotno/vse šolsko 

leto. 

Slogovna napaka 

Opozorila sem še na:  

- … 

- … 

Opozorila sem še na: 

 … 

 … 

Pravopisna napaka  

učenci od 1. – 5. razreda učenci od 1. do 5. razreda Pravopisna napaka 

Starše sem opozorila na 

dodatni in dopolnilni pouk, 

ki potekata eno uro tedensko 

v posameznem oddelku, pred 

ali po pouku. 

Starše sem opozorila na 

dodatni in dopolnilni pouk, 

ki potekata eno uro tedensko 

v posameznem oddelku pred 

ali po njem. 

Pravopisna napaka 

 

Slovnična napaka 

Če bodo starši potrebovali 

pomoč delavk svetovalne 

službe, naj se obračajo na 

socialno delavko __  in 

svetovalni delavki __ in __. 

Če bodo starši potrebovali 

pomoč delavk svetovalne 

službe, naj se obrnejo na 

socialno delavko __  in 

svetovalni delavki __ in __. 

Slovnična napaka 

Opozorila pa sem, naj teh dni 

ne izkoriščajo, predvsem pa 

ne v času ob koncu šolskega 

leta.  

Opozorila pa sem, da naj teh 

dni ne izkoriščajo, predvsem 

ne ob koncu šolskega leta. 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

Jedilniki so enotni za celo Jedilniki so enotni za celotno Slogovna napaka 



GGG 
 

šolo. šolo. 

Če so učenci odsotni v šoli, 

naj starši odsotnost od 

prehrane sporočijo ustno, na 

tel. št. … 

Če so učenci odsotni v šoli, 

naj starši odjavo prehrane 

sporočijo ustno na tel. št. … 

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka 

učenci 1. – 3. razreda učenci 1.–3. razreda Pravopisna napaka 

Razložili sva, kako naj 

prinašajo učbenike in 

delovne zvezke, da njihove 

torbe ne bi bile pretežke. 

Razložili sva, kako naj 

prinašajo učbenike in 

delovne zvezke, da njihove 

torbe ne bodo pretežke. 

Slogovna napaka 

Povedali sva, kako bo 

potekalo ustno in pisno 

ocenjevanje znanja. 

Povedali sva, kako bosta 

potekala ustno in pisno 

ocenjevanje. 

Slovnična napaka 

Starše sem seznanila s 

sklepom, ki pravi, da 

učiteljica beleži, če učenec 

ne opravlja domačih nalog, 

ob koncu leta pa to lahko 

vpliva tudi na zaključno 

oceno predmeta, če bi bil 

učenec med oceno. 

Starše sem seznanila s 

sklepom, ki pravi, da 

učiteljica zapisuje, če učenec 

ne opravlja domačih nalog, 

ob koncu leta pa to lahko 

vpliva tudi na končno oceno 

predmeta, če je učenec med 

oceno. 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 

O datumih … bodo 

obveščeni preko publikacije. 

prek Slovnična napaka 

…, zato so učenci, skupaj s 

starši, letos že izbirali 

ustrezno raven … 

…, zato so učenci skupaj s 

starši letos že izbirali 

ustrezno raven … 

Pravopisna napaka 

Ustavili smo se pri 

kolesarskem krožku. 

Ponovila sem, da so vsi 

učenci v 4. razredu opravili 

teoretični del … 

Nekoliko več pozornosti smo 

namenili kolesarskemu 

krožku. Ponovno sem 

povedala, da so vsi učenci v 

4. razredu opravili teoretični 

del … 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

V popoldanskem času, v 

skupini po 5 učencev, bomo 

izpeljali praktični del na 

prometnih površinah. 

V popoldnevih bomo v 

skupinah po 5 učencev 

izpeljali praktični del na 

prometnih površinah. 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 

Če kdo ne bi želel, se temu 

zadnjemu delu lahko odpove 

… 

Če kdo ne želi, se zadnjemu 

delu lahko odpove … 

Slogovna napaka 

Izpostavila sem nekaj šolskih 

pravil. 

V ospredje sem postavila 

nekaj šolskih pravil. 

Slogovna napaka 

Izdelali smo akcijski načrt, ki 

nam bo v pomoč pri 

Izdelali smo akcijski načrt, ki 

nam bo v pomoč pri 

Slogovna napaka 
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izgrajevanju delovne 

discipline v šoli. 

vzpostavljanju delovne 

discipline v šoli. 

Starši so v skupinah 

razpravljali o naslednjih 

vprašanjih: 

- kaj menijo o disciplini v 

razredu njihovega otroka 

- dobre in slabe izkušnje 

- kaj lahko starši prispevajo k 

izboljšanju discipline 

Starši so v skupinah 

razpravljali o naslednjih 

vprašanjih: 

 kaj menijo o 

disciplini v razredu 

njihovega otroka, 

 kakšne so njihove 

dobre in slabe 

izkušnje, 

 kako lahko starši 

prispevajo k 

izboljšanju discipline. 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka  

Slovnična napaka 

 

Povedali so, da jim v 

preteklem letu ni bilo všeč, 

ko jih je učiteljica klicala v 

dopoldanskem času v službo, 

če otroci … 

Povedali so, da jim v 

preteklem letu ni bilo všeč, 

da jih je učiteljica klicala v 

dopoldanskem času v službo, 

če otroci … 

Slovnična napaka 

Menijo, da starši tudi lahko 

prispevajo k disciplini s 

svojim zgledom, … 

Menijo, da lahko tudi sami 

prispevajo k disciplini s 

svojim zgledom, … 

Slogovna napaka 

Če bi bilo potrebno, bi se 

dobili skupaj s starši, katerih 

otroci bi povzročali težave. 

Starši otrok, ki bodo 

povzročali težave, so se 

pripravljeni sestati, če bo to 

potrebno 

Slogovna napaka 

Starši so predlagali 

kandidatko, ki se je strinjala s 

kandidaturo. 

Starši so predlagali 

kandidatko in ta se je 

strinjala s predlogom. 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

Starši so predlagali, da 

obdržijo, kar so izvajali lani. 

Jaz sem se z njimi do neke 

mere strinjala, vendar pa se o 

vsem vedno ne morem 

pogovoriti s starši, če so 

prisotni tudi otroci. Zato smo 

se dogovorili, da bi na prve 

ure prišli tudi učenci, na 

naslednje pa ne, razen če bi 

bilo to nujno potrebno. 

Jaz sem se z njimi le delno 

strinjala, saj se s starši ne 

morem o vsem dovolj odkrito 

pogovoriti, če so prisotni 

otroci. Zato smo se 

dogovorili, da bodo otroci 

prišli na prve govorilne ure, 

na nadaljnje pa le, če bo to 

potrebno. 

Slogovna napaka 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

Zapisnik 3. sestanka…, ki je 

potekal … v učilnici 5. a 

oddelka ob 13.30 

Zapisnik 3. sestanka…, ki je 

potekal … v učilnici 5. a-

oddelka ob 13.30. 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Vodja je prisotne seznanila s 

seznamom predvidenih 

učbenikov, ki ga je 

posredovala upraviteljica 

učbeniškega sklada, __ __. 

Vodja je prisotne seznanila s 

seznamom predvidenih 

učbenikov, ki ga je 

posredovala upraviteljica 

učbeniškega sklada __ __. 

 

 

 

 

Pravopisna napaka 

Učiteljice so povedale svoja 

mnenja glede uporabe 

posameznih gradiv. 

Učiteljice so podale svoja 

mnenja glede uporabnosti 

posameznih gradiv. 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

… bodo uporabljale 

naslednje učbenike in 

delovne zvezke: 

1. … 

2. Koraki nas oblaki (berilo 

za 5. razred, založba Izolit), 

avtorjev M. Kordigel, V. 

Medved Udovič, I. Sakside. 

… bodo uporabljale 

naslednje učbenike in 

delovne zvezke: 

1. … 

2. Kordigel Aberšek, 

M., Medved-Udovič, 

V., Saksida, I., 

Mastnak, G.,  Jančič, 

M., Mohor, M. idr. 

(2008). Koraki nad 

oblaki: berilo za 5. 

razred devetletne 

osnovne šole. 

Mengeš: Izolit 

Slogovna napaka 

Ne bo potrebno kupiti Ne bo treba kupiti Slogovna napaka 

… , ki jih bosta uporabljali 

učiteljici pri gospodinjstvu in 

angleščini. 

…, ki jih bosta uporabljali 

učiteljici za gospodinjstvo in 

angleščino. 

Slovnična napaka 

V nadaljevanju so učiteljice 

izbrale še ostale potrebščine, 

ki jih bodo pri posameznih 

predmetih potrebovale pri 

svojem delu. 

V nadaljevanju so učiteljice 

izbrale še ostale potrebščine, 

ki jih bodo pri posameznih 

predmetih potrebovale za 

svoje delo. 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

Seznam vseh navedenih … 

bodo prejeli preko 

naročilnice Kopija Nova, v 

interni obliki pa še do 15. 

junija 2015. 

Seznam vseh navedenih … 

bodo prejeli z naročilnico 

Kopija Nova, v elektronski 

obliki pa še do 15. junija 

2015. 

Slovnična napaka 

Poimenovalna napaka 

Pogovorile so se, kako bo 

potekalo ustno ocenjevanje 

pridevnika in tematskega 

Pogovorile so se o poteku 

ustnega ocenjevanja znanja o 

pridevniku in geometriji. 

Slogovna napaka 
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sklopa iz geometrije. 

Kersnikova je predstavila 

svoj predlog ocenjevanja 

predsodkov pri predmetu 

družba. Učenci bodo dobili 

problemske naloge na 

lističih. Doma jih bodo 

predelali in se pripravili na 

ocenjevanje. 

Kersnikova je predstavila 

svoj predlog ocenjevanja 

znanja o predsodkih pri 

predmetu družba. Učenci 

bodo dobili lističe s 

problemskimi nalogami. 

Doma jih bodo rešili in se 

pripravili na ocenjevanje. 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

Bo poslala še ostalim Bo poslala še drugim Slogovna napaka 

… da ga bodo pregledale in 

dale nanj pripombe. 

… da ga bodo pregledale in 

komentirale. 

Slogovna napaka 

Vse učiteljice bodo v 

zadnjem obdobju pridobile še 

ustno oceno iz glasbene 

umetnosti, pri likovni 

umetnosti pa bodo pazile, da 

bo vsak učenec pridobil po 

eno oceno iz vsakega 

likovnega področja. 

Vse učiteljice bodo v 

zadnjem ocenjevalnem 

obdobju od učencev 

pridobile še ustno oceno iz 

glasbene umetnosti., pri 

likovni umetnosti pa bodo 

pazile, da bo vsak učenec 

dobil po eno oceno iz 

vsakega likovnega področja. 

Slogovna napaka 

(Slogovna napaka) 

primerjale število realiziranih 

ur  

Primerjale število izvedenih 

ur  

Slogovna napaka 

Pogovorile so se, kako bodo 

doprinesle ure predmetom, 

kjer je opazno odstopanje. 

Dogovorile so se, kako bodo 

doprinesle ure predmetom, 

pri katerih je opazen 

primanjkljaj. 

Slovnična napaka 

Izpostavila je naloge, ki jih je 

potrebno še izpeljati 

Opozorila je na naloge, ki jih 

je treba 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

Potekala šola v naravi, kjer 

bo izvedenih še pet dni 

dejavnosti. 

Potekala bo šola v naravi, v 

okviru katere bo izvedenih še 

pet dnevov dejavnosti. 

Slovnična napaka 

 

Učiteljici __ in __ sta v šoli v 

naravi odgovorni za izvedbo 

teh dni. Skupaj sta se 

dogovorili, kako bo delo 

teklo. 

Učiteljici __ in __ sta 

odgovorni za izvedbo teh dni 

v šoli v naravi. Skupaj sta se 

dogovorili, kako bo potekalo 

delo.  

Slogovna napaka 

 

Sestala se je že tudi celotna 

ekipa učiteljev, ki bo šla z 

Sestala se je že tudi celotna 

ekipa učiteljev, ki bo šla z 

Slogovna napaka 
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učenci v prvem terminu, t.j. v 

času od __ do __ in ekipa 

učiteljev drugega termina, t.j. 

od __ do __. 

učenci v prvem terminu, tj. 

od __ do __ , in ekipa 

učiteljev drugega termina, ki 

bo šla od __ do __. 

Pravopisna napaka 

 

… je opozorila učiteljice, naj 

to storijo v najkrajšem času. 

… je opozorila učiteljice, da 

naj to storijo v najkrajšem 

mogočem času. 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

__ __ se bo dogovorila z 

učitelji športa za potek 

atletskega troboja in krosa. 

__ __ se bo z učitelji športa 

pogovorila o poteku 

atletskega troboja in krosa. 

Slovnična napaka 

Povedala je, da znašata obe 

vstopnini 7,50€.  

Učiteljice so se dogovorile, 

da bodo denar za vstopnino 

zbrale od učencev, prevoz pa 

bo krilo Ministrstvo … 

Povedala je, da znašata obe 

vstopnini skupaj 7,50 €. 

Učiteljice so se dogovorile, 

da bodo vstopnini plačali 

starši učencev, prevoz pa bo 

krilo Ministrstvo … 

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka 

Slovnična napaka 

Slovnična napaka 

Predlagala je, da bi na pot iz 

podružnic odšli že ob 8. uri.  

izpred Slovnična napaka 

… od tam pa bi se vračali 

okrog 16. ure. 

… od tam pa bi se vrnili 

okrog 16. ure. 

Slovnična napaka 

Vodja strokovnega aktiva bo 

10. junija 2015 nastopila 

bolniški dopust. Prosila je, da 

bi med seboj izbrale 

učiteljico, ki bi za ta čas 

prevzela vodenje aktiva. 

Vodja strokovnega aktiva bo 

od 10. junija 2015 bolniško 

odsotna. Prosila je, da bi 

preostale članice aktiva 

izbrale učiteljico, ki bi 

začasno prevzela vodenje. 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

20. 01. 2015 20. 1. 2015 Pravopisna napaka  

Dnevni red 

1. Predavanje 

psihologinje 

Dnevni red: 

1. Predavanje 

psihologinje 

Pravopisna napaka 

Kt1 K t. 1 Pravopisna napaka  

Pravopisna napaka 

Psihologinja je svoje 

predavanje naslovila: 

ZAČETEK ŠOLANJA- čas 

preizkušenj. 

Psihologinja je svoje 

predavanje naslovila 

ZAČETEK ŠOLANJA – čas 

preizkušenj. 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Povedala je, da otrok v 

določenem starostnem 

obdobju razvojno zmore le 

Povedala je, da otrok v 

določenem starostnem 

obdobju razvojno zmore le 

Slogovna napaka 



LLL 
 

določene stvari. Le te se 

razlikujejo od tistih v vrtcu. 

določene stvari. Te se 

razlikujejo od tistih, ki jih 

zmore v vrtcu. 

Slogovna napaka 

Starem je svetovala, naj 

otrokovo delo spremljajo … 

Starem je svetovala, da naj 

otrokovo delo spremljajo … 

Slovnična napaka 

Omenila je pričakovanja, ki 

naj bodo realna glede na 

otrokove sposobnosti. 

»Ki naj bodo realna« ali »ki 

naj bodo usklajena z 

otrokovimi sposobnostmi«. 

Slogovna napaka 

Pomemben je tudi zgled, 

tako učiteljev kot staršev. 

Pomemben je tudi zgled: 

učiteljev in staršev. 

Pravopisna napaka 

Slogovna napaka 

Po uvodnem pozdravu sem 

staršem spregovorila o 

razredu kot celoti in kako 

vidim napredek v disciplini. 

Po uvodnem pozdravu sem 

spregovorila o razredu kot 

celoti in napredku v 

disciplini. 

Slovnična napaka 

Starši so omenili, da bralne 

hišice motivirajo učence, da 

raje berejo. 

Starši so omenili, da bralne 

hišice učence motivirajo za 

branje. 

Slogovna napaka 

Pri športu opažam, da je 

slabša motorika in 

koordinacija rok.  

Pri športu opažam, da sta 

motorika in koordinacija rok 

slabi. 

Slovnična napaka 

Slovnična napaka 

Učenci so bolj spretni z 

nogami kot z rokami. 

Učenci so spretnejši z 

nogami kot rokami. 

Slovnična napaka 

Slovnična napaka 

Veliko pozornosti 

posvečamo moči rok, 

plezanju, plazenju, kolebnici, 

žogi. 

Veliko pozornosti 

posvečamo moči rok: 

plezajo, plazijo se, 

uporabljajo kolebnice in 

žoge. 

Pravopisna napaka 

Slogovna napaka 

Starše sem povabila k 

razgovoru … Sledili so 

individualni razgovori … 

Pogovoru, pogovori Slogovna napaka  

ob 19.35 uri ob 19.35 Pravopisna napaka 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

ob 17.00 uri ob 17.00 Pravopisna napaka  

( predavalnica) (predavalnica) Pravopisna napaka  

Predstavila je: 

- …  9- letni OŠ, 

- število oddelkov na 

centralni šoli in na 

podružničnih šolah, 

- plavalna šola in šola v 

naravi. 

Predstavila je: 

 … v 9-letni OŠ, 

 število oddelkov na 

centralni šoli in 

podružničnih šolah, 

 plavalno šolo in šolo 

v naravi. 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka  

Slovnična napaka 

Slovnična napaka 

Staršem je predstavila 

novosti v šolski zakonodaji; 

prvi tuj jezik se uvaja 

Staršem je predstavila novost 

v šolski zakonodaji: prvi tuji 

jezik se uvaja postopoma; 

Pravopisna napaka 

Slovnična napaka 
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postopoma, letos 15 % 

izbranih šol, prihodnje leto še 

30 %, leta 2016/17 pa bo prvi 

tuj jezik za vse obvezen.  

 

letos 15 % izbranih šol, 

prihodnje leto še 30 %, leta 

2016/17 pa bo prvi tuji jezik 

obvezen za vse. 

Pravopisna napaka 

Naša šola ni bila izbrana s 

strani ministrstva. 

Naše šole ministrstvo in 

izbralo. 

Slogovna napaka 

V 4. in 7. razredu pa se 

vpeljuje neobvezni izbirni 

predmet. 

V 4. in 7. razred pa se 

vpeljuje neobvezni izbirni 

predmet. 

Slovnična napaka 

Cene prehrane so ostale iste. Cena prehrane je ostala ista. Slogovna napaka 

Odjavo prehrane lahko 

sporočijo po e – pošti – 

eva_arh@hotmail.com ali po 

telefonu (041 819 507) do 8. 

ure. 

Odjavo obroka lahko 

sporočijo po e-pošti 

(eva_arh@hotmail.com) ali 

telefonu (041 819 507) do 8. 

ure. 

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

Starši so razrednikom dolžni 

sporočiti kakršnekoli 

spremembe. 

Starši so razredniku dolžni 

sporočiti kakršnekoli 

spremembe. 

Slovnična napaka 

Pred in po pouku naj starši 

… 

Pred poukom in po njem naj 

starši … 

Slovnična napaka 

V mesecu aprilu V aprilu Slogovna napaka 

Morajo napisati realno uro 

odhoda. 

Morajo napisati resnično uro 

odhoda. 

Slogovna napaka 

Starši, ki pridejo po otroka v 

času kosila, naj ga počaka v 

garderobi ne v jedilnici. 

Starše, ki pridejo po otroke 

med kosilom, naj otroci 

počakajo v garderobi, ne v 

jedilnici. 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka 

Starše je seznanila tudi s 

pojavom uši in jih prosila naj 

primerno ukrepajo. 

Starše je seznanila tudi s 

pojavom uši in jih prosila, da 

naj primerno ukrepajo. 

Pravopisna napaka 

Slovnična napaka 

Povedala je, da bomo letos 

izvedli plavalno šolo v 3. 

razredu v CŠOD Kočevje, ki 

bo v dveh skupinah (od __ do 

in __ do__) in šolo v naravi v 

4. razredu, ki pa bo na Rogli 

(-II-) 

Povedala je, da bomo letos v 

3. razredu izvedli plavalni 

tečaj v CŠOS Kočevje (1. 

skupina od __ do __, 2. 

skupina od __ do __), v 4. 

razredu pa šolo v naravi  na 

Rogli (-II-) 

Slogovna napaka 

 

Slovnična napaka 

Starše je seznanila z 

vsakoletno težavo-prijavami 

v oddelke podaljšanega 

bivanja. 

Starše je opozorila na 

vsakoletno težavo – prijavo v 

oddelke podaljšanega 

bivanja. 

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka 

Slovnična napaka 

Povedala, je, da se rok za 

prijavo ne sme zamuditi. 

Povedala je, da se roka za 

prijavo ne sme zamuditi. 

Slovnična napaka 

Nadaljevanje sestanka je 

potekal v matični učilnici. 

Nadaljevanje sestanka je 

potekalo v matični učilnici. 

Slovnična napaka 

14. 30 14.30 Pravopisna napaka 

Po otroke naj pridejo prej ali 

kasneje, saj tako delo ne bo 

moteno. 

Po otroke naj pridejo prej ali 

pozneje, da delo ne bo 

moteno. 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

mailto:eva_arh@hotmail.com
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Če ima kdo kakršenkoli 

odpaden material, ga lahko 

prinese, da bodo učenci 

lahko več ustvarjali. 

Če ima kdo kakršenkoli 

odpadni material, ga naj 

prinese, da bodo učenci 

lahko ustvarjali. 

Slovnična napaka 

 

Kriterije ocenjevanja Merila ocenjevanja Slogovna napaka 

Povedala sem jim, da je v 

drugem razredu velik 

poudarek na pisanju in branju 

in s tem posledično bo več 

dela tudi doma. 

Povedala sem, da je v 

drugem razredu velik 

poudarek na pisanju in 

branju, zato bo več dela tudi 

doma. 

Slovnična napaka 

Povedala sem jim, da imajo 

učenci še vedno težave z 

upoštevanjem pravil, 

poslušanjem tako sošolcev, 

učiteljic kot navodil za delo. 

Povedala sem, da imajo 

učenci še vedno težave s 

poslušanjem sošolcev, 

učiteljic in navodil za delo. 

Slogovna napaka 

Svetovala sem jim, naj redno 

spremljajo otrokovo delo – 

redno naj pregledujejo torbe, 

mapo, zvezke, naj delajo z 

otrokom in ne namesto njega.  

Svetovala sem jim, da naj 

redno spremljajo otrokovo 

delo – pregledujejo naj torbo, 

mapo, zvezke. Delajo naj z 

otrokom in ne namesto njega. 

Slovnična napaka 

 

Slogovna napaka 

 

Starše sem prosila, naj tudi 

doma od otrok zahtevajo red 

na delovnem prostoru. 

Starše sem prosila, da naj 

tudi doma zahtevajo urejen 

delovni prostor. 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

Pozorni naj bodo tudi na 

kulturno uživanje hrane, saj 

se v šoli pojavljajo težave 

(govorjenje med jedjo, 

hitenje, basanje…) 

Pozorni naj bodo tudi na 

kulturno uživanje hrane, ker 

se v šoli pojavljajo težave 

(govorjenje med obrokom, 

hitenje, basanje …) 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

 

Pravopisna napaka 

Starše sem spodbudila k 

zbiralni akciji papirja. 

Starše sem spodbudila k 

sodelovanju v zbiralni akciji 

papirja. 

Slovnična napaka 

Predlagali so kandidata za 

predstavnika ter namestnika 

predstavnika, ki sta se s 

kandidaturo strinjala. 

Predlagali so kandidata za 

predstavnika in namestnika 

predstavnika, in ta dva sta se 

z izbiro strinjala. 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

Starši so z dvigom rok 

potrdili kandidatko za 

predstavnico Sveta staršev 

gospo __, za namestnico 

predstavnika Sveta staršev pa 

gospo ___. 

Starši so z dvigom rok 

potrdili kandidatko za 

predstavnico Sveta staršev 

gospo __, za namestnico 

predstavnice Sveta staršev pa 

gospo ___. 

Slovnična napaka 

Sklep: Predstavnik Sveta 

staršev 2. a oddelka je gospa 

__, namestnica predstavnika  

pa gospa __. 

Sklep: Predstavnica Sveta 

staršev 2. a oddelka je gospa 

__, namestnica predstavnice  

pa gospa __. 

Slovnična napaka 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

Datum in čas: 22. 1. 2016 

12.59 

Datum in ura: 22. 1. 2016, 

12.59 

Slogovna  napaka 

Pravopisna napaka 

Zapisniki - Razrednik 

2. A 

Obdobje: od 1.9.2015 do 

31.8.2016 

Zapisniki – razrednik  

3. a 

Obdobje: od 1. 9. 2015 do 

31. 8. 2016 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Predstavniki staršev za Svet 

staršev 

Volitve predstavnikov 

staršev v Svet staršev 

Slovnična napaka 

K1) K 1) Pravopisna napaka  

Starše sem seznanila s 

prednostnimi cilji in s 

projekti. 

Starše sem seznanila s 

prednostnimi cilji in projekti. 

Slovnična napaka 

Starše sem seznanila z novim 

šolskim zvoncem in z 

zamikom malice. 

Starše sem seznanila z novim 

šolskim zvoncem in 

zamikom malice. 

Slovnična napaka 

Pozvala sem jih, naj otroke 

navajajo na redno uživanje 

zajtrka doma, saj malico le s 

težavo dočakajo. 

Spodbudila sem jih, da naj 

otroke navajajo na redno 

uživanje zajtrka doma, ker 

malico le s težavo dočakajo. 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 

Slovnična napaka 

Seznanjeni so bili z urnikom, 

dnevi dejavnosti, zaključno 

ekskurzijo , delovanjem OPB 

in nujnosti razdelitve otrok v 

dva oddelka. 

Seznanjeni so bili z urnikom, 

dnevi dejavnosti, s sklepno 

ekskurzijo , delovanjem OPB 

in z nujnostjo razdelitve 

otrok v dva oddelka. 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 

Slovnična napaka 

Predstavila sem jim 

učiteljice, ki bodo otroke 

vodile v času OPB. 

»Predstavila sem jim 

učiteljice, ki bodo otroke 

vodile v OPB.« ALI 

»Predstavila sem jim 

učiteljice, ki bodo otroke 

vodile v času podaljšanega 

bivanja.« 

Slovnična napaka 

Razdelila sem jim obrazec za 

prijavo … 

Razdelila sem jim obrazce za 

prijavo … 

Slovnična napaka 

… in jih pozvala k možnosti 

koriščenja subvencij … 

»… in jih opomnila na 

možnost koriščenja subvencij 

…« ALI »… in jih 

spodbudila h koriščenju 

subvencij …« 

Slogovna napaka 

Poudarila sem, da je osebno 

sodelovanje pri opisnih 

ocenah zelo pomembno, saj 

vsaka ocena zahteva svojo 

razlago.  

Poudarila sem, da vsaka 

opisna ocena zahteva svojo 

razlago, zato je medosebno 

sodelovanje zelo pomembno. 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka: predlog 

 

V večini se starši niso 

odločili za nobeno izmed 

možnosti … Vsi ostali so se 

odločili za osnovni paket. 

Večina staršev se ni odločila 

za nobeno izmed možnosti 

… Preostali so se odločili za 

osnovni paket. 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 
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Starši so soglasno, za 

predstavnico sveta staršev, 

potrdili gospo Heleno Knez 

in za njenega namestnika 

gospoda Darka Fišterja. 

Starši so za predstavnico v 

svet staršev soglasno potrdili 

gospo Heleno Knez in 

njenega namestnika gospoda 

Darka Fišterja. 

Pravopisna napaka 

Seznanila sem jih s 

planiranimi tremi 

roditeljskimi sestanki 

Povedala sem, da načrtujem 

tri roditeljske sestanke. 

Slogovna napaka 

Individualne GU so vsako 

sredo, od 12.45 do 13.30, po 

predhodni najavi. 

Individualne GU so vsako 

sredo od 12.45 do 13.30 po 

predhodni najavi. 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Dogovorili smo se, da bodo 

otroci prinesli v šolo zobno 

pasto …, medtem ko bodo v 

večini zobne ščetke naročili v 

šoli. 

Dogovorili smo se, da bodo 

otroci prinesli v šolo zobno 

pasto …, medtem ko bodo 

zobne ščetke večinoma 

naročili v šoli. 

Slogovna napaka 

Glede na to, da imamo v 

razredu otroka s sladkorno 

boleznijo, smo se predhodno 

z otroki pogovorili o 

drugačnem praznovanju 

rojstnih dni. 

Glede na to, da imamo v 

razredu otroka s sladkorno 

boleznijo, sem se z otroki 

predhodno pogovorila o 

drugačnem praznovanju 

rojstnih dni. 

Slovnična napaka 

Starši so se strinjali, da 

praznujemo s petjem, 

voščilom in gibalno 

aktivnostjo.  

Starši so se strinjali, da 

praznujemo s petjem, 

voščilom in z gibalno 

aktivnostjo. 

(Slovnična napaka) 

Pozvala sem jih, naj še naprej 

zbirajo … 

Spodbudila sem jih, da naj še 

naprej zbirajo … 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 

Starše sem prosila, naj 

spodbudijo svoje starše, da bi 

se nam pridružili … v okviru 

simbioze gibe. 

Starše sem prosila, da naj 

spodbudijo svoje starše, da bi 

se nam pridružili … v okviru 

Simbioze giba. 

Slovnična napaka 

Pravopisna napaka 

Razdelila sem jih različne 

ponudbe - mladinski tisk, 

zavarovanja in jim povedala, 

da bodo lahko vse reklamna 

sporočila dobili v kotičku pri 

garderobi. 

Razdelila sem jih različne 

ponudbe – mladinski tisk, 

zavarovanja in jim povedala, 

da bodo lahko vsa reklamna 

sporočila dobili v kotičku pri 

garderobi. 

Pravopisna napaka 

Slovnična napaka 

Roditeljski sestanek smo 

zaključili ob 18.00. 

Roditeljski sestanek smo 

sklenili ob 18.00. 

Slogovna napaka 

 

Z 23 

Napaka Popravek Vrsta napake 

tel: 01/ 5525-150, fax: 01/ 

5525-151 

e-mail: 

eva_arh@hotmail.com 

telefon: 01 5525 150, 

telefaks: 01 5525 151 

elektronski naslov: 

eva_arh@hotmail.com 

Poimenovalna napaka 

Pravopisna napaka 

Poimenovalna napaka 
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Dnevni red: 

1. Pozdrav, pregled 

navzočnosti 

2. Predmetnik: ure 

pouka, DOP. P., 

DOD. P., OPB, dnevi 

dejavnosti, VID ( 

pričetek v oktobru). 

3. Opravljanje DN in 

pregled s strani 

staršev. Beležka in 

mapa sta redni 

spremljevalki otrok. 

4. Cilji v 1. razredu- 

priloga spričevalo 

5. Predstavniki za OOS- 

5 članov 

6. Podatki o učencih za 

uradno 

dokumentacijo- 

priloga –list 

7. Šolska prehrana- nov 

pravilnik- priloga( 

odpoved MA in KO 

javiti v tajništvu do 

11.ure za naslednji 

dan) 

8. Tekmovanja: BZ- 

Tonček knjigoljub, 

EKO BZ, Vegovo 

tekmovanje, Zlati 

sonček, udeležba na 

tečajih, likovnih 

razstavah in 

delavnicah. 

9. Obisk šolske 

knjižnice- pomen 

družinskega branja 

Dnevni red: 

1. Pozdrav, pregled 

prisotnosti 

2. Predmetnik: ure 

pouka, dop. p., dod. 

p., OPB, dnevi 

dejavnosti, VID 

(začetek v oktobru) 

3. Opravljanje DN in 

pregled staršev,   

beležka in mapa – 

redni  spremljevalki 

otrok 

4. Cilji v 1. razredu 

(Priloga A: 

Spričevalo) 

5. Predstavniki za OOS 

– 5 članov 

6. Podatki o učencih za 

uradno 

dokumentacijo 

(Priloga B: List) 

7. Šolska prehrana – 

nov  pravilnik 

(Priloga C: 

Pravilnik), odpoved  

malice in kosila javiti 

v tajništvu do 11. ure 

za naslednji dan 

8. Tekmovanja: BZ – 

Tonček Knjigoljub, 

EKO BZ, 

matematično 

tekmovanje za 

Vegovo priznanje, 

Zlati sonček, 

udeležba na natečajih, 

likovnih razstavah in 

delavnicah 

9. Obisk šolske 

knjižnice,  pomen 

družinskega branja 

 

Slogovna napaka 

 

 

Pravopisna napaka 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka 

 

Pravopisna napaka 

 

 

Pravopisna napaka 

Slogovno napaka 

Slogovna napaka 

 

Pravopisna napaka 

 

Z 24 

Napaka Popravek Vrsta napake 

Tel.: 01/55-77-999 Tel: 01 55 77 999 Pravopisna napaka 



RRR 
 

ZAPISNIK 1. skupnega 

roditeljskega sestanka za 

učence 4. OŠ Gabrovka – 

Dole v šol. letu 2014/2015, 

ki je bil v torek, 16. 9. 2014, 

ob 16.45, v učilnici 4. 

razreda in v večnamenski 

dvorani OŠ Gabrovka.  

ZAPISNIK 1. skupnega 

roditeljskega sestanka za 

učence 4. razreda OŠ 

Gabrovka - Dole v šol. letu 

2014/2015, ki je bil v torek, 

16. 9. 2014, ob 16.45 v 

učilnici 4. razreda in 

večnamenski dvorani OŠ 

Gabrovka.  

Pravopisna napaka  

Pravopisna napaka 

Slovnična napaka 

PRISOTNI: Gabrenja 

Primož, Smrke Blanka … 

PRISOTNI: Primož 

Gabrenja, Blanka Smrke … 

Pravopisna napaka  

Informacija o novostih in 

prednostnih področjih v 

šolskem letu 2014/15 

Informacije o novostih in 

prednostnih področjih v 

šolskem letu 2014/15 

Slovnična napaka 

K1. K 1. Pravopisna napaka  

Sprejeli smo naslednji sklep 

(za sklep so glasovali vsi 

prisotni starši z dvigom rok): 

SKLEP: Predstavnik staršev 

… 

Sprejeli smo naslednji sklep 

(vsi prisotni starši so 

strinjanje pokazali z dvigom 

rok): Predstavnik staršev … 

Slogovna napaka 

Pozval je starše, naj mu 

morebitna vprašanja …. 

Spodbudil je starše, da naj 

mu morebitna vprašanja … 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 

Ga. Zdenka Zalokar Divjak 

ja izvedla predavanje za 

starše na temo »Vzgoja za 

odgovorno vedenje otrok«. 

»Ga. Zdenka Zalokar Divjak 

ja izvedla predavanje za 

starše z naslovom: Vzgoja za 

odgovorno vedenje otrok.« 

ALI »Ga. Zdenka Zalokar 

Divjak ja izvedla predavanje 

za starše na temo vzgoje 

otrok.« 

Slogovna napaka 

Roditeljski sestanek je bil 

zaključen ob 18.15. 

Roditeljski sestanek je bil 

sklenjen ob 18.15. 

Slogovna napaka 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

Pregled dela ter poročanje … Pregled dela in poročanje …. Slogovna napaka 

AD1. K 1. Pravopisna napaka 

Poimenovalna napaka 

Ob diaprojekciji sem staršem 

predstavila … 

Ob diapozitivih sem staršem 

predstavila … 

Poimenovalna napaka 

Seznanila sem jih z dosežki 

učencev na tekmovanju iz 

logike, Cankarjevem 

tekmovanju ter tekmovanju 

iz matematike. 

Seznanila sem jih z dosežki 

učencev na tekmovanju iz 

logike, Cankarjevem 

tekmovanju in na 

tekmovanju iz matematike. 

Slogovna napaka  

Slovnična napaka 

Končali smo tudi že s 

bralnim nahrbtnikom. 

Končali smo bralni 

nahrbtnik. 

Slogovna napaka 

Starše sem povabila, da Starše sem spodbudila, da Slogovna napaka 
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povedo … povedo … 

Posebnega odziva s strani 

staršev ni bilo. 

Posebnega odziva staršev ni 

bilo. 

Slogovna napaka  

Otroci, ki so to počeli že prej 

vztrajajo, pri večini ostalih 

pa, mogoče tudi zaradi 

premalo spodbude s strani 

staršev, ni bilo bistvenega 

napredka. 

Otroci, ki so to počeli že prej, 

vztrajajo, pri večini drugih 

pa, mogoče tudi zaradi 

premalo spodbude staršev, ni 

bistvenega napredka. 

Pravopisna napaka 

 

Slogovna napaka 

 

Slogovna napaka 

18.4.2015 18. 4. 2015 Pravopisna napaka 

Letna šola v naravi Poletna šola v naravi Slogovna napaka 

Seznanila sem jih tudi, kaj 

bomo pri posameznih 

predmetih še spoznali in kaj 

bom ocenjevala. 

Seznanila sem jih s snovjo, ki 

jo bomo pri posameznih 

predmetih še spoznali, in 

snovjo ocenjevanja. 

Slovnična napaka 

Opozorila sem jih, da v 

začetku meseca aprila 

zaključujemo z bralno 

značko. 

Opozorila sem jih, da v 

začetku aprila končujemo 

bralno značko. 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

Dogovorili smo se za 

tedenske prepise s 

poudarkom na lepopisnem in 

pravopisnem prepisu 

besedila. 

Dogovorili smo se za prepise 

s poudarkom na lepopisu in 

pravopisu. 

Slogovna napaka 

Pogovorili smo se o vsem 

potrebnem glede potovanja, 

bivanja in programa, ki bo 

med samim bivanjem 

potekal. 

Pogovorili smo se o vsem 

potrebnem za potovanje in 

bivanje ter o programu, ki bo 

potekal med samim 

bivanjem. 

Slovnična napaka 

Starši morajo obvezno 

obvestiti razredničarko, če 

opazijo, da ima otrok uši in 

izvesti postopek 

razsuševanja. 

Starši morajo obvezno 

obvestiti razredničarko, če 

opazijo, da ima otrok uši, in 

izvesti postopek 

razsuševanja. 

Pravopisna napaka 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

ZAPISNIK AKTIVA 

UČITELJIV 1. RAZREDA 

ZAPISNIK SESTANKA 

AKTIVA UČITELJIV 1. 

RAZREDA 

Slogovna napaka 

Ad. 1 K 1 Poimenovalna napaka 

Skupaj smo pregledali načrt 

ocenjevanj. 

Skupaj smo pregledale načrt 

ocenjevanja. 

Slovnična napaka 

Dogovorile smo se, da pisno 

ocenjevanje slovenščine 

pišemo prvi teden v 

februarju. 

Dogovorile smo se, da bo 

pisni preizkus znanja iz 

slovenščine prvi teden v 

februarju. 

Slogovna napaka 
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Matematična kontrolna 

naloga 

Preizkus znanja iz 

matematike 

Slogovna napaka 

… v sredo 5. 2. 2014 ob 

10.00 … 

… v sredo, 5. 2. 2014, ob 

10.00 … 

Pravopisna napaka 

(Vabljeni so na nastop 

pihalnega orkestra.) Ta dan 

ni dneva dejavnosti, ampak 

pišemo ure. 

 Poslušanje pihalnega 

orkestra ni samostojen dan 

dejavnosti, zato bomo ure, ki 

bodo namenjene koncertu, 

beležile kot redne ure pouka. 

Slogovna napaka 

V začetku meseca marca 

načrtujemo … 

V začetku marca načrtujemo 

… 

Slogovna napaka 

Ob 14. 30 Ob 14.30 Pravopisna napaka 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

ZAPISNIK pedagoškega 

sestanka, ki je bil v torek, 1. 

10. 2015, ob 14. uri, v 

prostorih šole Ljubljana 

(zbornica) 

ZAPISNIK pedagoškega 

sestanka, ki je bil v torek, 1. 

10. 2015, ob 14. uri, v 

prostorih šole Ljubljana 

(zbornica). 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Poročilo dni dejavnosti Poročilo o dnevih dejavnosti Slovnična napaka 

Poročilo sveta staršev Poročilo s sveta staršev Slogovna napaka 

K tč 1 K točki 1 Pravopisna napaka 

Aktiv 5. razreda in 

ravnateljica se bodo 

pogovorili o … 

»Člani aktiva 5. razreda in 

ravnateljica se bodo 

pogovorili o …« ALI »Aktiv 

in ravnateljica se bosta 

pogovorila o …« 

Slovnična napaka 

Predlog za črto zaupanja je, 

da tisti starši, ki svoje otroke 

pridejo iskat po pouku 

počakajo v vetrolovu. 

Predlog, izražen v zvezi s 

črto zaupanja je naslednji: 

starši, ki svoje otroke pridejo 

iskat po pouku, počakajo v 

vetrolovu. 

Slovnična napaka 

Pravopisna napaka 

Sporočilo za predavanje za 

starše bodo starši dobili po e-

asistentu. 

Obvestilo o predavanju bodo 

starši prejeli po e-asistentu. 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

V obvestilo za dan dejavnosti 

je potrebno zapisati tudi 

ceno.  

V obvestilo o dnevu 

dejavnosti je treba zapisati 

tudi ceno. 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

Staršem je za tabor potrebno 

specificirati – koliko je kaj. 

Staršem je treba natančno 

sporočiti, koliko stane 

določena storitev v zvezi s 

taborom. 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

Ko je plavanje kot dan 

dejavnosti, je potrebno 

vprašati tudi za ceno za 

prevoz in o tem obvestiti 

Za vsak dan dejavnosti – tudi 

plavanje – moramo staršem 

sporočiti ceno prevoza. 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 
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starše. 

V 2.a bodo starši dobili 

dopis, da se šolske torbice 

praznijo, kot je bilo 

dogovorjeno na roditeljskem 

sestanku. 

Starši učencev 2. a bodo 

dobili dopis, v katerem piše, 

da je šolske torbice treba 

prazniti tako, kot je bilo 

dogovorjeno na sestanku. 

Pravopisna napaka 

Slovnična napaka 

 

Učenci, ki pridejo s 1. vožnjo 

gredo v učilnico 5 in učenci, 

ki pridejo z 2. vožnjo gredo v 

učilnico 6.  

Učenci, ki se pripeljejo s 

prvim kombijem, gredo v 

učilnico 5, in učenci, ki se 

pripeljejo z drugim 

kombijem, gredo v učilnico 

6. 

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka 

Te učence se ne evidentira v 

easistentu. 

Teh učencev se ne zapisuje v 

e-asistenta.  

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka 

Slovnična napaka 

Zdravstvena vzgoja bo 

organizirana za vsak oddelek 

2 h. 

 

 

 

Zdravstvena vzgoja se bo 

izvajala v vseh oddelkih, in 

sicer v vsakem po 2 uri. 

Slovnična napaka 

Seznanjeni smo bili s 

potekom in dejavnostmi ob 

Tednu otroka. 

Seznanjeni smo bili s 

potekom pouka in 

organiziranimi dejavnostmi, 

ki bodo potekale ob tednu 

otroka.  

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka 

Kriteriji za evidentiranje 

nadarjenih učencev v 6. 

razredu so: 

- največ tri izgubljene točke 

iz zaključenih ocen v 5.R. 

- vsaj en dosežek na šolskem 

tekmovanju za Cankarjevo 

priznanje, na tekmovanju iz 

logike oz. na tekmovanju 

Kenguru v zadnjih dveh letih 

oz. 

- dosežek na državnem 

nivoju pri ostalih 

tekmovanjih (npr. …) 

Merila za evidentiranje 

nadarjenih učencev v 6. 

razredu so: 

 Največ tri izgubljene 

točke v končnem 

spričevalu za 5. 

razred. 

 Vsaj en dosežek na 

šolski ravni v zadnjih 

dveh letih pri 

naslednjih 

tekmovanjih: 

tekmovanje iz 

slovenščine za 

Cankarjevo priznanje, 

matematično 

tekmovanje za 

Vegovo priznanje, 

tekmovanje iz logike; 

ali dosežek na 

državni ravni pri 

ostalih tekmovanjih. 

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka  

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

ZAPISNIK aktiva učiteljev 

1. razreda v šolskem letu __ 

z dne, 3. 3. 2014, v šoli v 

Ljubljani, od 13.30 do 14.00 

ZAPISNIK sestanka aktiva 

učiteljev 1. razreda v 

šolskem letu __ z dne 3. 3. 

2014 v šoli v Ljubljani od 

13.30 do 14.00 

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

K t. 1.: K t. 1: Pravopisna napaka  

Določili smo datum 

tehniškega dne in sicer v 

ponedeljek, 17. 3. 2014. 

Določili smo datum 

tehniškega dne, in sicer 

ponedeljek, 17. 3. 2014. 

Pravopisna napaka 

Slovnična napaka 

Izdelovali bomo okvir za 

sliko, rožico ter igračo, ki jo 

bomo prodajali na šolski 

veselici. 

Izdelovali bomo okvir za 

sliko, rožico in igračo, ki jo 

bomo prodajali na šolski 

veselici. 

Slogovna napaka 

S pomladnimi motivi bomo 

tudi okrasili učilnico. 

S spomladanskimi motivi 

bomo tudi okrasili učilnico. 

Slogovna napaka 

Alu-folija alufolija ali aluminijasta 

folija 

Pravopisna napaka 

Priložili smo našo analizo ter 

učenčeve izdelke 

Priložili smo našo analizo in 

izdelke učencev. 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 

1.a: 1. a: Pravopisna napaka  

Ljubljana, Zapisal: Ljubljana, 5. 3. 2014 

Zapisal: 

Pravopisna napaka 

Slogovna napaka 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

Ad 1) K 1) Poimenovalna napaka 

Prisotni učitelji razredne 

stopnje smo sklenili, da 

imata 1. in 2. razred en dan v 

tednu - igralni dan.  

Prisotni učitelji razredne 

stopnje smo sklenili, da 

imata 1. in 2. razred en dan v 

tednu igralni dan.  

Pravopisna napaka 

Če z igračo moti pouk, mu jo 

učitelj shrani do konca 

pouka. 

Če z igračo moti pouk, mu jo 

učitelj odvzame do konca 

pouka 

Slogovna napaka 

3., 4. in 5. razredi nimajo 

igralnega dneva. 

3., 4. in 5. razred nimajo 

igralnega dneva. 

Slogovna napaka 

Denar hranijo pri sebi, ga ne 

puščajo v torbah ali v 

garderobi. 

Denar hranijo pri sebi, ga ne 

puščajo v torbah ali 

garderobi. 

Slogovna napaka 

Šola ne odgovarja za 

dragocenejše predmete 

učencev (denar, mobilni 

telefoni…). 

Šola ne odgovarja za 

dragocene predmete učencev 

(denar, mobilni telefoni …). 

Pravopisna napaka 
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6.1.4 Priprave 

 

P 1 

Napaka Popravek Vrsta napake 

TEDEN: 23. teden TEDEN: 23. Slogovna napaka 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 

138., 139. 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 

138, 139 

Slovnična napaka 

UČNI CILJI:  

 Spoznavajo, kdaj in 

kako se koga 

pozdravi. 

 Na razglednici 

poiščejo ustrezne 

podatke. 

UČNI CILJI:  

Učenci: 

 Spoznavajo, kdaj in 

kako se koga 

pozdravi. 

 Na razglednici 

poiščejo želene 

podatke. 

Slogovna napaka 

Poimenovalna napaka 

UČNE METODE: 

demonstracija 

prikazovanje Slogovna napaka 

UČNA SREDSTVA IN 

PRIPOMOČKI: DZ –68,69, 

70 razglednice, zvezek 

UČNA SREDSTVA IN 

PRIPOMOČKI: DZ – 68, 69, 

70, razglednice, zvezek 

Pravopisne napake  

Igramo se igro vlog. Učenci se igrajo igro vlog. Slogovna napaka 

Parom damo nekaj minut 

časa, da se pripravijo. 

Parom damo nekaj 

minut/nekaj časa, da se 

pripravijo. 

Slogovna napaka 

Učenci morajo biti pozorni 

na pozdrav, spoštljive 

ogovore, vikanje ali tikanje, 

pogled v oči. 

Učenci morajo biti pozorni 

na pozdrav, spoštljive 

ogovore, vikanje ali tikanje, 

na pogled v oči. 

Slovnična napaka 

 Na cesti se srečata 

prijatelja … 

 Srečaš učiteljico, jo 

pozdraviš, vprašaš kaj 

imaš za nalogo in se 

posloviš. 

 Prideš … 

 Na cesti srečaš 

prijatelja … 

 Srečaš učiteljico, jo 

pozdraviš, vprašaš, 

kaj imaš za nalogo, in 

se posloviš. 

 Prideš … 

Slogovna napaka  

Pravopisna napaka 

OGLED RAZGLEDNIC IN 

POGOVOR O NJIHOVIH 

IZKUŠNJAH S PISANJEM 

RAZGLEDNIC. (naslov) 

OGLED RAZGLEDNIC IN 

POGOVOR O NJIHOVIH 

IZKUŠNJAH S PISANJEM 

RAZGLEDNIC 

Pravopisna napaka 

Prinesem nekaj razglednic in 

jih preberemo. Pogovorimo 

Prinesem nekaj razglednic in 

jih preberemo. Pogovorimo 

Slovnična napaka  
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se o značilnosti besedila. se o značilnostih besedila.  

Pripovedujejo o svojih 

izkušnjah s pisanjem 

razglednic. Kakšna pravila 

poznajo s pisanjem pozdrava. 

Pripovedujejo o svojih 

izkušnjah s pisanjem 

razglednic in pravilih, ki jih 

poznajo v povezavi s 

pisanjem pozdrava.  

Slovnična napaka 

Slovnična napaka 

Ponovili bomo koga in kako 

pozdravljamo. Ter kako 

napišemo razglednico. 

Ponovili bomo, koga in kako 

pozdravljamo ter kako 

napišemo razglednico. 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

GLAVNI DEL 

 ZAPIS 

RAZGLEDNICE – 

primer zapišemo v 

zvezke. 

 DELO V DZ STR. 

68, 70, 71 

GLAVNI DEL 

 ZAPIS 

RAZGLEDNICE – 

zapis primera v 

zvezke 

 DELO V DZ – STR. 

68, 70, 71 

Slogovna napaka 

 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Preberemo razglednico … 

Pogovor o namenu pisanja, 

naslovniku, tvorcu besedila. 

Poiščemo kraj in datum, 

nagovor, podpis. 

Preberemo razglednico … 

Pogovorimo se o namenu 

pisanja, naslovniku in o 

tvorcu besedila. Poiščemo: 

kraj in datum, nagovor, 

podpis. 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 

Pravopisna napaka 

Ponovimo rabo velike 

začetnice. 

Ponovimo pravila za 

(upo)rabo velike začetnice 

Slogovna napaka 

ZAKLJUČEK SKLEP Slogovna napaka 

ZAPIS RAZGLEDNICE 

SOŠOLKI ALI SOŠOLCEM 

 Učenec napiše 

razglednico sošolcem 

ali sošolkam. 

Opozorim jih na 

pravilno obliko, 

estetski zapis in 

pravopisno pravilen 

zapis. 

 S teto Stanko je bil na 

Bledu. Ogledala sta si 

grad in se sprehodila 

okoli jezera.  

 V parih … 

ZAPIS RAZGLEDNICE 

SOŠOLKI ALI SOŠOLCU 

 Učenci napišejo 

napiše razglednico 

sošolcu ali sošolki. 

Opozorim jih na 

pravilno obliko, 

estetski zapis in na 

pravopisno pravilen 

zapis. 

 S teto Stanko si bil/-a 

na Bledu. Ogledala 

sta si grad in se 

sprehodila okoli 

jezera.  

 V parih … 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka  

 

P 2  
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Napaka Popravek Vrsta napake 

Cilji: 

 Iz niza besed tvorijo 

… 

Cilji: 

Učenci: 

 Iz niza besed tvorijo 

… 

Slogovna napaka 

Razvijajo svojo pravopisno 

zmožnost, tako da ob 

primerih ugotavljajo in 

usvajajo, kako uporabljamo 

končna ločila na koncu 

povedi. 

Razvijajo svojo pravopisno 

zmožnost tako, da ob 

primerih ugotavljajo in 

usvajajo, kako uporabljamo 

končna ločila na koncu 

povedi. 

Pravopisna napaka 

Učne metode: verbalno 

tekstualna – razlaga, 

razgovor, pripovedovanje, 

poslušanje,  poročanje, 

grafično delo, branje, pisanje, 

opazovanje 

demonstrativno ilustracijska 

– prikazovanje oz. 

demonstracija 

eksperimentalna – 

eksperimentiranje 

izkustveno učenje – igra, 

praktično delo 

 

Besedne metode  

Pogovor 

 

 

Prikazovalno slikovne 

metode 

 

Prikazovanje 

Poskus 

 

 

 

Slogovna napake  

 

Učni pripomočki/sredstva: 

SDZ 2/26–29  

Učni pripomočki/sredstva: 

SDZ: str. 26–29 

Pravopisna napaka 

Z učenci ponovimo način 

opisovanja osebe in ključne 

podatke zapišejo v zvezek ter 

dokončajo vajo na strani 27. 

Z učenci ponovimo način 

opisovanja osebe. Ključne 

podatke zapišejo v zvezek ter 

dokončajo vajo na strani 27. 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

Preverimo pravilnost rešitev. Preverimo rešitve. Slovnična napaka  

Povedo, kaj še vedo o 

povedih in o končnih ločilih. 

Povedo, kaj še vedo o 

povedih in končnih ločilih. 

Slovnična napaka 

Sledi delo po Radovednih 5- 

interaktivno gradivo – vaje. 

Sledi delo po Radovednih 5 – 

interaktivno gradivo – vaje. 

Pravopisna napaka 

Urejajo besede v smiselno 

oblikovane povedi ter 

poimenujejo ločila. 

Urejajo besede v smiselno 

oblikovane povedi in 

poimenujejo ločila. 

(Slogovna napaka) 

Sošolci vrednotijo, ali so 

povedi ustrezno prebrali. 

Sošolci preverjajo, ali so 

povedi ustrezno prebrali. 

Poimenovalna napaka 

Naloge so del utrjevanja 

ustne predstavitve v šoli. 

Naloge so del priprave na 

ustno predstavitev v šoli. 

Slovnična napaka 

 



ZZZ 
 

P 3  

Napaka Popravek Vrsta napake 

SLJ- SLJ Pravopisna napaka 

Cilji: 

 Ločijo slikovni in 

črkovni del v knjigi. 

Cilji: 

Učenci: 

 V knjigah ločijo 

črkovni del od 

slikovnega.  

Slogovna napaka 

Učne metode: 

Učne metode: verbalno 

tekstualna – razlaga, 

razgovor, pripovedovanje, 

poslušanje,  poročanje, 

grafično delo, branje, pisanje, 

opazovanje 

demonstrativno ilustracijska 

– prikazovanje oz. 

demonstracija 

eksperimentalna – 

eksperimentiranje 

izkustveno učenje – igra, 

praktično delo 

 

Besedne metode  

Pogovor 

 

 

Prikazovalno slikovne 

metode 

 

Prikazovanje 

Poskus 

 

 

 

 

Slogovna napake  

 

Učni pripomočki/sredstva: 

DZ 2/79, 80, U/43 

Učni pripomočki/sredstva: 

DZ 2: str. 79, 80, učb.:str. 43 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Učence pozovemo, da 

povedo: Kje dobijo knjige? 

Kje imajo spravljene? … 

Učence spodbudimo, da 

povedo: Kje dobijo knjige? 

Kje imajo pospravljene? … 

Pravopisna napaka 

Slogovna napaka  

V kolikor imamo v razredu 

… 

Če imamo … Slogovna napaka 

Poglejmo v DZ 3, str. 12. Poglejmo v DZ 3 na stran 12. Slovnična napaka 

Učencem naročimo, naj si v 

parih ogledajo ilustracije. 

Učencem naročimo, da naj si 

v parih ogledajo slike. 

Slovnična napaka 

 

Pridobimo pojem knjižna 

polica.  

Predstavimo pojem knjižna 

polica.  

Poimenovalna napaka  

 

Pogovorimo se, kako so 

urejene knjige v knjižnicah. 

Kdo skrbi za knjige v 

knjižnicah? Kako si jih 

izposodimo … 

»Pogovorimo se: Kako so 

urejene knjige v knjižnicah? 

Kdo skrbi za knjige v 

knjižnicah? Kako si jih 

izposodimo? …« ALI 

»Pogovorimo se: kako so 

urejene knjige v knjižnicah, 

kdo skrbi za knjige v 

knjižnicah, kako si jih 

Pravopisna napaka 
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izposodimo …« 

Učenci naj pripovedujejo 

svoje izkušnje z ravnanjem z 

lastnimi knjigami, 

izposojenimi knjigami, 

učbeniki … 

Učenci naj pripovedujejo, 

kako ravnajo z lastnimi 

knjigami, izposojenimi, z 

učbeniki …«. 

Slovnična napaka 

Slovnična napaka 

Ob knjigah si ogledamo 

črkovni del – besedilo, 

pokažemo kako beremo – kje 

začnemo, kje končamo z 

branjem … 

V knjigah so ogledamo 

črkovni del – besedilo. 

Pokažemo, kako beremo – 

kje začnemo, kje končamo z 

branjem … 

Slovnična napaka 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

UČNE METODE 

- razgovor 

- delo s tekst. 

UČNE METODE 

 pogovor 

 delo z besedilom 

Pravopisna napaka 

Slogovna napaka  

UČNA SREDSTVA IN 

PRIPOMOČKI 

- DZ/40, 41 

- 

nadpomenke_podpomenke_sli

ke.doc 

- DN: DZ/41, 1. naloga 

(dokončajo) 

UČNA SREDSTVA IN 

PRIPOMOČKI 

 DZ: str. 40, 41 

 nadpomenke_podpom

enke_slike.doc 

OPOMBE 

DN: DZ: str. 41, 1. naloga 

 

Pravopisna napaka 

 

 

Slogovna napaka 

Rešijo naloge (velika 

začetnica, predlog s/z, k/h, 

abecedni red). 

Rešijo naloge (velika 

začetnica, predlogi s/z, k/h, 

abecedni vrstni red). 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

Motivacija 

Uvajanje (3. r) /ponovitev (4. 

r.) izrazov nadpomenke, 

podpomenke ob projiciranih 

slikah. 

Motivacija 

Uvajanje (3. r.)/ponovitev (4. 

r.) izrazov nadpomenka in 

podpomenka ob projiciranih 

slikah. 

Pravopisna napaka 

 

Pravopisna napaka 

 

Slovnična napaka 

Poimenujejo prikazane 

skupine sličic, posamezne 

sličice, iščejo 

odvečne/neustrezne. 

Poimenujejo prikazane 

skupine sličic, posamezne 

sličice, iščejo 

odvečne/neustrezne sličice. 

Slovnična napaka 

Učenci ilustrirajo enega izmed 

poskusov. 

Učenci skicirajo enega izmed 

poskusov. 

Slogovna napaka 

Rešijo DZ/40 - celota, str. 41 

le del 1. naloge. 

V DZ rešijo celotno stran 40, 

na strani 42 pa le 1. del 

Pravopisna napaka 

Slovnična napaka 
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naloge. 

Priloge: 

 nadpomenke_podpome

nke_slike.doc 

 DL utrjevanje 

Priloge: 

 Priloga A: Wordova 

datoteka: 

nadpomenke_podpom

enke_slike.doc 

 Priloga B: DL 

utrjevanje 

Slogovna napaka 

Zaključek ure Sklep ure Slogovna napaka 

Učenci pripovedujejo povedi. Učenci oblikujejo povedi. Slogovna napaka 

Položen-strm, težji-lažji, 

hrapavo-gladko 

Položen : strm, težji : lažji, 

hrapavo : gladko  

Pravopisna napaka 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

Cilji: 

 Pravilno rabijo 

dvojino pri govoru in 

zapisu. 

 Ustno tvorijo povedi 

z ustrezno rabo 

dvojine. 

 Napišejo povedi z 

ustrezno rabo 

dvojine. 

Cilji: 

Učenci:  

 Pravilno uporabljajo 

dvojino pri 

govorjenju in pisanju. 

 Ustno tvorijo povedi 

in pri tem ustrezno 

uporabljajo dvojino. 

 Pisno tvorijo povedi 

in pri tem ustrezno 

uporabljajo dvojino. 

Slogovna napaka 

 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 

Slovnična napaka 

Učne metode: verbalno 

tekstualna – razlaga, 

razgovor, pripovedovanje, 

poslušanje,  poročanje, 

grafično delo, branje, pisanje, 

opazovanje 

demonstrativno ilustracijska 

– prikazovanje oz. 

demonstracija 

eksperimentalna – 

eksperimentiranje 

izkustveno učenje – igra, 

praktično delo 

 

Besedne metode  

Pogovor 

 

 

Prikazovalno slikovne 

metode 

 

Prikazovanje 

Poskus 

 

 

 

 

Slogovna napake  

 

Učni pripomočki/sredstva: 

DZ 6/65 

Učni pripomočki/sredstva: 

DZ 6: str. 65 

Pravopisna napaka 
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- Na tablo …  Na tablo … Pravopisna napaka  

Vsak učenec naj dobi 

priložnost, da pove besede, 

npr.: sošolec in sošolka; mož 

in žena; prijatelja … 

Vsak učenec naj dobi 

priložnost, da pove besede, 

npr.: sošolec in sošolka, mož 

in žena, prijatelja … 

Pravopisna napaka 

Svoje ideje Svoje zamisli Slogovna napaka 

Nihče ne sme kritizirati 

besed, ne glede na njihovo 

vsebino. 

Nihče ne sme kritizirati 

besed ne glede na njihovo 

vsebino. 

Pravopisna napaka 

Nadaljujmo z možgansko z 

možgansko nevihto, dokler 

vsi učenci ne rečejo »naprej« 

v istem krogu. 

Nadaljujemo z možgansko z 

možgansko nevihto, dokler 

vsi učenci ne rečejo »naprej« 

v istem krogu. 

Slovnična napaka 

 

Povemo, da je slovenščina 

eden zelo redkih jezikov, ki 

je ohranila dvojino. 

Povemo, da je slovenščina 

eden redkih jezikov, ki je 

ohranil dvojino. 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 

Učencem naročimo, naj si 

ogledajo … 

Učencem naročimo, da naj si 

ogledajo … 

Slovnična napaka 

Pozovemo jih, naj povedo … Spodbudimo jih, da (naj) 

povedo … 

Slogovna napaka  

Slovnična napaka 

Povemo poved z nepravilno 

rabo dvojine. 

Povemo poved, v kateri je 

dvojina uporabljena 

nepravilno. 

Slovnična napaka 

…, učenci si popravijo, npr.: 

Na mizi sta dva svinčnika. - 

pravilno. 

V roke sem prijela dve žoge.- 

nepravilno 

Nestični pomišljaj ali raje 

nova poved: 

Na mizi sta dva svinčnika. 

Pravilno. 

Pravopisna napaka 

TV spored TV-spored Pravopisna napaka 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 36.– 

39.  

ZAPOREDNA ŠT. URE: 36– 

39 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

CILJI: 

 Glasbeni čas merijo z 

gibi, zlogi ali glasbili ob 

a) ritmični izreki 

besedil, 

b) poslušanju 

skladb. 

CILJI: 

Učenci: 

 Glasbeni čas merijo z 

gibi, zlogi ali z glasbili 

ob: 

a) ritmični izreki besedil, 

b) poslušanju skladb. 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 

Pravopisna napaka 

Slovnična napaka 
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 Utrdijo pojem koračnice 

… 

 Utrdijo pojem 

koračnica … 

UČNA SREDSTVA IN 

PRIPOMOČKI: GS: 22 – 25, 

CD1/17, CD2/14, 15 

UČNA SREDSTVA IN 

PRIPOMOČKI: GS: 22–25, 

zgoščenka 1: skladba 17, 

zgoščenka 2: skladbi 14 in 15 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka  

Poimenovalna napaka 

Učenec Andraž prinese 

metronom in nam ga predstavi; 

pokaže, kako deluje, uporabimo 

ga med utrjevanjem. 

Učenec Andraž prinese 

metronom in nam ga predstavi 

(pokaže, kako deluje). 

Uporabimo ga med 

utrjevanjem. 

Pravopisna napaka 

Besede si tiho izrekamo v sebi. Besedilo izrekamo čisto po 

tiho. 

Slogovna napaka 

Ogled slikovnega zapisa 

ritmičnega besedila (»Če bi ure 

vse obstale, bi zmešnjave res 

nastale«) in ilustracije. 

Ogledamo si slikovni zapis 

ritmičnega besedila »Če bi ure 

vse obstale, bi zmešnjave res 

nastale« in ilustracije. 

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka 

Ob ritmični izreki tega besedila, 

učenci nakazujejo like v 

besedilu v zapisu ali z roko 

nakazujejo glasbeno uro – 

metronom. 

Ob ritmični izreki tega 

besedila učenci kažejo na like 

v zapisu ali z roko nakazujejo 

glasbeno uro – metronom. 

Pravopisna napaka 

Slovnična napaka 

Ugotovijo, da se sleherna mera 

ujema z dvema zlogoma 

besedila (»Če bi« = TIK, »u-re« 

= TIK) 

Ugotovijo, da se sleherna mera 

ujema z dvema zlogoma 

besedila (»Če bi« = TIK, »u-

re« = TIK). 

Pravopisna napaka 

CD1/17 (J. Bitenc: 

Muzikantska): 

- Poslušanje pesmi 

- V posnetku prepoznajo … 

- Učenje pesmi. 

Zgoščenka 1, pesem 17 (J. 

Bitenc: Muzikantska): 

 Poslušanje pesmi. 

 Prepoznavanje … 

 Učenje pesmi. 

Poimenovalna napaka 

Pravopisna napaka 

Slogovna napaka 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

Razred: 3. T Razred: 3. t Slogovna napaka 

Ura: 2.,3. 

(str. 112,113) 

Ura: 2., 3. 

(str. 112, 113) 

Pravopisna napaka  

8.6.2016 8. 6. 2016 Pravopisna napaka 

Učitelj: MarijaTD Učitelj: Marija Torkar 

Debevc  

Pravopisna napaka 

Slogovna napaka 
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Cilji: 

 Poiščejo vrata za 

identifikacijo in si 

izberejo 

identifikacijsko 

figuro. Skozi njen 

zorni kot … 

Cilji: 

Učenci: 

 Poiščejo vrata za 

identifikacijo in si 

izberejo 

identifikacijsko 

figuro. Iz njenega 

zornega kota … 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 

demonstracija prikazovanje Slogovna napaka 

Učni pripomočki/sredstva: 

zvezek SLJ 

Učni pripomočki/sredstva: 

zvezek za SLJ 

Slovnična napaka 

Dejavnosti pred in med 

poslušanjem 

Dejavnosti pred poslušanjem 

in po njem 

Slovnična napaka 

Opiši kako se počutiš, ko te 

je strah? 

Opiši, kako se počutiš, ko te 

je strah. 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Ugotavljajo česa je strah leva 

in levčka. 

Ugotavljajo, česa je strah 

leva in levčka. 

Pravopisna napaka 

Udobno se namestijo in se 

pripravijo na poslušanje. 

Udobno se namestijo in se 

pripravijo na poslušanje. 

Slovnična napaka 

Tako je bilo torej z levom in 

levčkom! 

Tako je bilo torej z levom in 

levčkom. 

Pravopisna napaka 

Spodbudimo učence k 

- individualnemu branju. 

- branju v dvojicah. 

Spodbudimo učence k: 

 individualnemu 

branju, 

 branju v dvojicah. 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka  

Pravopisna napaka 

Katere književne osebe smo 

srečali v pravljici? 

Katere književne osebe 

nastopajo v pravljici? 

Slogovna  napaka 

Na katerih dogajalnih 

prostorih se dogaja književno 

dogajanje? 

Kje vse se dogaja zgodba? Slogovna napaka 

Dogajalne prostore napišemo 

na tablo drugega zraven 

drugega, tako da nastaja 

dogajalna premica. 

Dogajalne prostore napišemo 

na tablo drugega poleg 

drugega, tako da nastaja 

dogajalna premica. 

Slogovna napaka 

Očetov strah, da ga bo 

ravnatelj vrgel iz službe je bil 

brezsmislen. 

Očetov strah, da ga bo 

ravnatelj odpustil, je bil 

nesmiseln.  

Slogovna napaka 

Poimenovalna napaka 
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napake 
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TEDEN: 23. teden TEDEN: 23. Slogovna 

napaka 

ZAPOREDNA ŠT. URE: 61. ZAPOREDNA ŠT. URE: 61 Pravopisna 

napaka 

UČNE 

METODE: 

- Pogovor; 

- razlaga; 

- didaktična    

igra. 

 

Učne oblike: Frontalna, 

skupinska, 

individualna 

UČNA 

SREDSTVA 

IN 

PRIPOMOČKI: 

- P, str. 96, 

99; 

- učni list; 

- slikovni 

material 
 

UČNE 

METODE: 

 pogovor 

 razlaga 

 didaktična    

igra. 

 

Učne oblike:  frontalna 

 skupinska 

 individualna 

UČNA 

SREDSTVA 

IN 

PRIPOMOČKI: 

 P, str. 96, 99 

 učni list 

  slikovni 

material 
 

Slogovna 

napaka 

 

Pravopisna 

napaka 

 

Z učenci se igramo igrico 

»Telefončki«. 

Z učenci se gremo igrico telefončki. Slogovna 

napaka 

Pravopisna 

napaka 

Učencu na svoji desni na uho 

prišepnem besedo zelenjava. 

Učencu na svoji desni strani na uho 

zašepetam besedo zelenjava. 

Slogovna 

napaka 

Slogovna 

napaka 

Na sredino kroga dam slike 

»zdrave in nezdrave hrane«. 

Na sredino kroga dam slike zdrave in 

nezdrave hrane. 

Pravopisna 

napaka 

Učenci razporejajo slike v dve 

skupini: »Zdrava hrana« in 

»Nezdrava hrana«. 

Učenci razporejajo slike v dve skupini: 

»zdrava hrana« in »nezdrava hrana«. 

Pravopisna 

napaka 

Prekomerno uživanje nekaterih 

živil (slaščice, maščobe) je 

škodljivo. 

Prekomerno uživanje nekaterih živil 

(slaščic, maščob) je škodljivo. 

Slovnična 

napaka 

Postavljala bom trditve. Postavljam trditve. Slogovna 

napaka 

Če se ne strinja, stoji ne da bi 

počepnil. 

Če se ne strinja, stoji, ne da bi počepnil. Pravopisna 

napaka 

Najbolj primerna za pitje je 

voda. 

Najprimernejša tekočina za pitje je voda. Slovnična 

napaka 

Zdravo je, če cel dan jemo samo 

sadje. 

Zdravo je, da ves dan jemo samo sadje. Slovnična 

napaka 

Slogovna 

napaka 



GGGG 
 

ponavadi   po navadi Pravopisna 

napaka 

Učenci med dvema slikama 

(odgovoroma) izberejo 

ustreznega in ga obkrožijo. 

Učenci med dvema slikama (odgovoroma) 

izberejo ustrezno in jo obkrožijo. 

Slovnična 

napaka 

Izbirajo med 1x in 2x. Izbirajo med enkrat in dvakrat. Pravopisna 

napaka 

Kateri način priprave mesa je 

bolj zdrav? (Izbirajo med 

pečenim in ocvrtim.) 

Kateri način priprave mesa je bolj zdrav? 

(Izbirajo med pečenim in ocvrtim 

mesom./Izbirajo med pečenjem in cvrtjem.) 

Slovnična 

napaka 

Učenci ga dopolnijo s svojimi 

risbami oziroma lahko tudi 

zapisi. 

Učenci ga dopolnijo s svojimi risbami 

oziroma zapisi. 

Slogovna 

napaka 

 

zaključek sklep Slogovna 

napaka 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

Razred: 1. C Razred: 1. c Slogovna napaka 

Ura: 122 Ura: 122. Pravopisna napaka 

Cilji: 

- Zapišejo glas J z ustrezno 

veliko tiskano črko. 

- … 

Cilji: 

Učenci: 

 Zapišejo veliko 

tiskano črko J. 

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka  

Učna sredstva in pripomočki: 

ZO/35 

Učna sredstva in pripomočki: 

DZO str. 35 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Črko napišem na tablo, 

učenci s prstom po zraku, 

hrbtu sošolca, po mizi in na 

koncu v ZO/33. 

Črko napišem na tablo, 

učenci s prstom po zraku, 

hrbtu sošolca, mizi in na 

koncu v DZO na stran 33. 

Slovnična napaka 

Slovnična napaka 

To nam je v pomoč pri 

reševanju naloge v ZO/33, 

kjer jo tudi rešimo. 

To nam je v pomoč pri 

reševanju naloge v DZO na 

strani 33. 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

brezčrtni zvezek brezčrtani zvezek Poimenovalna napaka 

Predstavijo predmete, ki so 

na sličicah: JEŽ, JAJCE, 

DOJENČEK …  

Predstavijo, kar je na 

sličicah:  

Slogovna napaka 

Vprašanja morajo biti 

zastavljena tako, da sta 

možna samo dva odgovora, 

DA ali NE. 

Vprašanja morajo biti 

zastavljena tako, da sta 

mogoča samo dva odgovora: 

DA ali NE. 

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka 

Za DN zapišemo … Za DN zapišejo … Slogovna napaka  



HHHH 
 

Učenci se prosto gibljejo po 

razredu. 

Učenci se prosto gibajo po 

razredu. 

Slogovna napaka 

Npr. Pozdravita se tako, da 

se dotakneta z nosovi ali z 

mezinčki na desni roki ali s 

koleni … 

Npr. Pozdravita se tako, da 

se dotakneta z nosovi ali 

mezinčki na desni roki ali s 

koleni … 

Slovnična napaka 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

4.b 4. b Pravopisna napaka 

Ura: 57 Ura: 57. Pravopisna napaka 

23.2.2016 23. 2. 2016 Pravopisna napaka 

Cilji: 

 Izpolnijo nalogo v 

delovnem zvezku 

str.56. 

Cilji: 

Učenci: 

 Izpolnijo nalogo v 

delovnem zvezku na 

strani 56. 

Slogovna napaka 

 

Slovnična napaka 

Pravopisna napaka 

Učne metode: verbalno 

tekstualna – razlaga, 

razgovor, pripovedovanje, 

poslušanje,  poročanje, 

grafično delo, branje, pisanje, 

opazovanje 

demonstrativno ilustracijska 

– prikazovanje oz. 

demonstracija 

 

 

Besedne metode  

Pogovor 

 

 

Prikazovalno slikovne 

metode 

 

Slogovne napake  

 

Učni pripomočki/sredstva: 

DZ 2/79, 80, U/43 

Učni pripomočki/sredstva: 

DZ: 2: str. 79, 80, učb.: str. 

43 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

 Usmerjen pogovor o 

vodi.  

Postavljam vprašanja: 

- Koliko vode dnevno naj bi 

spil desetletni otrok?  

- V kakšne namene še 

uporabljamo vodo? 

 Ogledamo si film z 

naslovom Voda. 

Posnetek najdemo v 

interaktivnem gradivu na 

www.radovednih-pet.si  

 Usmerjen pogovor o 

vodi 

Postavljam vprašanja: 

 Koliko vode dnevno 

naj bi spil desetletni 

otrok? 

 V katere namene še 

uporabljamo vodo? 

 Ogled filma z 

naslovom Voda 

Posnetek najdem v 

interaktivnem gradivu na 

Pravopisna napaka 

 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

http://www.radovednih-pet.si/
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 Demonstracija 

izdelave peščenega 

filtra 

Učence povabim za mizo, 

kjer so pripomočki. 

Opazujejo in opisujejo katere 

snovi so v kozarčkih. 

spletni strani 

www.radovednih-pet.si  

 Demonstracija 

izdelave peščenega 

filtra 

Učenci povabim za mizo, na 

kateri so pripomočki. 

Opazujejo in opisujejo, 

katere snovi so v kozarčkih 

Slovnična napaka 

 

Pravopisna napaka 

Povem, da je ves čas 

potrebno spremljati, če je 

pitna voda čista. 

Povem, da je ves čas treba 

spremljati, ali je pitna voda 

čista. 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 

3 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

Datum: 2. 10. Datum: 2. 10. 2015 Slogovna napaka 

Cilji: 

 Poslušajo/gledajo 

posnet neuradni 

pogovor. 

Cilji: 

Učenci: 

 Poslušajo/gledajo 

posnet neuradni 

pogovor. 

Slogovna napaka 

Učne metode: verbalno 

tekstualna – razlaga, 

razgovor, pripovedovanje, 

poslušanje,  poročanje, 

grafično delo, branje, pisanje, 

opazovanje 

demonstrativno ilustracijska 

– prikazovanje oz. 

demonstracija 

eksperimentalna – 

eksperimentiranje 

izkustveno učenje – igra, 

praktično delo 

 

Besedne metode  

Pogovor 

 

 

Prikazovalno slikovne 

metode 

 

Prikazovanje 

Poskus 

 

 

 

 

Slogovna napake (6) 

 

Učni pripomočki/sredstva: 

SDZ 1/58, 59 

Učni pripomočki/sredstva: 

SDZ str. 58, 59  

Pravopisna napaka 

 

2 – 3 učenci 2–3 učenci Pravopisna napaka 

Pogovorimo se o nalogi, npr. 

kje so bili uspešni, kaj jim je 

povzročalo težave. 

Pogovorimo se o nalogi, npr. 

na katerih področjih so bili 

uspešni, kaj jim je 

povzročalo težave. 

Slovnična napaka 

Lahko si pomagamo s Lahko si pomagamo s Slovnična napaka 

http://www.radovednih-pet.si/
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prilogo 4. ure učne priprave. prilogo učne priprave za 4. 

uro. 

Film najdemo v 

interaktivnem gradivu na 

www.radovednih-pet.si  

Film najdemo v 

interaktivnem gradivu na 

spletni strani 

www.radovednih-pet.si.  

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka 

- naštevanje  naštevanje Pravopisna napaka (3-krat) 

Preden učenci pričnejo z 

delom, jim določimo … 

Preden učenci začnejo delati, 

jim določimo, … 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

V skupinah se pogovarjajo o 

odgovorih na vprašanja in si 

izmenjujejo svoja mnenja. 

V skupinah se pogovarjajo o 

odgovorih na vprašanja in 

izmenjujejo svoja mnenja. 

Slovnična napaka 

Ostali učenci jih poslušajo. Drugi učenci jih poslušajo. Slogovna napaka 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

Ura: 53, 54. Ura: 53., 54. Pravopisna napaka 

Cilji: 

 Določajo stopnjo 

lastnosti 

bitij/predmetov ter 

njeno izražanje z 

obrazilno 

stopnjevanimi 

pridevniki. 

Cilji: 

Učenci: 

 Določajo stopnjo 

lastnosti 

bitij/predmetov in 

njeno izražanje z 

obrazilno 

stopnjevanimi 

pridevniki. 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

Učne metode: verbalno 

tekstualna – razlaga, 

razgovor, pripovedovanje, 

poslušanje,  poročanje, 

grafično delo, branje, pisanje, 

opazovanje 

demonstrativno ilustracijska 

– prikazovanje oz. 

demonstracija 

eksperimentalna – 

eksperimentiranje 

izkustveno učenje – igra, 

praktično delo 

 

Besedne metode  

Pogovor 

 

 

Prikazovalno slikovne 

metode 

 

Prikazovanje 

Poskus 

 

 

 

 

Slogovna napake 

 

Učni pripomočki/sredstva: 

U/25, DZ 2/24, 15, 26   

Učni pripomočki/sredstva: 

učb., str. 25, DZ, str. 24, 25, 

26  

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

http://www.radovednih-pet.si/
http://www.radovednih-pet.si/
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Pozovemo učence, naj si 

ogledajo obe besedili. 

Spodbudimo učence, da naj 

si ogledajo obe besedili. 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 

V čem sta si besedili 

podobni? (enaka oblika 

zapisa; podatki o psih so 

podani na enak način; 

podobne fotografije) 

V čem sta si besedili 

podobni? (Enaka oblika 

zapisa; podatki o psih so 

podani na enak način; 

podobne fotografije.) 

Pravopisna napaka 

Preberemo, kateri podatek 

rabimo. 

Preberemo, kateri podatek 

potrebujemo. 

Slogovna napaka 

- naštevanje  naštevanje Pravopisna napaka 

Z učenci se pogovorimo, za 

kaj bi rabili podatke, ki smo 

jih izpisali iz besedila (opis 

psa, nakup psa …) 

Z učenci se pogovorimo, za 

kaj bi potrebovali podatke, ki 

smo jih izpisali iz besedila 

(opis psa, nakup psa …). 

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka 

Spremljamo delo učencev in 

jim po potrebi nudimo 

pomoč. 

Spremljamo delo učencev in 

jim po potrebi pomagamo. 

Slogovna napaka 

Izpolnjujejo preglednico. 

Kjer ni podatka, naj ostane 

prazen  pravokotnik. 

Izpolnjujejo preglednico. 

Okence, za katerega v 

besedilu ne najdemo podatka, 

naj ostane prazno. 

Slovnična napaka 

34kg 34 kg Pravopisna napaka  

Primerjamo težo psov. Primerjamo teže psov. Slovnična napaka 

Učencem naročimo, naj si 

ogledajo nalogo. 

Učencem naročimo, da naj si 

ogledajo nalogo. 

Slovnična napaka  
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Napaka Popravek Vrsta napake 

4.11.2015 4. 11. 2015 Pravopisna napaka 

RAZRED IN PREDMET: 3. 

razred SPO, 4. razred NIT 

RAZRED IN PREDMET: 3. 

razred: SPO, 4. razred: NIT 

Pravopisna napaka 

UČNE OBLIKE: frontalna, 

individualna, v dvojicah 

UČNA OBLIKA: frontalna, 

individualna, delo v dvojicah 

Slovnična napaka 

Od spočetja do rojstva (2. 

uri) 

Ljudje se rodimo (1. ura) 

Puberteta (1. ura) 

Od spočetja do rojstva (2 uri) 

Ljudje se rodimo (1 ura) 

Puberteta (1 ura) 

Pravopisna napaka  

CILJI: 

1. Vedo, da semenčice 

oplodi jajčece in 

določi spol zarodka. 

CILJI: 

Učenci: 

1. Vedo, da semenčica 

oplodi jajčece in 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 
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2. Opišejo puberteto in 

spremembe pri 

spolnem razvoju pri 

fantih in dekletih. 

določi spol zarodka.  

2. Opišejo puberteto in 

spremembe v tem 

obdobju pri fantih in 

dekletih. 

Slovnična napaka 

3D posnetek 3D-posnetek Pravopisna napaka 

Kako se razlikujejo odrasli 

moški od žensk? 

Kako se razlikujejo odrasli 

moški od odraslih žensk? 

Slogovna napaka 

Ogled knjige. Ob ogledu 

fotografij sproti razlagam 

vsebino. 

Ogledamo si knjigo. Ob 

ogledu fotografij sproti 

razlagam vsebino. 

Slogovna napaka 

Kako se imenuje obdobje 

otroka, ko se rodi? 

Kako se imenuje obdobje 

otroštva takoj po rojstvu? 

Slovnična napaka 

PONOVITEV POGOVORA: 

Branje učbenika str. 26 in 27 

Reševanje nalog v DZ2/str. 

55 

PONOVITEV VSEBINE 

POGOVORA: 

Branje učbenika: str. 26 in 27 

Reševanje nalog v DZ 2: str. 

55 

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka 

Rešijo nalogo v DZ str. 31/3., 

4. 

Rešijo 3. in 4. nalogo v DZ 

na str. 31. 

Slovnična napaka 

Zapis v zvezek (iz lista). Prepis v zvezek z lista Slovnična napaka 

Učenci dobijo temeljno 

vprašanje in ga z besedilom 

in slikovno predstavijo na 

listu. 

Učenci dobijo temeljno 

vprašanje, ki ga z pisno in 

slikovno predstavijo na listu. 

Slovnična napaka 

Učenci delajo v paru. Učenci delajo v 

dvojicah/parih. 

Slovnična napaka 

Nalogo DZ str. 55/3 

prepišejo v zvezek pod 

naslov … 

Nalogo 3 iz strani 55 v DZ 

prepišejo v zvezek pod 

naslov … 

Slovnična napaka 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

Predmet: MA Predmet: MAT Pravopisna napaka 

Učni cilji: 

 Štejejo … 

Učni cilji: 

Učenci: 

 Štejejo … 

Slogovna napaka 

razgovor pogovor Slogovna napaka 

demonstracija prikazovanje Slogovna napaka 

korelacija Medpredmetna povezava  Slogovna napaka 
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Učna sredstva in pripomočki: 

Power point predstavitev 

(priloga), kartončki s 

sličicami desetic, UL – 

številski trak. 

Učna sredstva in pripomočki: 

PowerPoint predstavitev 

(priloga A), kartončki s 

sličicami desetic, UL  – 

številski trak 

Slogovna napaka: navajanje 

prilog  

Pravopisna napaka 

 

Literatura: 

- Rajšp, M. in Žic, J. (2012) 

… 

- Kramarič, M. … (2012) … 

Literatura: 

 Rajšp, M. in Žic, J. 

(2012) … 

 Kramarič, M., Kern, 

M., Pipan, M., 

Grošelj, N., Ribič, 

M., Rajšp, M. idr. 

(2012) … 

Pravopisna napaka 

Slogovna napaka 

Glasno štetje 10-100 in 100-

10. 

Glasno štetje 10–100  in 

100–10. 

Pravopisna napaka  

Vsak učenec izžreba 

kartonček iz vreče, to je 

»vstopnica« za na svoje 

mesto. 

Vsak učenec izžreba 

kartonček iz vreče, to je 

»vstopnica« za na njegovo 

mesto. 

Slovnična napaka 

 POWER POINT 

PREDSTAVITEV 

(Priloga 1) 

Ponovitev desetiških števil 

ob slikah iz vsakdanjega 

življenja. 

Ob P.P. predstavitvi učenci 

prihajajo …  

Kartonček z zapisi destic 

prilepijo na pravo mesto … 

 POWERPOINT 

PREDSTAVITEV 

(Priloga A) 

 Ob slikah iz 

vsakdanjega življenja 

učenci ponovijo 

desetiška števila. 

 Ob PPT predstavitvi 

učenci prihajajo …  

 Kartonček z zapisom 

destice prilepijo na 

pravo mesto … 

Pravopisna napaka 

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka 

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka  

Slovnična napaka 

UČNI LIST - ŠTEVILSKI 

TRAK 

UČNI LIST – ŠTEVILSKI 

TRAK 

Pravopisna napaka 

Učenci številski trak nalepijo 

v zvezke za matematiko. 

»Učenci številski trak 

nalepijo v zvezek za 

matematiko.« ALI »Učenci 

številske trakove nalepijo v 

zvezka za matematiko.« 

Slovnična napaka 

Po navodilih se orientirajo po 

številskem traku. 

Po navodilih se orientirajo na 

številskem traku. 

Slovnična napaka 

Z rdečo barvo pobarvaj 

število … 

Z rdečo barvico pobarvaj 

število … 

Slogovna napaka  

DELOVNI ZVEZEK STR.: DELOVNI ZVEZEK: STR. Pravopisna napaka 
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88, 89 88, 89 

Če je čas, preverimo rešitve 

na str. 88, sicer DZ oddajo in 

pregledam po pouku. 

Če je čas, preverimo rešitve 

na str. 88, sicer DZ oddajo in 

jih pregledam po pouku. 

Slovnična napaka 

Zaključni del Sklepni del Slogovna napaka 

Ob P.P. predstavitvi učenci 

gibalno pokažejo (počepnejo 

ali poskočijo), če je število 

100 veliko ali malo, glede na 

različne predmete, stvari. 

(Npr.: 100 zrnov riža je 

malo, zato učenci počepnejo. 

100 let življenja je veliko …) 

Ob PPT predstavitvi učenci 

gibalno pokažejo (počepnejo 

ali poskočijo), ali število 100 

predstavlja majhno ali veliko 

količino. (Npr.: 100 zrn riža 

je malo, zato učenci 

počepnejo. 100 let življenja 

je veliko …). 

Pravopisna napaka 

Slovnična napaka 

Slovnična napaka 

Slovnična napaka 

Slovnična napaka 

Označimo DN. (RJI, 2. del, 

str.: 7) 

Označimo DN (RDI, 2. del, 

str. 7). 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

VI delo V-I delo Pravopisna napaka 

Razred: 1./2. 

Enoti: Pravljica: Janček 

ježek/Živali v naših gozdovih 

– branje, razčlenjevanje 

besedila 

Razred: 1., 2. 

Enoti: Pravljica: Janček 

ježek, Živali v naših 

gozdovih – branje, 

razčlenjevanje besedila 

Pravopisna napaka 

Cilji: 1.r: - poslušajo … Cilji za 1. r.: 

Učenci: 

 poslušajo … 

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka  

Pravopisna napaka  

Metode: razlaga, razgovor… 

 

Metode: razlaga, pogovor … Slogovni napaki  

Pravopisna napaka  

UVOD 

Pripovedovanje dogodka z 

neresničnimi elementi, 

zamenjava le-teh z 

resničnimi, napoved dela. 

 

DN: 2. r 

Branje pravljice Janček jež 

 

Pripovedovanje o dogodku z 

neresničnimi deli, zamenjava 

… 

 

 

 

Branje pravljice Janček jež. 

(Pika: Če že je, naj bo 

povsod.) 

Slogovna napaka 

 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

UL diferenciran glede na UL, diferenciran glede na Pravopisna napaka 
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razvite bralne zmožnosti. razvite bralne sposobnosti. Slogovna napaka 

Glasno in šepetajoče berejo 

… 

Glasno in šepetaje berejo … Slovnična napaka 

Janček se je zaradi 

nerodnosti svoje mame 

spremenil v ježka in doživel 

imenitno pravljico. 

Janček se je zaradi 

nerodnosti svoje mame 

spremenil v ježka in doživel 

imenitne reči. 

Slogovna napaka 

ZAKLUČEK SKLEP Slogovna napaka 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

3.a 3. a Pravopisna napaka 

UČNE METODE: razgovor, 

delo s tekstom, 

demonstracija; 

UČNE METODE: pogovor, 

delo z besedilom, 

prikazovanje 

Slogovna napaka 

 

Slogovna napaka 

UČNI CILJI: 

 prepoznavanje 

okoliščin nastanka 

besedila in namen 

besedila. 

UČNI CILJI: 

 prepoznavanje 

okoliščin nastanka 

besedila in namena 

besedila. 

Slovnična napaka 

CD zgoščenka Poimenovalna napaka 

DZ- 3 del DZ, 3. del Pravopisna napaka 

Z učenci ponovimo kaj in 

kdaj uporabljamo čestitko 

oziroma voščilo. 

Z učenci ponovimo, kaj je 

čestitka in kaj voščilo ter 

kdaj ju uporabljamo. 

Slovnična napaka 

Učenci se nato razdelijo v 

skupine in iščejo v skupini, 

katere oglase imajo napisane, 

kaj ponujajo.  

Učenci se nato razdelijo v 

skupine, iščejo oglase in 

ugotavljajo, kaj ponujajo. 

 

Slogovna napaka 

 

 

Podatke razvrstijo in napišejo 

na učni list, ki ga nato vodja 

skupine prebere še ostalim 

skupinam. 

Podatke razvrstijo in napišejo 

na učni list, s katerega jih 

nato vodja skupine prebere še 

drugim skupinam. 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

Ugotavljamo, kaj največkrat 

ljudje ponujajo oziroma 

kupujejo. 

Ugotavljajo, kaj ljudje 

največkrat ponujajo oziroma 

kupujejo. 

Slogovna napaka 

POSLUŠANJE OGLASA 

… Lahko si vmes kakšen 

podatek zapišejo. 

POSLUŠANJE OGLASA 

… Vmes si lahko kakšen 

podatek zapišejo. 

Slogovna napaka 

… vprašanja v DZ –str.58 … vprašanja v DZ – str. 58 Pravopisna napaka  

ZAKLJUČNI DEL SKLEPNI DEL Slogovna napaka 
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Povem domačo nalogo: DZ-

str. 59, 4. naloga. 

Povem, kaj bo za domačo 

nalogo: DZ – str. 59, 4. 

naloga. 

Slovnična napaka 

Pravopisna napaka 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

CILJI: 

 Vadijo pravilno držo 

telesa … 

CILJI: 

Učenci: 

 Vadijo pravilno držo 

telesa … 

Slogovna napaka 

Učne metode: verbalno 

tekstualna – razlaga, 

razgovor, pripovedovanje, 

poslušanje,  poročanje, 

grafično delo, branje, pisanje, 

opazovanje 

demonstrativno ilustracijska 

– prikazovanje oz. 

demonstracija 

eksperimentalna – 

eksperimentiranje 

izkustveno učenje – igra, 

praktično delo 

 

Besedne metode  

Pogovor 

 

 

Prikazovalno slikovne 

metode 

 

Prikazovanje 

Poskus 

 

 

Slogovne napake  

DZ 1/76 DZ 1, str. 76 Pravopisna napaka 

Učencem naročimo, naj 

pripravijo brezčrtne zvezke. 

Učencem naročimo, da naj 

pripravijo brezčrtane zvezke 

… 

Slovnična napaka 

Poimenovalna napaka 

- naštevanje  naštevanje Pravopisna napaka  

Učenci nadaljujejo z 

risanjem. 

Učenci nadaljujejo risanje. Slogovna napaka 

Poudarimo smer risanja in 

poteznost pri črtah. 

Poudarimo smer in potek 

risanja črt. 

Poimenovalna napaka 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

Predmet 

DOD - SLO 

Predmet 

DOD – SLO  

Pravopisna napaka 
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UČNA ENOTA 

Priprave na Cankarjevo 

tekmovanje: Slovenske 

ljudske pravljice in 

pripovedke 

UČNA ENOTA 

Priprava na tekmovanje za 

Cankarjevo priznanje: 

Slovenske ljudske pravljice 

in pripovedke 

Slovnična napaka 

Cilji 

Razvijajo … 

Cilji 

Učenci: 

Razvijajo … 

Slogovna napaka 

Učne oblike frontalno         skupinsko        v dvojicah        individualno  

Učne metode razgovor          demonstracija        pisnih del 

Učne oblike frontalna, skupinska, delo v dvojicah, individualna 

Učne metode pogovor, prikazovanje, metoda pisnih del 

Pravopisna  Slovnična Slogovna Slogovna 

Artikulacija učne ure (potek 

učne ure) 

Členitev učne ure (potek 

učne ure) 

Slogovna napaka 

1.ura: 1. ura Pravopisna napaka 

Poiščejo si kotiček v razredu, 

kjer želijo v miru poslušati. 

Poiščejo si kotiček v razredu, 

v katerem želijo v miru 

poslušati.  

Slovnična napaka 

Tiho branje: 

Razlaga manj znanih in 

neznanih besed: 

Vprašanja za razvijanje 

razumevanja besedila: 

Tiho branje 

Razlaga manj znanih in 

neznanih besed 

Vprašanja za razvijanje 

razumevanja besedila 

Pravopisna napaka  

Učenci izdelajo v dvojicah 

plakat. 

Učenci v dvojicah izdelajo 

plakat. 

Slogovna napaka 

Svoje zamisli najprej 

pripovedujejo. 

Svoje zamisli najprej 

ubesedijo. 

Poimenovalna napaka 

Uvodna motivacija: 

Turistični vodnik po 

pravljični deželi: Za devetimi 

gorami, globoko pod vodo 

nas v domišljiji popeljejo 

pravljice. Ob pomoči 

turističnega vodnika, kjer 

kraje dogodkov narišeš in 

opišeš, bi se v svetu pravljic 

verjetno znašli dosti lažje. 

Uvodna motivacija: 

Turistični vodnik po 

pravljični deželi: Za devetimi 

gorami, globoko pod vodo 

nas v domišljijo popeljejo 

pravljice. Ob pomoči 

turističnega vodnika, v 

katerega kraje dogodkov 

narišeš in opišeš, bi se v 

svetu pravljic verjetno znašli 

dosti lažje. 

Slovnična napaka 

Slovnična napaka 
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Napaka Popravek Vrsta napake 
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13. 11.2015 13. 11. 2015 Pravopisna napaka 

Cilji: 

 Učenci opazujejo, … 

 Se vživljajo … 

 Sprejemanje in 

razumevanje 

drugačnosti. 

 Navajajo se na … 

Cilji: 

Učenci: 

 Opazujejo, … 

 Se vživljajo … 

 Sprejemajo in 

razumejo drugačnost. 

 Navajajo se na … 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

Učne metode: verbalno 

tekstualna – razlaga, 

razgovor, pripovedovanje, 

poslušanje,  poročanje, 

grafično delo, branje, pisanje, 

opazovanje 

demonstrativno ilustracijska 

– prikazovanje oz. 

demonstracija 

eksperimentalna – 

eksperimentiranje 

izkustveno učenje – igra, 

praktično delo 

 

Besedne metode  

Pogovor 

 

 

Prikazovalno slikovne 

metode 

 

Prikazovanje 

Poskus 

 

 

Slogovne napake  

SDZ 1/68–71, priloga SDZ 1, str. 68–71, Priloga A Pravopisna napaka 

Slogovna napaka 

Pokažemo različne kretnje. gibe Slogovna napaka 

Film najdemo v 

interaktivnem gradivu na 

www.radovednih-pet.si 

(besedilo posnetka – priloga; 

služi nam, da lahko 

preverimo rešitve, da lahko 

postavimo dodatna 

vprašanja). 

Film najdemo v 

interaktivnem gradivu na 

spletni strani 

www.radovednih-pet.si. Tam 

najdemo tudi besedilo 

posnetka (Priloga A), ki nam 

služi za preverjanje rešitev in 

postavljanje dodatnih 

vprašanj. 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 

Ali so bili kdaj v podobni 

situaciji 

Ali so bili kdaj v podobne 

položaju 

Slogovna napaka 

- naštevanje  naštevanje Pravopisna napaka  

Pripovedujejo o odzivih 

telesa, kadar kdo laže. Tu 

izpostavimo, da se ne kaže 

pri vseh ljudeh enako. 

Pripovedujejo o odzivih 

telesa tistega, ki laže. 

Poudarimo, da niso pri vseh 

ljudeh enaki. 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 

V zvezek napišejo spis z V zvezek napišejo spis z Slovnična napaka 

http://www.radovednih-pet.si/
http://www.radovednih-pet.si/
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naslovom Presenečenje 

številka ena a. V njem 

pripovedujejo o dogodku, ko 

so jih starši presenetili in 

omogočili nekaj, kar si že 

dolgo želijo. 

naslovom Presenečenje 

številka ena (ALI 

Presenečenje ena A). V njem 

pripovedujejo o dogodku, ko 

so jih starši presenetili in jim 

omogočili nekaj, kar so si že 

dolgo želeli. 

Slovnična napaka 

Slovnična napaka 

V primeru, da učenci niso še 

imeli takšne izkušnje, … 

V primeru, da učenci še niso 

imeli takšne izkušnje, … 

Slogovna napaka 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

- naštevanje  naštevanje Pravopisna napaka  

demonstracija prikazovanje Slogovna napaka 

Odgovorijo na vprašanja v 

celih povedih. 

Odgovorijo na vprašanja v 

skladenjsko popolnih 

povedih. 

Slogovna napaka 

Učence vprašam, če so bili že 

kdaj v živalskem vrtu. 

Oponašamo njihovo gibanje. 

Učence vprašam, ali so bili 

že kdaj v živalskem vrtu. 

Oponašamo gibanje živali. 

Slovnična napaka 

Slovnična napaka 

Za ostale črke naredi črtice. Za druge črke naredi črtice. Slogovna napaka 

ZAKLJUČNI DEL SKLEPNI DEL Slogovna napaka 

OPOMBE: OPOMBE: / Pravopisna napaka 

Odgovori na vprašanja v 

celih povedih. 

Odgovori na vprašanja v 

skladenjsko popolnih 

povedih. 

Slogovna napaka 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

CILJI: 

 Pravilno rabijo veliko 

… 

CILJI: 

Učenci: 

 Pravilno uporabljajo 

veliko … 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka  

Učne metode: verbalno 

tekstualna – razlaga, 

razgovor, pripovedovanje, 

poslušanje,  poročanje, 

grafično delo, branje, pisanje, 

opazovanje 

demonstrativno ilustracijska 

 

Besedne metode  

Pogovor 

 

 

Prikazovalno slikovne 

metode 

Slogovna napaka  
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– prikazovanje oz. 

demonstracija 

eksperimentalna – 

eksperimentiranje 

izkustveno učenje – igra, 

praktično delo 

 

Prikazovanje 

Poskus 

 

 

SDZ 1/43 SDZ 1, str. 43 Pravopisna napaka 

Učence pozovem, naj 

povedo, kaj pišemo z veliko 

začetnico. 

Učence spodbudim, da 

povedo, kaj pišemo z veliko 

začetnico. 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 

… o veliki začetnici v 

začetku povedi … 

… o veliki začetnici na 

začetku povedi … 

Slogovna napaka 

Igramo se igro. Gremo se igro. Slogovna napaka 

Vsak učenec piše svoja 

imena v svojo preglednico 

pri tem upošteva veliko 

začetnico. 

Vsak učenec piše svoja 

imena v svojo preglednico in 

pri tem upošteva veliko 

začetnico. 

Slovnična napaka 

Utemeljijo rabo velike 

začetnice. 

Utemeljijo uporabo velike 

začetnice. 

Slogovna napaka 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

Cilji: 

 Vadijo orientacijo na 

telesu in na papirju. 

Cilji: 

Učenci: 

 Vadijo orientacijo na 

telesu in papirju. 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 

Učne metode: verbalno 

tekstualna – razlaga, 

razgovor, pripovedovanje, 

poslušanje,  poročanje, 

grafično delo, branje, pisanje, 

opazovanje 

demonstrativno ilustracijska 

– prikazovanje oz. 

demonstracija 

eksperimentalna – 

eksperimentiranje 

izkustveno učenje – igra, 

praktično delo 

 

Besedne metode  

Pogovor 

 

 

Prikazovalno slikovne 

metode 

 

Prikazovanje 

Poskus 

 

 

Slogovna napaka  

DZ 1/43 DZ: 1, str. 43 Pravopisna napaka 

Učenec z glavo nakaže, da je Učenec z glavo nakaže, da je Pravopisna napaka 
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prejel pozdrav in se obrne k 

sošolci, ki sedi ob njem. 

prejel pozdrav, in se obrne k 

sošolci, ki sedi ob njem. 

Pozdravljanje se zaključi, ko 

… 

Pozdravljanje se konča, ko 

… 

Slogovna napaka 

- naštevanje  naštevanje Pravopisna napaka  

Učenci odgovorijo na 

posamezno vprašanje in 

pokažejo z roko, kje na listu 

(tabli) je mesto soncu, travi, 

jabolku, metulju. 

Učenci odgovorijo na 

posamezno vprašanje in 

pokažejo z roko, kje na listu 

(tabli) so: sonce, trava, 

jabolko, metulj.  

Slogovna napaka 

Na list narišemo: ZGORAJ – sonce     SPODAJ – travo      LEVO – jabolko      DESNO – 

metulj 

Na list narišemo: ZGORAJ – sonce, SPODAJ – travo, LEVO – jabolko, DESNO – metulja 

Slovnična napaka Pravopisna napaka 

Učenci povedo, kje se nahaja 

imenovani predmet/rastlina: 

sonce je zgoraj na listu, trava 

je spodaj na listu, jabolko je 

na levi strani lista, metulj je 

na desni strani lita. 

Učenci povedo, kje se nahaja 

imenovani predmet/rastlina: 

sonce je zgornji strani lista, 

trava je na spodnji strani 

lista, jabolko je na levi strani 

lista, metulj je na desni strani 

lita. 

Slogovna napaka  

ZAKLJUČEK SKLEP Slogovna napaka 

Opombe:  Opombe: / Pravopisna napaka 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

UČNE METODE: 

 razlaga 

 razgovor, 

 delo z besedilom 

pogovor Slogovna napaka 

Pravopisna napaka 

UČNA SREDSTVA IN 

PRIPOMOČKI: 

- M. Bešter Turk s sodelavci: 

Gradim slovenski jezik h, 

Ljubljana, 2009 

- e-vir: Mali zvonček (2. 1. 

2011) 

VIRI IN LITERATURA: 

 Cajhen, N., Drusany, 

N., Kapko, D., Križaj, 

M., Bešter, M., 

Bricelj, S. (2009). 

Gradim slovenski 

jezik 5. Ljubljana: 

Rokus Klett. 

 Pesem Mali zvonček. 

Pridobljeno 2. 1. 

2011 z www. 

Pravopisna napaka 

Slogovna napaka 
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malizvoncek.si. 

Učencem povem, da 

pričakujem, da bodo pri uri 

končali naloge do 8, deveto 

(zadnjo - samostojni opis) pa 

bodo po vzoru opisanih 

rastlin, opisali doma. 

Učencem povem, da 

pričakujem, da bodo pri uri 

končali naloge do osme, 

deveto (zadnjo – samostojni 

opis) pa bodo po vzoru 

opisanih rastlin, naredili 

doma. 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka  

Poimenovalna napaka 

Pravopisna napaka 

Individualno delo. Pomagam 

učencem, ki me potrebujejo. 

Poteka individualno delo. 

Pomagam učencem, ki me 

potrebujejo. 

Slovnična napaka 

ZAKLJUČNI DEL SKLEPNI DEL Slogovna napaka 

OPOMBE: OPOMBE: / Pravopisna napaka 

Cvetovi so majhni in jih je 

več skupaj. In cvet ima štiri 

cvetne liste. 

Svetovi so majhni in jih je 

več skupaj. Cvet ima štiri 

venčne liste. 

Slogovna napaka 

Poimenovalna napaka 

Rastlina ima poseben duh. Rastlina ima poseben vonj. Slogovna napaka 

1, 5m 1,5 m Pravopisna napaka 

Raste ob ograjah, zidovih, 

živi meji, poteh, jarkih. 

Raste ob ograjah, zidovih, 

živih mejah, poteh, ob jarkih. 

Slovnična napaka 

Slovnična napaka 

Mali zvonček je pogosta 

pomladanska roža.  

Mali zvonček je pogosta 

spomladanska rastlina. 

Slogovna napaka  
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Napaka Popravek Vrsta napake 

TEMA: Naša šola; šolski red, 

razredna pravila, moje šolske 

potrebščine 

TEMA: Naša šola: šolski red, 

razredna pravila, moje šolske 

potrebščine 

Pravopisna napaka 

CILJI: Skrbijo za urejenost 

šolskih potrebščin ter 

kotičkov v razredu. 

CILJI: Učenci  skrbijo za 

urejenost šolskih potrebščin 

in kotičkov v razredu. 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

UČNE OBLIKE: frontalno 

… 

UČNE OBLIKE: frontalna 

… 

Slovnična napaka  

UČNE METODE: 

razgovora, prikazovanja, delo 

s tekstom, eksperimenta, 

demonstriranja 

UČNE METODE: 

pogovor, prikazovanje, delo 

z besedilom, poskus, 

prikazovanje 

Slovnična napaka 

 

Slogovna napaka  

Artikulacija učne ure (potek 

učne ure) 

Členitev učne ure (potek 

učne ure) 

Slogovna napaka 

Ob umirjeni glasbi se Ob umirjeni glasbi se Pravopisna napaka 
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posedemo v krog in se 

pozdravimo s stiskom 

prijateljstva – impulz- stisk 

rok potuje v krogu. 

posedemo v krog in se 

pozdravimo s stiskom 

prijateljstva. Impulz – stisk 

rok potuje v krogu. 

Ko reče » Na desno!«, se 

mora tisti, ki sedi levo od 

praznega stola presesti nanj 

… 

Ko reče »Na desno!«, se 

mora tisti, ki sedi levo od 

praznega stola, presesti nanj 

… 

Pravopisna napaka  

Pravopisna napaka 

Skuša zasesti enega od 

stolov. 

Skuša zasesti enega izmed 

stolov. 

Slovnična napaka 

Pogovorimo so, ali so se že 

veselili novega šolskega leta, 

ali so žalostni, ker je konec 

počitnic … 

Povejo, ali so se že veselili 

novega šolskega leta, ali so 

žalostni, ker je konec 

počitnic … 

Slogovna napaka 

Ob koncu šolskega leta bomo 

preverili, če so se 

pričakovanja uresničila, 

strahovi razblinili. 

Ob koncu šolskega leta bomo 

preverili, ali so se 

pričakovanja uresničila, 

strahovi razblinili. 

Slovnična napaka 

Pogovorimo se tudi o 

pravilih in dolžnostih 

učencev, ponovimo tudi 

dolžnosti dežurnih učencev( 

Glej prilogo o šolskem redu 

v skripti.) 

Pogovorimo se tudi o 

pravilih in dolžnostih 

učencev, ponovimo tudi 

dolžnosti dežurnih učencev 

(Priloga A: Šolski red). 

Pravopisna napaka 

Slogovna napaka 

Opraviči se, če koga 

prizadeneš. Pred jedjo si umij 

roke. Potegni vodo na 

stranišču… 

Opraviči se, če koga 

prizadeneš. Pred jedjo si umij 

roke. Potegni vodo na 

stranišču. … 

Pravopisna napaka 

ZAKLJUČNI DEL SKLEPNI DEL Slogovna napaka 

Posedejo za mize in na mizo 

zložijo vse šolske 

potrebščine za spoznavanje 

okolja. 

Posedejo se za mize in nanje 

zložijo vse šolske 

potrebščine za spoznavanje 

okolja. 

Slovnična napaka 

Domača naloga : Domača naloga: Pravopisna napaka 

… Srečno in uspešno novo 

šolsko leto ti želim. 

 

tvoja učiteljica 

… Srečno in uspešno novo 

šolsko leto ti želim. 

 

Tvoja učiteljica 

Pravopisna napaka 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

Čas trajanja - 5 šolskih ur. Čas trajanja – 5 šolskih ur Pravopisni napaki  
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- naštevanje  naštevanje Pravopisna napaka  

demonstracija prikazovanje Slogovna napaka 

razgovor pogovor Slogovna napaka  

Priprava pogojev za 

diferencirane zaposlitve. 

Priprava okolja za 

diferencirane zaposlitve. 

Slogovna napaka 

Pravljica Ele Peroci, Moj 

dežnik je lahko balon 

Pravljica Ele Peroci Moj 

dežnik je lahko balon 

Pravopisna napaka 

slov.ljudska slov. ljudska Pravopisna napaka 

Dejavnosti učitelja pred 

izvedbo TD 

Dejavnosti učitelja pred 

izvedbo teh. dneva  

Pravopisna napaka 

Učenci ponovijo o pravilih 

obnašanja v skupini . 

Učenci ponovijo pravila 

obnašanja v skupini . 

Slovnična napaka 

Viri: 

 Zajc, d. (2006) 

Tehniški dnevi od 1. 

do 5. razreda osnovne 

šole. Ljubljana, 

ZRSŠ. 

 Ela Peroci, (1978), 

Moj dežnik je lahko 

balon, mladinska 

knjiga, Ljubljana. 

Literatura: 

 Zajc, D. (2006). 

Tehniški dnevi od 1. 

do 5. razreda osnovne 

šole. Ljubljana: 

ZRSŠ. 

Vir: 

 Peroci, E. (1978). 

Moj dežnik je lahko 

balon. Ljubljana: 

Mladinska knjiga. 

Pravopisna napaka 

Slogovna napaka 

Materialni pogoji: 

*Klobuki, 

*Slikanica Moj dežnik je 

lahko balon, 

*slikovni material, 

*prostor za modno revijo 

*lističi z napisi 

Materialni pogoji: 

 klobuki, 

 slikanica Moj dežnik 

je lahko balon, 

 slikovno gradivo, 

 prostor za modno 

revijo 

 lističi z napisi 

Pravopisne napake  

Slogovna napaka 

Poskrbi za sproščanje ( 

učenci npr. zapojejo …). 

Poskrbi za sproščanje (učenci 

npr. zapojejo …). 

Pravopisna napaka 

Ogledajo si slikovni material 

raznovrstnih pokrival in 

podajo ugotovitve (namen 

nošenja klobuka, ali klobuk 

pripada moškemu ali 

ženskemu spolu, ugotavljajo 

približno starost pokrival). 

Ogledajo si slikovno gradivo  

raznovrstnih pokrival in 

podajo ugotovitve (namen 

nošenja klobuka, pripadnost 

ženski ali moškemu, 

približno starost pokrival). 

Slogovna napaka 

Ugotavljajo, iz kakšnega 

materiala je klobuk, opišejo 

obliko pokrivala in povedo 

Ugotavljajo, iz kakšnega 

materiala je klobuk, opišejo 

obliko pokrivala in povedo, 

Pravopisna napaka 
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ob kakšnih priložnostih so 

klobuke nosili njihovi 

lastniki. 

ob kakšnih priložnostih so 

klobuke nosili njihovi 

lastniki. 

Izdelajo klobuk 

(individualno): rišejo, 

strižejo,lepijo, poslikajo. 

Izdelajo klobuk 

(individualno): rišejo, 

strižejo, lepijo, slikajo. 

Slovnična napaka 

Spregovorijo o morebitnih 

težavah pri posameznih 

delovnih fazah in o 

izboljšavah. 

Spregovorijo o morebitnih 

težavah pri posameznih 

delovnih fazah in 

izboljšavah. 

Slovnična napaka 

ZAKLJUČNI DEL SKLEPNI DEL Slogovna napaka 

Slika 1, 2: Moški in ženski 

klobuki, www.pajk-

klobuki.si  

Slika 3: Moj dežnik je lahko 

balon, www.emka.si  

Slika 1: Moški klobuk 

Vir: www.pajk-klobuki.si  

Slika 2: Moški in ženski 

klobuk  

Vir: www.pajk-klobuki.si  

Slika 3: Moj dežnik je lahko 

balon 

Vir: www.emka.si  

 

 

Slogovna napaka 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

Učno vzgojni cilji: 

-Poslušajo umetnostno 

besedilo. 

*-Izmišljajo si besede v 

žabjem jeziku. 

Učno vzgojni cilji 

Učenci: 

 Poslušajo umetnostno 

besedilo. 

 *Izmišljajo si besede 

v žabjem jeziku. 

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka  

Učne oblike: frontalno, 

individualno 

Učne oblike: frontalna, 

individualna 

Slovnična napaka 

Učne metode: razgovora, 

delo s tekstom, razlaganja, 

demonstracija 

Učne metode: pogovor, delo 

z besedilom, razlaga, 

prikazovanje 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka  

 

Učila in učni pripomočki: 

B/48; Pr/86 

Berilo, str. 48 Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Korelacija: Medpredmetna povezava: / Pravopisna napaka 

Slogovna napaka 

Artikulacija učne ure (potek 

učne ure) 

Členitev učne ure (potek 

učne ure) 

Slogovna napaka 

http://www.pajk-klobuki.si/
http://www.pajk-klobuki.si/
http://www.emka.si/
http://www.pajk-klobuki.si/
http://www.pajk-klobuki.si/
http://www.emka.si/
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Motivacija 

Vodim pogovor: Mi hodimo 

v šolo, se učimo brati, pisati, 

računati, kar potrebujemo in 

kar še bomo potrebovali v 

življenju. 

Kako pa se živali naučijo 

vsega, kar morajo v življenju 

znati? 

Motivacija 

Pogovor: Mi hodimo v šolo, 

da se naučimo brati, pisati, 

računati in drugih stvari, ki 

jih potrebujemo v življenju. 

Kako pa se živali naučijo 

vsega, kar morajo v življenju 

znati? 

 

 

 

Slovnična napaka 

-Razmišljajo in 

pripovedujejo na podlagi 

vedenja, ki so ga spoznali iz 

risank, filmov, pravljic. 

 Razmišljajo in 

pripovedujejo na 

podlagi vedenja, ki so 

ga pridobili iz risank, 

filmov, iz pravljic. 

Poimenovalna napaka 

Slovnična napaka 

Dejavnost 

-Predstavim pesem M. 

Rainer: Žabeceda. 

Preberem. 

 

-Branje učencev 

 

-Vprašanja za razvijanje 

razumevanja besedila. 

Kakšni so mladi žabci? 

Kaj pomeni …? 

 

-Primerjajmo žabji razred z 

našim razredom. 

Dejavnosti 

 Predstavitev pesmi 

M. Rainer: Žabeceda 

 Branje učiteljice 

 Branje učencev 

 Vprašanja za 

razvijanje 

razumevanja 

besedila: 

Kakšni so mladi žabci? 

Kaj pomeni …? 

 Primerjanje žabjega 

razreda z našim 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Slogovna napaka 

Utrjevanje 

-Iskanje besed, ki se rimajo: 

zelenci-učenci 

Šoli-nikoli 

 

-Prepis besed, ki se rimajo. 

 

*Vzpodbudim za izmišljanje 

besed v žabjem jeziku 

(televizija-žabevizija…) 

Utrjevanje 

 Iskanje besed, ki se 

rimajo: 

zelenci – učenci  

šoli – nikoli  

 Prepis besed, ki se 

rimajo 

 *Izmišljanje besed v 

žabjem jeziku 

(televizija – 

žabevizija …) 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Slogovna napaka 

Vedo kaj je rima. Vedo, kaj je rima. Pravopisna napaka 

DN-Gladko beri pesem. 

Nauči se jo do __?_- 

DN: Gladko beri pesem. 

Nauči se je do __?_ 

Pravopisna napaka 

Slovnična napaka 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

23,24 23, 24 Pravopisna napaka 

LIK. PODROČJE/TEHNIK LIK. PODROČJE IN 

TEHNIKA 

Pravopisna napaka 

Slogovna napaka 

LIK. NALOGA / MOTIV LIK. NALOGA IN MOTIV Pravopisna napaka 

Slogovna napaka 

Slikanje-Oblikovanje Slikanje: oblikovanje Pravopisna napaka  

Cilji 

-Uporabijo različne likovne 

tehnike za izdelavo enega 

izdelka( slikanje striženje, 

lepljenje, krašenje-nanašanje 

detajlov). 

Cilji 

Učenci: 

 Uporabijo različne 

likovne tehnike za 

izdelavo enega 

izdelka (slikanje, 

striženje, lepljenje, 

krašenje –nanašanje 

detajlov). 

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Učne oblike: frontalno, 

individualno 

Učne oblike: frontalna, 

individualna 

Slovnična napaka 

Učne metode: razgovora, 

delo s tekstom, razlaganja, 

demonstracija 

Učne metode: pogovor, delo 

z besedilom, razlaga, 

prikazovanje 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka  

Učni pripomočki: Vodene 

barve, 1/8risalnega lista, 

papir z voščilnice, srebrna 

kontura- bleščice, škarje 

lepilo 

Učni pripomočki: vodene 

barve, 1/8 risalnega lista, 

papir za voščilnice, srebrna 

kontura – bleščice, škarje, 

lepilo 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Korelacija: Medpredmetna povezava: / Pravopisna napaka 

Slogovna napaka 

Artikulacija učne ure (potek 

učne ure) 

Členitev učne ure (potek 

učne ure) 

Slogovna napaka 

Učiteljica:  

1. Predstavi primer za 

novoletno voščilnico. 

2. Prepoznavanje 

likovnih tehnik in 

postopkov izdelave. 

3. Demonstrira 

izdelavo- slikanje 

(barvanje površine z 

odtenki zelena barve- 

prelivanje barv) 

Učiteljica:  

1. Predstavi primer 

novoletne voščilnice. 

2. Predstavi  likovno 

tehniko in postopek 

izdelave. 

3. Prikaže izdelavo – 

slikanje (barvanje 

površine z odtenki 

zelene barve – 

prelivanje  barv). 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka 
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Izdelava šablone –smreke. Izdelava šablone – smreke. Pravopisna napaka 

Demonstracija obrisa šablone 

smreke in izrezovanje. 

Demonstracija obrisa šablone 

smreke in izrezovanja. 

Slovnična napaka 

Učenci: Liste posušijo na 

zraku. 

Učenci: Liste pustijo, da se 

posušijo na zraku. 

Slogovna napaka 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

5.1.2016 5. 1. 2016 Pravopisna napaka 

Cilji: 

 Razvijajo … 

Cilji: 

Učenci: 

 Razvijajo … 

Slogovna napaka 

Učne metode: razgovor, 

demonstracija, 

eksperimentiranje 

Učne metode: pogovor, 

prikazovanje, poskus 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

Učni pripomočki/sredstva: 

U/41, DZ 2/73, kinder jajčke, 

igra spomin - protipomenke 

Učni pripomočki/sredstva: 

učb, str. 41, DZ 2, str. 73, 

»kinder jajčki«, igra spomin 

– protipomenke  

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Slovnična napaka 

 

Pravopisna napaka 

Pridobimo pojem nasprotno. Pridobimo pojem nasprotje.  Slovnična napaka 

Povem navodilo igre. Povem navodilo za igro. Slogovna napaka 

VISOK - NIZEK  VISOK – NIZEK Pravopisna napaka 

Besede so skrite v jajčkah. 

(priloga priprave) Vsak 

vzame eno kinder jajčko, jo 

odpre, prebere besedo. Drugi 

učenec, ki ima kartonček z 

nasprotnim pomenom, ga 

glasno prebere. 

Besede so skrite v jajčkih 

(Priloga A). Vsak vzame en 

jajček, ga odpre, prebere 

besedo. Drugi učenec, ki ima 

besedo z nasprotnim 

pomenom, jo glasno prebere. 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka 

Slogovna napaka 

Kakšne so besede na 

kartončkih? (Imajo nasprotni 

pomen.) 

Kaj je značilno za besede na 

kartončkih? 

Slogovna napaka 

Učbenik, str. 41 - Besede z 

nasprotnim pomenom 

Učbenik, str. 41 – Besede z 

nasprotnim pomenom 

Pravopisna napaka 

Naročimo, naj si v parih … Naročimo, da naj si Slovnična napaka 

Vsak par pove dvojice besed 

z nasprotnim pomenom. 

Vsak par pove dvojico besed 

z nasprotnim pomenom. 

Slovnična napaka 

Igra: Spomin 

Učenci sedejo v skupine (4, 

Igra: spomin 

Učenci sedejo v skupine po 4 

Pravopisna napaka 
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5). 

Vsaka vzame kuverto s svojo 

igro parov. Z obračanjem 

kartončkov iščejo pare – 

spomin. 

ali 5. 

Vsaka skupina vzame 

kuverto s svojo igro Spomin. 

Z obračanjem kartončkov 

iščejo pare. 

Slogovna napaka 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

Učitelj/ica Učitelj/-ica Pravopisna napaka  

Cilji: 

 Učenci poslušajo 

posneto besedilo, 

 povedo svoje mnenje 

in svoje mnenje 

utemeljijo. 

Cilji: 

Učenci: 

 poslušajo posneto 

besedilo,  

 povedo svoje mnenje 

in ga utemeljijo. 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

Metode: delo s teksti, delo s 

tabelami 

Metode: delo z besedili, delo 

s preglednicami 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

CD predvajalnik CD-predvajalnik oz. 

predvajalnik zgoščenk  

Pravopisna napaka 

Poimenovalna napaka 

Literatura: Moja slovenščina 

4 1. del, Priročnik za učitelje, 

Slovar slovenskega knjižnega 

jezika 

Literatura: 

 Kranjc, S., Kokalj, T. 

(2012). Moja 

slovenščina 4. 

Mengeš: Izolit. 

 Kranjc, S., Kokalj, T. 

(2022). Priročnik za 

učitelje 4 k 

delovnemu zvezku 

Moja slovenščina 4. 

Trzin: Izolit. 

 Slovar slovenskega 

knjižnega jezika 

Slogovna napaka 

Učenci/ke od doma prinesejo 

voščilnice. Razdelijo jih v 

dve skupini, v eni so tiste, ki 

so brez napisa, v drugi pa so 

tiste z natisnjenimi voščili. 

Zapise primerjajo (npr. 

Srečno Novo leto : Srečno 

novo leto; učence opozorimo, 

Učenci/-ke od doma 

prinesejo voščilnice. 

Razdelijo jih v dve skupini: v 

eni so tiste, ki so brez napisa, 

v drugi pa so tiste z 

natisnjenimi voščili. Zapise 

primerjajo, npr. Srečno Novo 

leto : Srečno novo leto. 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 
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da pišemo besedi novo leto z 

malo, a zaradi različne 

oblikovanosti voščilk 

nekateri napišejo z veliko 

začetnico, kar je slovnično 

nepravilno.) 

Učence opozorimo, da 

pišemo besedno zvezo  novo 

leto z malo začetnico, vendar 

se v voščilnicah pojavlja tudi 

zapis z veliko začetnico, kar 

pa je slovnično nepravilno. 

Poimenovalna napaka 

Slovnična napaka 

Učenci primerjajo koledarje 

med seboj in ugotavljajo, 

zakaj se razlikujejo. 

Učenci primerjajo koledarje 

med seboj in ugotavljajo, po 

čem se razlikujejo. 

Slogovna napaka 

Rešitve preverijo s pomočjo 

prosojnice, na katero 

učitelj/ica razmnoži 

poslušano besedilo. 

Rešitve preverijo s pomočjo 

prosojnice, na katero učitelj/-

ica natisne poslušano 

besedilo. 

Pravopisna napaka 

Poimenovalna napaka 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

Učna enota: P. Suhadolčan 

VIDIM-NE VIDIM 

Učna enota: P. Suhadolčan: 

VIDIM – NE VIDIM 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Učni cilji: 

Cilji: 

 Otroci v literarno-

estetsko doživetje 

vstopajo prek igre; 

 zaznavajo in 

razumejo nenavadne 

besede. 

Učni cilji: 

Učenci:  

 v literarno-estetsko 

doživetje vstopajo 

prek igre; 

 zaznavajo in 

razumejo nenavadne 

besede. 

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka 

korelacija Medpredmetna povezava Slogovna napaka 

Metode: delo s teksti, delo s 

tabelami, demonstracija 

Metode: delo z besedili, delo 

s preglednicami, 

prikazovanje 

Slogovna napaka 

 

Novi pojmi: Novi pojmi: / Pravopisna napaka  

korelacija Medpredmetna povezava Slogovna napaka 

Učna sredstva in pripomočki: 

 

Literatura: Berilo: Ko 

pravljice oživijo, str. 40; 

Priročnik za učitelje, str.45. 

Učna sredstva in pripomočki: 

Berilo: Ko pravljice oživijo, 

str. 40. 

Vir: Grginič, M., Gošnik-

Godec, A., Maltarić, B. 

(2003). Ko pravljice oživijo: 

berilo za prvi razred 

devetletne osnovne šole. 

Trzin: Izolit. 

Literatura: Grgnič, M., 

Slogovna napaka 
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Saksida, I. (2004). Ko 

pravljice oživijo. Priročnik za 

učitelje. Domžale: Izolit. 

Igramo se igro SPREMENI 

SE: Otroci se spreminjajo v 

različne vloge – razpoloženja 

ob besednem vodenju 

učitelja. Enkrat z zaprtimi 

očmi, enkrat z odprtimi očmi. 

Otroke vzpodbujam z 

vprašanji, ki se nanašajo na 

razpoloženje, občutke, kadar 

gledamo z odprtimi, oziroma 

zaprtimi očmi (vidim-ne 

vidim). 

Izvedemo igro spremeni se: 

Otroci se vživljajo v različna 

razpoloženja ob besednem 

vodenju učitelja, enkrat z 

zaprtimi očmi, drugič z 

odprtimi. V obeh primerih 

(vidim – ne vidim) jih 

sprašujem po občutkih.  

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka 

Igramo se igro SLEPEC, 

VODNIK: Otrok »je slepec« 

(oči ima prekrite). Drugi je 

njegov vodnik-drži ga za 

roko in ga varno vodi… 

Izvedemo igro Slepec, 

vodnik: En otrok je »slepec« 

(oči ima prekrite). Drugi je 

njegov vodnik – drži  ga za 

roko in ga varno vodi… 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Na določenem zanimivem 

kraju se vodnik ustavi … 

Na določenem zanimivem 

mestu se vodnik ustavi … 

Slogovna napaka 

Opisuje svoja občutja po 

enakem principu predhodne 

igre. 

Opisuje svoja občutja po 

enakem načelu kot v 

predhodni igri. 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

Otroci zaigrajo igro vlog 

svojih staršev in sebe (kaj 

vse naredijo, ko zvečer 

nočejo zaspati?). 

Otroci zaigrajo igro vlog, v 

kateri nastopajo njihovi starši 

in oni sami. Kaj vse naredijo, 

ko zvečer nočejo zaspati?   

Slogovna napaka 

 

Pravopisna napaka 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

Razred: 3.b 

Zaporedna št. ure: 9., 10. 

Datum: 11.9.2015 

Razred: 3. b 

Zaporedna št. ure: 9, 10 

Datum: 11. 9. 2015 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

A. Lindgren: Na otoku 

Taka - Tuka 

Taka-Tuka Pravopisna napaka 

Učni cilji: 

 pripovedujejo o filmu 

Pika nogavička 

 pripovedujejo o 

otroški igri … 

Učni cilji: 

Učenci: 

 pripovedujejo o filmu 

Pika nogavička, 

 pripovedujejo o 

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka 
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otroški igri … 

Demonstracija, 

eksperimentiranje, 

memoriranje, deklamiranje 

Prikazovanje, poizkušanje, 

vtiskovanje v spomin, 

recitiranje 

Slogovna napaka  

Novi pojmi: Novi pojmi: / Pravopisna napaka 

Literatura: 

Berilo: moje branje – svet in 

sanje, str 40 ; 

Priročnik za učitelje: Moje 

branje – svet in sanje, str. 76. 

Literatura: 

 

PRAVILEN ZAPIS  

Pravopisna napaka 

Slogovna napaka 

Je bil kdo od vas na 

počitnicah na otoku Taka-

Tuka? Škoda, da ne, kajti 

tam se dogajajo zanimive 

dogodivščine. Jih želite 

spoznati? 

Je bil kdo izmed vas na 

počitnicah na otoku Taka-

Tuka? Škoda da ne, kajti tam 

se dogajajo zanimive stvari. 

Želite izvedeti več o njih? 

Slovnična napaka 

Pravopisna napaka 

 

Poimenovalna napaka 

Slogovna napaka 

Pripoved konča malo pred 

koncem odlomka, tako da 

učenci ne izvedo, zakaj je 

Pika jokala. Učenci povedo, 

zakaj je Piko popadel silen 

jok. 

Vprašanja za razumevanja 

besedila. Učenci nanje ustno 

odgovarjajo. 

Pripoved konča malo pred 

koncem odlomka, tako da 

učenci ne izvedo, zakaj je 

Pika jokala. Učenci ugibajo, 

zakaj je Piko popadel silen 

jok. 

Sledijo vprašanja za 

razumevanja besedila. 

Učenci nanje ustno 

odgovarjajo. 

Poimenovalna napaka 

Slogovna napaka 

- naštevanje  naštevanje Pravopisna napaka  

NOVE NALOGE - 

DOMIŠLJIJSKA 

PRIPOVED  

Kako se napiše pripoved? 

Koliko delov mora imeti? 

Kaj bi lahko zapisali za 

uvod? Učenci pišejo 

nadaljevanje pripovedi.  

NOVE NALOGE – 

DOMIŠLJIJSKA 

PRIPOVED 

Kako se napiše pripoved? 

Koliko delov mora imeti? Kaj 

bi lahko zapisali v uvod? 

Učenci pišejo nadaljevanje 

pripovedi. 

Pravopisna napaka 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

od 23-27.11.2015 23.–27. 11. 2015 Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Vsebine: Vsebine: Pravopisna napaka  
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-Začetni in končni glas v 

besedi; 

-Izdelovanje knjižnega 

kazala; 

-Gozd jeseni; 

 Začetni in končni glas 

v besedi, 

 izdelovanje knjižnega 

kazala, 

 gozd jeseni. 

Pravopisna napaka  

Pravopisna napaka  

demonstracija prikazovanje Slogovna napaka 

SPROSTITVENA 

DEJAVNOST: 

V učilnici: 

lego kotiček, kotiček za 

risanje pa želji, namizne 

družabne igre; 

 

Na igrišču: 

igra z žogami, ciljanje v koš, 

igra gnilo jajce, igra kraljica 

koliko korakov, igra trden 

most, igre, ki jih predlagajo 

otroci. 

SPROSTITVENE 

DEJAVNOSTI: 

V učilnici: 

lego kotiček, kotiček za 

risanje pa želji, namizne 

družabne igre. 

 

Na igrišču: 

igra z žogami, ciljanje v koš, 

igra gnilo jajce, igra kraljica, 

koliko korakov, igra trden 

most, igre, ki jih predlagajo 

otroci. 

Slovnična napaka 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

CILJI: 

-Naštevajo … 

-… 

CILJI: 

Učenci: 

 Naštevajo … 

Slogovna napaka 

Besede na enak začetni glas: 

-izbere sliko, poimenuje 

predmet, pove začetni glas; 

-iščejo besede na enak 

začetni glas 

-igramo se glasovno igro; 

Besede na isti začetni glas: 

 učenci izberejo sliko, 

poimenujejo predmet, 

povejo začetni glas; 

 učenci iščejo besede 

na isti začetni glas; 

 igramo se glasovno 

igro. 

Slogovna napaka 

 

Pravopisne napake 

 

Slogovna napaka 

Knjiga beli medvedek Knjiga Beli medvedek Pravopisna napaka 

-Izdelovanje knjižnega 

kazala: 

- prisluhnejo zgodbici Beli 

medvedek in zajček (H. de 

Beer), povem jim, da jo do 

konca preberem naslednjič in 

s kazalom označim, kje sem 

ostala, 

-otroke vprašam, kako si 

Učenci: 

 izdelujejo knjižno 

kazalo; 

 prisluhnejo zgodbici 

Beli medvedek in 

zajček (H. de Beer). 

(Povem jim, da jo 

bom do konca 

prebrala naslednjič, in 

Slogovna napaka 

 

Pravopisna napaka 

 

Pravopisna napaka 
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označijo oni, navdušim jih , 

da si sami izdelajo knjižno 

kazalo; 

-pripravijo si likovni prostor 

(časopisni papir za zaščito 

miz, kartončki za knjižno 

kazalo, flomastri, lepilo v 

stiku, ravnilca- šablone); 

-prednjo stran kartončkov za 

knjižna kazala razdelijo z 

vodoravnimi črtami, ki jih po 

celotni površini prekrijejo z 

največ štirimi barvami; 

-pobarvajo še medvedjo 

glavo in z njo ter z izbrano 

mašno okrasijo kazalo; 

-v primeru da dela ne 

dokončajo, se s tem 

»poigrajo« prvo naslednjo 

uro, ko jih ponovno 

»obiščem« 

- izdelke razstavimo; 

 

s kazalom označim, 

kje sem ostala. 

Vprašam jih, kako si 

označijo oni. 

Navdušim jih za 

izdelovanje knjižnega 

kazala.) 

 pripravijo si likovni 

prostor (časopisni 

papir za zaščito miz, 

kartončke za knjižno 

kazalo, flomastri, 

lepilo v stiku, ravnila 

ali šablone); 

 sprednjo stran 

kartončkov za knjižna 

kazala razdelijo z 

vodoravnimi črtami, 

ki jih po celotni 

površini prekrijejo z 

največ štirimi 

različnimi barvami; 

 pobarvajo še 

medvedjo glavo ter z 

njo in izbrano mašno 

okrasijo kazalo; 

 če dela ne dokončajo, 

se s tem »poigrajo« 

naslednjo uro, ko jih 

»obiščem«, 

 izdelke razstavijo. 

Pravopisna napaka  

Slovnična napaka 

Pravopisna napaka 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

 

Slogovna napaka 

 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

Razstavijo vse liste in 

poiščejo njihove skupne 

značilnosti in pa seveda 

razlike. 

Razstavijo vse liste in 

poiščejo njihove skupne 

značilnosti razlike. 

Slogovna napaka 

Poročajo, kaj so še videli v 

gozdu( podrast, rože …) in v 

čem se razlikujejo od tistih ki 

jih vidimo v gozdu poleti. 

Poročajo, kaj so še videli v 

gozdu (podrast, rože …) in v 

čem se naštete stvari 

razlikujejo od tistih, ki jih 

vidimo v gozdu poleti. 

Pravopisna napak 

Slovnična napaka 

Pravopisna napaka 

Skačejo po obeh in po eni 

nogi do določenega dela na 

igrišču. 

Skačejo po obeh nogah in po 

eni nogi do določenega dela 

igrišča. 

Slovnična napaka 
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Kotalijo žogo z roko in z 

nogo. 

Kotalijo žogo z roko in nogo. Slovnična napaka 

 

P 33 

Napaka Popravek Vrsta napake 

1.c 1. c Pravopisna napaka 

Zaporedno število ur: 29 Zaporedna številka ure: 29 Slogovna napaka 

razgovor pogovor Slogovna napaka 

Didaktična sredstva: Portreti 

učencev, slika iz U/26, 

DZ/20 

Didaktična sredstva: portreti 

učencev, učb, str. 26: slika, 

DZ, str. 20 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka 

Operativni cilji: 

 Spoznajo,da ima vsak 

človek pravice in 

dolžnosti. 

 Spoznajo razliko med 

morati in smeti. 

Operativni cilji: 

Učenci: 

 Spoznajo, da ima … 

 Spoznajo razliko med 

pomenoma besed 

morati in smeti. 

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka 

Slogovna napaka 

Na tabli imamo nalepljene 

otroške risbe portretov z 

njihovimi imeni. Pogovor o 

podobnostih in razlikah: 

 zunanje: oblika 

obraza, lasje, oči, 

velikost…. 

 skrite: kar nam je 

všeč – jedi, igrače, 

živali …; česa ne 

maramo ali se bojimo 

Na tabli imamo nalepljene 

otroške risbe – portrete 

učencev z njihovimi imeni. 

Pogovorimo se o 

podobnostih in razlikah: 

 zunanje: oblika 

obraza, lasje, oči, 

velikost … 

 skrite: kaj nam je 

všeč – jedi, igrače, 

živali …; česa ne 

maramo ali se bojimo 

Slogovna napaka  

Slogovna napaka 

Pravopisna napaka 

Slogovna napaka 

Če imamo vzdevek, le ta 

nikoli ne sme biti 

poniževalen. 

Če imamo vzdevek, le ta ne 

sme biti poniževalen. 

Slogovna napaka 

Zakaj? - PRAVICA DO 

DRZUŽINE 

Zakaj? – PRAVICA DO 

DRZUŽINE 

Pravopisna napaka 

To si bomo povedali v 

naslednji igrici: Govoreča 

palica - Kdor ima v rokah 

govorečo palico, ima 

posebno moč, da lahko 

govori. Vsi drugi pa imajo 

posebno moč, da ga lahko 

poslušajo 

To si bomo povedali v 

naslednji igrici: govoreča 

palica. Kdor ima v rokah 

govorečo palico, ima 

posebno moč – lahko govori. 

Vsi drugi pa imajo drugačno 

posebno moč – lahko 

poslušajo. 

Pravopisna napaka 

Pravopisna napaka  
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6.1.5 Učne ure 

 

U 1 

Napaka Popravek Vrsta napake 

Blaž, hitro pospravt.  Pospravit(i) Pravorečna napaka 

Manjka glagol Slogovna napaka 

Na stol se usedəš lepo. 

pridəš, prinesəš … 

se usedeš Pravorečna napaka 

Smo kəkšno pravljico 

poslúšali? 

kakšno Pravorečna napaka  

No, Žan, zdej si se pa 

spômnil. 

No, Žan, zdaj si se pa 

spómnil. 

Pravorečna napaka  

Pravorečna napaka 

ste meli, mate, ma Ste imeli, imate, ima Pravorečna napaka  

js jas Pravorečna napaka  

A ne kajne Slogovna napaka  

Zdej smo se že učili različna 

besedila pisat, sestavljat, smo 

se o njih pogovarjali, kako 

morajo bit napisana. 

Že smo se učili različna 

besedila pisati, sestavljati, 

pogovarjali smo se, kako 

morajo biti napisana. 

Slogovna napaka  

Slovnična napaka 

Pravorečna napaka 

Ampak, še prej bomo pa 

naredili eno vajo v parih. 

Včeraj oziroma 

predvčerajšnjem, ko smo se 

pogovarjali o zahvali, o lepih 

besedah, prijaznih besedah, 

rekla sm, da jih js imenujəm 

kr čarobne besede, ne, da jih 

je potrebno uporabljat, am, 

bomo pa zdejle malo to 

ponovili v parih.  

Ampak, še prej bomo pa 

naredili eno vajo v parih. 

Včeraj oziroma 

predvčerajšnjem smo se 

pogovarjali o zahvali, lepih 

besedah, o prijaznih besedah. 

Rekla sm, da jih jaz 

imenujem kar čarobne 

besede, da jih je treba 

uporabljati. Zdaj bomo to v 

parih  malo ponovili. 

Slovnična napaka 

Pravorečna napaka 

Pravorečna napaka 

Slogovna napaka 

Pravorečna napaka 

Slogovna napaka: »ne, 

amm?« 

Slogovna napaka: vrstni red 

besed 

Vsak par bo dobíl en listek, 

na katerem piše, am, kaj se 

morata pogovorit. 

Vsak par bo dobíl en listek, 

na katerem piše, am, o čem 

se morata pogovoriti. 

Slovnična napaka 

Na primər: en par bo …  al 

pa en, več parov bo dobilo, 

da pridəš v knjižnico, vrnəš 

knjigo in potem odidəš 

domov. 

Na primer: en par bo … ne 

en, več parov bo dobilo 

naslednji primer: Prideš v 

knjižnico, vrneš knjigo in 

potem odideš domov. 

Pravorečna napaka 

Pravorečna napaka 

Slovnična napaka 

 

Zdej pa: pazi na tiste 

prijazne besede, zahvalo in 

Brez »zdej pa« 

zdaj 

Slogovna napaka (3-krat) 
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tako naprej. 

Drug primer: recimo, srečaš 

učiteljico, jo pozdraviš, 

vprašaš, kr si pozabil, kaj 

imaš za domačo nalógo in 

potem se posloviš. 

Drug primer: srečaš 

učiteljico, jo pozdraviš, 

vprašaš – ker si pozabil – kaj 

imaš za domačo nalogo in 

potem se posloviš. 

Slogovna napaka: drug 

primer + recimo (dve 

zaporedni besedi s podobnim 

pomenom) 

Pravorečna napaka: kr  ker 

Zdej pa: kaj bo rekla 

učiteljica, se spomənte. A bo 

povedala, bo tok prijazna, al 

bo rekla: malce pomisli. Kaj 

se boš spomnil, ne vem, to si 

boš pa sam izmislil, ja? 

Kaj bo rekla učiteljice, se 

spomnite sami: Ali bo 

povedala – bo tako prijazna 

ali bo rekla: malce pomisli. 

Česa se boš spomnil? 

Pravorečna napaka: 

spomənte 

Slogovna napaka: a  (Ali) 

bo? 

(9-krat) 

Pravorečna napaka 

Slovnična napaka 

Še en primer: na obisk pridəš 

k babici, prinesəš ji koščək 

torte in malo z njo 

poklepetaš, si prišel na obisk, 

da ji malo skrajšaš čas, 

popestriš dan in potem se 

spet posloviš in odideš nazaj 

domov. 

Še ne primer: Prideš k babici 

na obisk, prineseš ji košček 

torte in z njo malo 

poklepetaš. Na obisk si 

prišel, da ji malo skrajšaš 

čas, popestriš dan. Potem se 

posloviš in odideš nazaj 

domov. 

Slogovna napaka 

tko tako Pravorečna napaka 

tut tudi Pravorečna napaka (4-krat) 

Žana gre k_Lovrotu. Žana gre kLovru. Pravorečna napaka 

Slovnična napaka 

Bom pəršlá js k tebi, prou? Bom prišlà jaz k tebi, prav? Pravorečna napaka 

Pravorečna napaka 

Tkole, vsak par dobi en 

listek. 

Tako … Pravorečna  napaka 

Časa imate približno pet 

minut, da si v parih to 

zaigrate, da se o tem 

pogovorite. 

Imate pet minut časa, da v 

parih to zaigrate, da se o tem 

pogovorite. 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 

Dobro, zaključit.  Dobro, končajte. Slogovna napaka 

Am, Anej, pober listke 

v_vaši vrsti, Zarja v_srednji 

vrsti pa Gašper v_zadnji 

vrsti. 

Am, Anej, poberi listke uvaši 

vrsti, Zarja usrednji vrsti pa 

Gašper uzadnji vrsti. 

Pravorečna napaka 

Pravorečna napaka 

Takole: en par bi želela 

slišat. Am, recimo tistega, 

ko je prišel nekdo v 

Tako: en par želim slišati. 

Am, recimo tistega, pri 

katerem je nekdo prišel v 

 

Slovnična napaka 
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knjižnico. knjižnico. 

Vsi ostali pa sedite na svojih 

mestih in date mir.  

drugi 

daste 

Slogovna napaka 

Pravorečna napaka 

Matej ma polno enih 

opravkov. 

Ima veliko opravkov. Slogovna napaka 

Nekdo, en par, ki, kjer sta 

prijatelja se srečala. 

En par, ki je zaigral srečanje 

prijateljev 

Slovnična napaka 

Kaj še smo imeli? Kaj smo še imeli? Slogovna napaka 

No, pa pejta vidva.  pojdita Pravorečna napaka 

Ja, lej, če se nista dogovorila, 

potem bo nekdo drug. 

glej Slogovna napaka 

A sta zmenjena? dogovorjena Slogovna napaka 

Kaj je zelo pomembno? Da 

uporabljaš besede dober dan, 

nasvidenje, hvala, prosim. In 

tudi katera, ki gre težko iz 

ust? Oprosti, če je potrebno, 

ne? 

 

 

 

katero 

 

 

 

Slovnična napaka 

Pa je pršou vnučk k babici 

na obisk pa jo pozdravil in ji 

kaj lepega povedal, kaj se kj 

dogaja naokrog, ko je pršou 

na obisk, a ne 

Pa je prišəl vnučək k babici 

na obisk, jo pozdravil in ji 

povedal, kaj se dogaja 

naokrog. 

 

Pravorečna napaka 

Pravorečna napaka 

Slogovna napaka  

Babicam pa dedkom, ki so že 

starejši, jim takšne novice 

veliko pomenijo. 

Babicam in dedkom, ki so že 

starejši, takšne novice veliko 

pomenijo. 

Slogovna napaka  

Slovnična napaka 

Kaj pa če ne moremo na 

obisk, da ni tako blizu pa da 

se ne srečamo vsak dan? 

Kaj pa če ne moremo na 

obisk, če ni tako blizu in se 

ne srečamo vsak dan? 

Slovnična napaka 

tkrt  takrat Pravorečna napaka 

Am, ko boste mejčken večji 

… 

malce, majčken Slogovna napaka 

Pravorečna napaka 

ima zelo rd rad Pravorečna napaka 

Pa doma, ko bo poštar 

prinesel, pa bo mami pošto 

vzela, bo tud lahko prebrala. 

Pa doma, ko bo poštar 

prinesel pošto, pa jo bo 

mami vzela, bo tudi lahko 

prebrala. 

Slovnična napaka 

Pismo zapakiramo in tm ne 

morjo prebrat. Razglednico 

pa lahko vsakdo, ki jo pč 

vidi, prebere. 

zapakiramo  zapremo Slogovna  napaka 

tm  tam Pravorečna napaka  

morjo  morejo (morate …) Pravorečna napaka 

pč  pač Pravorečna napaka 
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Tudi ko ste bli vi v_CŠOD-

ju, ste napisáli, da se mate 

fino … 

bili, bilo Pravorečna napaka  

uCŠOD-ju  Pravorečna napaka 

lepo Slogovna napaka 

Čigavo ime in priimek? čigava Slovnična napaka 

A si sam sebi pisóu? písau Pravorečna napaka 

V kater del razglednice pa 

ste to napisali?  

Je to že kje pripravljen 

prostor na razglednici? 

V kateri …? 

 

Je za to že kje pripravljen 

prostor na razglednici? 

Pravorečna napaka 

Slovnična napaka 

smo rekl rekli Pravorečna napaka  

Besedilo je drug del. drugi Pravorečna napaka 

je reku je rekel Pravorečna napaka 

Am, ja, a je to nujno? Da 

napišemo tud posebi kraj? 

Ali je to obvezno? Da 

napišemo posebej tudi kraj? 

Slogovna napaka  

Pravorečna napaka 

Aha, lahko je že razglednica 

takšna, pč, s tistim krajem, 

odziv kraja, kjer smo. 

Aha, lahko je že razglednica 

takšna, pač, s sliko tistega 

kraja, kjer smo. 

Pravorečna napaka 

Slogovna napaka 

Gašpr Gašper Pravorečna napaka 

Ko ste vi poslali razglednico 

iz CŠOD-ja, ste mel ta dom 

pa je gor pisalo Dom Jurček, 

Kočevje, a ne? 

Ste imeli na njej fotografijo 

tega doma. 

 

gor 

(Pravorečna napaka) 

Slogovna napaka 

 

Pravorečna napaka 

Cel tedən sm v domu Jurčk. ves tedən Slogovna napaka 

se morte, se mormo Morate, moramo Pravorečna napaka  

Če ne, ne bojo vedeli … bodo Slogovna napaka 

A smo pri vabilu tut naslov 

naslovnika pa ime pa 

priimek? 

Ali smo na vabilo tudi 

napisali naslovnika ter ime in 

priimek? 

Slovnična napaka 

 

Kako napišemo, če mamici 

pošljete razglednico pa očku? 

Kako napišete, če pošljete 

razglednico mamici in očku? 

Slogovna napaka 

Ni pa na obvestilu in na 

vabilu in na zahvali 

naslovnika. 

Ni pa v obvestilu, vabilu in v 

zahvali naslovnika 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

Šemnik, koliko mate 

številko? 

Katero hišno številko imate? Slovnična napaka 

Tukale  tukaj Pravorečna napaka  

No, js mam tukale nekaj že 

zelo zelo starih razglednic, 

ampak res starih razglednic 

pa bomo malo si pogledali 

kkšno. 

Jas imam tukaj nekaj že zelo 

starih razglednic, ampak res 

starih razglednic, pa si bomo 

kakšno malo pogledali. 

Slogovna napaka 

 



NNNNN 
 

 

U 2 

Napaka Popravek Vrsta napake 

Danes sem vam napovedala 

že obisk, je tako?  

Napovedala sem vam že 

obisk za danes, je tako? 

Slogovna napaka 

Tako da se nič ne oziramo na 

to, ampak delamo normalno 

naprej, kot imamo.  

Tako da se nič ne oziramo na 

to, ampak delamo običajno 

naprej. 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

Zdej, tisti, ki imate še 

govorno vajo, in je še niste 

opravili, nekateri še 

manjkajo, smo se zmenili za 

četrtek, torej jutri. 

Tisti, ki govorne vaje še niste 

opravili, jo boste v četrtek, 

torej jutri.  

dogovorili  

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

zdaj Pravorečna napaka  

kasneje pozneje Slogovna napaka 

Ne narediš opis živali. Ne narediš opisa živali. Slovnična napaka 

Bom počakala, da se 

spomnita, kaj morsta nrdit. 

 

Kaj morata narediti 

Pravorečna napaka 

Pravorečna napaka  

Najprej bosta stópila do 

mene pa bosta to opravila. 

Stopíla 

pa  in 

Pravorečna napaka 

Slogovna napaka 

Ne morš stopit v razred in 

pol mimo mene. 

moreš 

potem 

Pravorečna napaka  

Slogovna napaka 

Najbolje je bilo tvoje. Tvoje dejanje je bilo res 

najboljše. 

Slogovna napaka 

A ne? Kajne? Slogovna napaka  

A bi …?  Bi …? Ali bi …? Slogovna napaka  

neki  nekaj Pravorečna napaka 

zakaj si zamudìl zamúdil Pravorečna napaka 

Kr usedta se. kar Pravorečna napaka  

usedita Pravorečna napaka 

To morš sam nrdit in to veste 

že kolk časa? 

(tudi: bi morala ločit, moraš 

uredit …) 

To morate sami narediti in to 

veste že koliko časa?  

 

(ločiti, urediti …) 

Pravorečna napaka 

Slogovna napaka 

Pravorečna napaka 

Torej v dveh tednih, kolikor 

sm dala vsa navodila, 

kolikor smo imeli vse vaje, 

moraš ti met že tukaj napisan 

in v glavi svoj opis narejen. 

imeti Pravorečna napaka 

Slovnična napaka 

Slovnična napaka 

Če je kj ostal na moji mizi 

sm tudi vrníla nazaj.  

Če je kaj ostalo na moji 

mizi, sem tudi vrnila. 

Pravorečna napaka 

Pravorečna napaka 

Slogovna napaka 

Sm vse, kr sm pregledala, Vse, kar sm pregledala, sm Slogovna napaka 
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vrníla nazaj, tako da boš 

pogledal še enkrat v torbo. 

vrnila, tako da boš še enkrat 

pogledal v torbo. 

Tako da bomo zdejle kr 

odprli vaše zvezke za 

slovnico. 

Tako da boste zdaj kar odprli 

vaše zvezke za slovenščino. 

Pravorečna napaka 

Slogovna napaka 

Nazadnje smo naredili na 

kratko o opisu živali, zdej pa 

naredímo z rdečo naslov: 

opis osebe. 

Nazadnje smo naredili zapis 

o opisu živali, zdaj pa 

napišimo z rdečim pisalom 

naslov: opis osebe. 

Slogovna napaka 

Kr na vrhu zvezka. Kar na vrh zvezka. Slovnična napaka 

Imena so lastna, ja, imena, 

zato jih pišemo z véliko 

začetnico, kadar govorimo o 

imenih ljudi. 

Imena ljudi so lastna imena, 

ja, zato jih pišemo z véliko 

začetnico. 

Slogovna napaka 

napísali  napisáli Pravorečna napaka 

Nizali bomo eno pod drugo 

in bomo označevali s 

številkami. (ključne besede) 

Nizali bomo eno pod drugo 

in jih označevali s 

številkami. 

Slogovna napaka 

Ali vedno izpostavimo 

osebne podatke? 

Ali vedno navedemo osebne 

podatke? 

Slogovna napaka  

Če pa želimo od začetka 

predstaviti, a ne, Lan, 

potem pa povemo z 

imenom, lahko tudi s 

priimkom in pa seveda 

koliko je oseba stara. 

Če pa želimo osebo 

predstaviti od začetka, potem 

pa začnemo z imenom in 

priimkom ter s starostjo. 

Slovnična napaka 

 

Slogovna napaka 

mal malo Pravorečna napaka 

To je pod dvojko. Drugič 

imamo zunanjost. 

Pod točko dve imamo 

zunanjost. 

Slogovna napaka 

Torej, zdej smo opísali, kar 

koli spada k obrazu: od tega, 

kakšni so lasje, oči, usta, 

kakšne pegice na obrazu in 

tako naprej. 

Torej, zdaj smo opisáli vse, 

kar spada k obrazu: lase, 

oči, usta, kakšne pegice na 

obrazu in tako naprej 

Pravorečna napaka 

Slovnična napaka 

Kaj pa potem ostalo? Kaj pa potem drugo? Slogovna napaka 

Še kaj lahko izpostavimo pri 

zunanjosti? 

Kaj lahko še navedemo pri 

zunanjosti? 

Slogovna napaka 

Aha, polt je tudi pri samem 

telesu in pri obrazu. 

Aha, pol je tudi pri telesu in 

obrazu. 

Slovnična napaka 

Aha, potem pa, ko 

predelamo, a ne, obraz pa 

telesne značilnosti pa gremo 

Ko predelamo obraz in 

telesne značilnosti, gremo pa 

na obleko. 

Slovnična napaka 
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tudi, kako je oseba oblečena. 

al pa ali pa Pravorečna napaka 

nrdimo  naredimo Pravorečna napaka 

Edina, prosim, če dopolniš. Prosim, da dopolniš. Slovnična napaka 

To je v_oklepaju. voklepaju Pravorečna napaka  

Odprete delovne zvezke, in 

sicer na strani 

sedemindvajset, kjer 

moramo še zaključiti kratko 

ponovitev te snovi. 

 

na kateri 

končati 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

Preberete si, kaj piše v 

rumenem kvadratku in 

skušate dopolniti. 

Preberete, kaj piše v 

rumenem kvadratku in 

skušate dopolniti. 

Slovnična napaka 

Zdej imate pa pred sabo 

krajšo ponovitev in zapis 

tega, da vidim, koliko bi 

znali prenesti v delovni 

zvezek. 

Zdaj imate pa pred seboj 

krajšo ponovitev, da vidim, 

koliko znanja znate prenesti 

v delovni zvezek. 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 

Če pogledate, imate dve tabli 

z besedami, vendar je neka 

razlika med njimi. 

 

 

Med njima 

 

 

Slovnična napaka 

Luka, ni treba nč mahat mi, 

lahko samo v miru držiš 

roko. 

Luka, ni mi treba nič mahati, 

lahko samo v miru držiš 

roko. 

Slogovna  napaka 

Pravorečna napaka 

Krasno si to zaključil. Krasno si to sklenil. Slogovna napaka 

Če bi jih písala v vrsti … pisála (Pravorečna napaka) 

tm tam Pravorečna napaka 

Tko tako Pravorečna napaka 

A tko, a se, a ti, a je  … Ali …?; Se ti …?; Se je …?  Slogovna napaka  

zlo zelo Pravorečna napaka 

Mhm, in zadnjo še, Tiana. Mhm, in še zadnjo, Tiana. Slogovna napaka 

Pomembno je, da vidimo, 

katero ločilo stoji na koncu, 

kajti mi ne moremo prebrati 

povedi, kakor se nam zdi, 

ampak moramo upoštevati 

ločilo, ki stoji na koncu. 

Pomembno je, da vidimo, 

katero ločilo stoji na koncu, 

kajti mi ne smemo prebrati 

povedi kar po svoje, ampak 

moramo upoštevati ločilo, ki 

stoji na koncu. 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

js jas Pravorečna napaka  

Prosim, Taj, če nehaš zlagat 

pisala, ker nimamo na urniku 

zlaganje pisal, ampak imamo 

slovenščino. 

da nehaš 

 

zlaganja 

Slovnična napaka 

Slovnična napaka 

Ne bom še tole dala naprej, Ne bom še tega dala naprej, Slovnična napaka 
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ker boste vi meni povedali: 

Sara, kaj ti misliš, da je 

poved? 

ker boste vi meni 

Ne bomo dájali popolnoma 

nesmiselnih odgovorov ali si 

odgovarjali z vprašanjem.  

Ne bomo dajáli popolnoma 

nesmiselnih odgovorov ali 

odgovarjali z vprašanjem.  

Pravorečna napaka 

Slovnična napaka 

Kaj si predstavljaš pod 

povedjo? 

Kaj si predstavljaš pod 

besedo poved? 

Slogovna napaka 

tut tudi Pravorečna napaka  

Če hočem js dobiti poved, 

moram, seveda, imeti besede. 

Če hočem sestaviti poved, 

moram imeti, seveda, beseda. 

Slogovna napaka 

normalno seveda Slogovna napaka 

mam imam Pravorečna napaka 

To še ne pomeni, da je 

smiselna, ja, da ima ločilo. 

To, da ima ločilo, še ne 

pomeni, da je smiselna. 

Slovnična napaka 

Besede začnem z véliko, 

namečem besede, dam na 

koncu piko.  

Besede začnem z veliko 

začetnico, namečem besede, 

dam na konec piko. 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 

Zdej sm si to zmislila.  izmislila  Slogovna napaka 

Js moram narediti smisel. Jas moram poved osmisliti. Slogovna napaka 

Torej ko dajem besede 

v_poved, a ne, Erik, moram 

postaviti v pravilni vrstni red, 

kako si sledijo, da ima poved 

smisel.  

Torej: ko dajem besede 

upoved, a ne, erik, jih moram 

postaviti v pravilni vrstni red, 

da ima poved smisel. 

Slovnična napaka 

Pravorečna napaka 

ste rekl Sre rekli Pravorečna napaka 

Pa si poglejmo primere 

povedi, ki jih je potrebno 

smiselno urediti, in, pazite, 

zaključimo jih s piko, piše. 

Pa si poglejmo primere 

povedi, ki jih je potrebno 

smiselno urediti in, pazite, 

končati s piko. 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

men meni Pravorečna napaka 

Torej če ni smisla pravega, 

potem tudi ne morem tvoriti 

povedi in poved mora biti 

smiselna. 

 Slogovna napaka 

prosm prosim Pravorečna napaka 

Torej, naredili smo, kar mi 

mislimo, da so smiselne 

povedi, uredili smo besede 

v_pravilni vrstni red pa 

poglejmo, ali smo uredili 

popolnoma pravilno.  

Torej: besede smo uredili v 

pravilni vrstni red. zdaj pa 

poglejmo, ali smo naredili 

pravilno. 

Slovnična napaka 

Tiste besede, ki so, so Tiste besede, ki so, so Slovnična napaka 
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pravilno slovnično 

postavljene, ja, samo še 

vrstni red. 

pravilno oblikovane, samo še 

v pravilni vrstni red jih je 

treba postaviti. 

 

 

U 3 

Napaka Popravek Vrsta napake 

A je zanimiv naš …? Ali je … Slogovna napaka  

Ste gotovi? Ste končali? Slogovna napaka 

Kr preberi. kar Pravorečna napaka  

Zdej bi pa lepo prosila, če 

sedete, se zravnate na 

blazinicah. Mal pomigamo. 

Mal pomasiramo: svoje 

lasišče, teme, čelo. Uhəljčke 

mal naravnamo. Z nôskom 

pomigamo. Ustnice mal 

popačimo. 

Zdaj bi pa lepo prosila, da 

sedete, se zravnate na 

blazinicah. Malo pomigamo. 

Malo zmasiramo: svoje 

lasišče, teme, čelo. Uhəljčke 

malo naravnamo. Z nóskom 

pomigamo. Ustnice malo 

popačimo. 

Pravorečna napaka  

Slovnična napaka 

Pravorečna napaka  

Poimenovalna napaka 

Pravorečna napaka 

 

Kr bolj nazaj.  Pojdite bolj nazaj. Slogovna napaka  

Kr če ne mi bo gdo pod 

mizo zlezeu, ne?  

Ker drugače mi bo kdo pod 

mizo zlezeu, ne? 

Pravorečna napaka  

Slogovna napaka 

js  jas  Pravorečna napaka  

Zdajle je kater del dneva? kateri Pravorečna napaka 

A se nismo zmenl, da dobro 

jutro pozdravljamo ljudi do 

… kdaj približno?  

Ali se nismo dogovorili … Slogovna napaka 

Pravorečna napaka 

Ne mi povedat; naštevat Povedati, naštevati Pravorečna  

Kam mi takrət gremo?  takrat Pravorečna napaka 

Smo bli zdajle na zajtrku?  

(tudi: ble, blo) 

Smo bili (malo prej) na 

zajtrku? 

 

Pravorečna napaka  

Ne mi naštevat hrano. Na mi naštevati hrane. Slovnična napaka 

Zajtrk sta imela samo dve 

učenki tukaj, vsi ostali … 

Vsi drugi Slogovna napaka 

Ampak jaz sem danes za 

zajtrk pojedla samo majhno 

banano in sem še kr malo 

bila lačna, ko sem šla na 

malico, če ne bi nič jedla bi 

bila zdajle pred malico zelo 

Ampak jaz sem danes za 

zajtrk pojedla samo majhno 

banano in sem bila še kar 

malo lačna, ko sem šla na 

malico. 

Slogovna napaka 
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zelo lačna. 

zdej zdaj Pravorečna  

Imamo  Videka, fanta, in 

kadar grem k Videku, da mu 

ne nagajam s svojimi lasmi, 

kaj je treba babicam, da si 

uredijo? 

Imamo Vidka, fanta in kadar 

grem k njemu, si naredim … 

Kaj morajo babice narediti s 

svojimi lasmi, da z njimi ne 

nagajajo dojenčkom? 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 

jo nrdim naredim Pravorečna napaka 

To je moja tale sponka, k mi 

vedno pomaga. 

To je ta moja sponka, ki mi 

vedno pomaga. 

Pravorečna napaka 

Slogovna napaka 

Sem kej bolj babici 

podobna? 

kaj Pravorečna napaka 

Js bom tam čez ene štiri ure 

spet lačna. 

Jas bom čez kakšne štiri ure 

spet lačna. 

Slovnična napaka  

In, babica kot babica, bi si 

morala kaj pripravit za jest, 

če ne bi bilo kruha. 

pripraviti obrok/kaj za pod 

zob 

Slogovna napaka 

Vaše prababice, od vaših 

mamic in očkov mame pa 

stari očetje, pradedki so pa 

starejši. Tam okoli šestdeset, 

sedemdeset let, mogoče kdo 

tudi osemdeset let. 

Vaše prababice in pradedki, 

mame in očetje vaših očkov 

in mamic, so pa starejši: stari 

so okoli šestdeset … 

Slovnična napaka 

 

Slovnična napaka 

In tule je že kr nekaj 

predmetov, ko je bila moja 

mama, ko je bila še mlada, in 

moja stara mama sta 

uporabljali nekaj teh 

predmetov, stara mama pa 

tudi te starejše. 

In tule je že kar nekaj 

predmetov, ki sta jih 

uporabljali moja mama in 

stara mama, ko sta bili mladi. 

Stara mama je uporabljala 

tudi te starejše predmete. 

Slovnična napaka  

 

Zdej bi pa jst prosila, če bi 

prišla kr mogoče Anže pa 

Jani – sta tamle prva.  

Zdaj bi pa prosila, da prideta 

mogoče kar Jani in Anže – 

sta tam prva.  

Slovnična napaka 

Slogovna napaka  

Kr prim v roke pa povej. Kar primi v roke in povej. Pravorečna napaka 

Kje bi si pa skuhala prej, 

predno bi potem dala … (v 

jušnik)? 

preden Pravorečna napaka 

Kaj pa če elektrike ne bi 

mela pa bi js slabo videla. Bi 

Imela, ima, imela Pravorečna napaka  

Pa bi slabo videla Slogovna napaka 



TTTTT 
 

blo slabo vreme, aaa, bi si 

morala prižgati … petrolejko 

al pa svetilko. 

 

ali 

 

Pravorečna napaka  

Nč ne vidijo. nič Pravorečna napaka 

Vrč. Kaj bi imela v njemu? Vrč. Kaj bi imela v njem? Slovnična napaka 

Največ so vodo pili.  Najpogosteje so pili vodo. Slogovna napaka 

Glasbo bi si uredila, ja, v 

tistih časih so že imeli takšne 

kasete.  

Glasbo bi si prižgala. Slogovna napaka 

Sem vam včeri trak 

pokázala pa kasétofon kako 

je deluje, ja. 

Včeraj sem vam pokazála 

trak in kako deluje 

kasetofón. 

Pravorečna napaka 

Pravorečna napaka  

Pravorečna napaka 

Slogovna napaka 

Higiena je zelô pomêmbna.  zeló pomémbna Pravorečna napaka  

Pravorečna napaka 

O, to bi rabla pa mal več 

časa. 

O, za to bi potrebovala pa 

malo več časa. 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

Perilo bi že prej vmes, ko se 

je kuhalo, bi lahko likala, ja. 

Perilo bi že prej vmes, ko se 

je kuhalo, lahko likala, ja. 

Slovnična napaka 

Ja, to ko bi šla na njivo, bi si 

s sabo vodo vzela ali pa 

zajela v potoku. 

Ja, ko bi šla na njivo, bi s 

sabo vzela vodo ali pa jo 

zajela v potoku. 

Slovnična napaka 

Slovnična napaka 

Slovnična napaka 

A veste, da so babice zelo 

rade sproti zmlele kavo, tisto 

v zrnju.  

Ali veste, da so babice zelo 

rade sproti mlele kavo, tisto 

v zrnju? 

Slovnična napaka 

Ste že vidl zrnja, rjava? videli Pravorečna napaka 

Ne tisto v trgovini, ko 

kupimo zdej, ko jo odpremo 

vrečko pa je že pol 

razdišanega. 

Ne tako, kot je zdaj: ko jo 

kupimo v trgovini, odpremo 

vrečko in je že pol 

razdišanega. 

Slovnična napaka 

tko tako Pravorečna napak  

od pripovedovanja stricov  stricev Slovnična napaka 

Jani, če ne, bo treba it pa mal 

stran od drugih.  

Jani, drugače bo treba iti pa 

stran od drugih. 

Slogovna napaka 

In dobro poslušajte. Kar koli 

si boste zapômnili. Ali 

besedo. Ali celo poved. 

Svoje besede. Vsak podatek 

bo dragocen. 

In dobro poslušajte. Vsak 

podatek, ki si ga boste 

zapómnili, bo dragocen: ali 

beseda ali cela poved ali 

svoje besede. 

Pravorečna napaka 

Slogovna napaka 

V starih časih so živele 

babice in dedki.  

So živeli Slovnična napaka 

Jani, js te bom v tistle jerbas 

stlačla, pa boš ko tak 

Jani, jas te bom v tisti jerbas 

stlačila in boš kot tak 

Pravorečna napaka 

Pravorečna napaka 
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dojenček nótr.  dojenček notri. Pravorečna napaka 

Pravorečna napaka 

mógla. môgla Pravorečna napaka 

Ti tko mene že lepo vikaš. Ti mene že tako lepo vikaš. Slogovna napaka 

Lahko zapremo oči, se 

sprostimo in kot v risanem 

filmu ali igranem filmu si 

predstavljamo vse to, kar 

slišimo. 

Lahko zapremo oči, se 

sprostimo in si kot v 

risanem ali igranem filmu 

predstavljamo vse, kar 

slišimo. 

Slogovna napaka 

Še čêsa? čésa Pravorečna napaka 

Moja hčerka dela na radiu 

Maribor. 

Moja hčerka dela pri radiu 

Maribor. 

Slovnična napaka 

Tamle pa, mi povejte, ali 

veste, kaj je  poménila ena 

beseda, ko je babica nekaj 

začela pripravljati? 

Povejte mi, ali veste, kaj 

pomeni beseda, ki se je 

pojavila v delu besedila, ki 

govori o tem, da je babica 

začela nekaj pripravljati? 

Slogovna napaka 

Pravorečna napaka 

Slovnična napaka 

Slovnična napaka 

Južnati, ampak tisto, tisti 

obròk je bil kot južina. 

Južnati, ampak v besedilu je 

bil tisti obrok imenovan 

južina. 

Slovnična napaka 

Da gremo jest. Ampak kateri 

obrok dneva? 

Da gremo jest. Ampak kateri 

obrok? 

Slovnična napaka 

Zdej bomo pa Jani Sandija 

presedli med Nušo in 

Patricijo. 

Zdaj bomo pa Janija Sandija 

presedli med Nušo in 

Patricijo. 

Slovnična napaka  

vs čs  vs čas Pravorečna napaka 

Prédən grémo se  druge 

stvari pogovarjat, kaj ste si 

zapomnili? 

Prédən se grémo  druge 

stvari pogovarjat, kaj ste si 

zapomnili? 

Slogovna napaka 

Samo besede iščemo. 

Mogoče nove bolj. Ki jih še 

ne poznamo.  

Samo besed iščemo. mogoče 

nove bolj, tiste, ki jih še ne 

poznamo. 

Slogovna napaka 

Sešila al pletla?   Sešila ali spletla? Slovnična napaka  

Zdej se pa spomnte, kaj vse 

se je dogajal. 

Zdaj se pa spomnite, kaj vse 

se je dogajalo. 

Pravorečna napaka  

 

Osem. A je to zgodaj al 

pozno? Zgodaj. Za vas je to 

že mal pozno, ne?  Za vas je 

ravno prav ura osem. Ampak 

za njo je bilo to včasih 

zgodaj takrat, ampak bila 

je zelo utrujena. 

Osem. Ali je to zgodaj ali 

pozno? Zgodaj. Za vas je to 

že malo pozno, kajne? Za vas 

je osma ura ravno pravšnja. 

Za njo je bilo to zgodaj, 

ampak je bila zelo 

utrujena.  

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 

Slovnična napaka 

Slovnična napaka 

No, vam jih bom js ene par nekaj Slogovna napaka 
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prebrala. 

Se zdej spomnete mal teh 

besed, da so ble v besedilu? 

Se zdaj spomnite teh besed, 

da so bile v besedilu? 

Slogovna napaka 

Kolk besed že vi znate. 

Lejte, js vm bi zdej lh 

razlagala, kázala, to. Ampak 

najbolj natančno si boste 

pogledali lahko to, ko boste 

videli narisano. Si je lažje 

predstavljat? Js mam za vas 

tudi en koledar pripravljen, 

kjer so vsi te predmeti, ki so 

tu omenjeni , jih bom 

pokázala. 

Koliko besed vi že znate. 

Glejte, jaz vam bi zdaj lahko 

ustno opisovala predmete, ki 

jih označujejo te besede, 

ampak najbolje si jih boste 

lahko predstavljali, ko jih 

boste videli na slikah. za vas 

imam pripravljen tudi 

koledar, na katerem boste 

videli vse te predmete, ki so 

tu omenjeni. 

Pravorečna napaka 

Pravorečna napaka 

Pravorečna napaka 

Pravorečna napaka 

Pravorečna napaka 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka  

 

Slovnična napaka 

Sam da vidim, če sm si js 

zabeležila kaj, da, am, da bi 

vas morala vprašat. 

Samo da vidim, ali sem si 

zapisala kaj, kar vas moram 

vprašati. 

Pravorečna napaka 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka  

Slovnična napaka 

Ni mela neko posodo pri 

tleh? 

Ni imela neko posodo na 

tleh? 

Slovnična napaka 

Kdo ve, kaj je bilo to v starih 

časih nočna posoda? 

Kdo ve, kaj je bila v starih 

časih nočna posoda? 

Slovnična napaka 

Po navadi so ga imele na 

stolu ali na mizi ali na takem 

stojalu. 

… na stolu ali mizi ali na 

takšnem stojalu. 

Slovnična napaka 

Kako se reče temu za 

lulanje? 

Kako imenujemo to za 

lulanje? 

Slogovna napaka 

Pa vi ste jih imeli, ko ste bli 

majhni, vn iz pleničk! 

Pa vi ste jih imeli, ko ste bili 

majhni, ko ste se odvadili od 

plenic. 

Slogovna napaka 

In zjutraj so to odnesle lepo 

nekam bliz tam na gnoj al pa 

tam nekje za en drevo, da so 

lepo pognojile, in so kahlico 

pomile v bližnjem potočku. 

In zjutraj so to odnesle 

nekam blizu: na gnoj ali pa 

za drevo, da so malo 

pognojile. Nočno posodo pa 

so pomile v bližnjem 

potočku. 

Slogovna napaka 

Pravorečna napaka 

Slogovni napaki 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

Si zdej že bolj predstavljate, 

kaj delajo? 

Si zdaj že bolje predstavljate, 

kaj so delali? 

Slovnična napaka 

Ob drugem branju boste 

potem takoj lahko poiskali 

tole v_učbeniku, še prej pa 

vam js celo pripoved o 

Po drugem branju boste 

lahko poiskali to vučbeniku, 

še prej pa vam celo pripoved 

o delovnem dnevu stare 

Slovnična napaka  

Slogovna napaka 

Pravorečna napaka 
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delovnem dnevu stare mame 

preberem še jaz.  

mame preberem še jaz. Slovnična napaka 

Pripravljeni na poslušanje? Ste pripravljeni na 

poslušanje? 

Slogovna napaka  

 

U 4 

Napaka Popravek Vrsta napake 

Js bi vs kr povabila tmle 

nekam zadaj, če vam je prou. 

js  jas Pravorečna napaka  

vs, ns  vas, nas Pravorečna napaka  

kr  kar Pravorečna napaka  

tmle  tamle  tja Pravorečna napaka 

Slovnična napaka 

prou  prau Pravorečna napaka 

Manjkata dva učenca, in 

sicer ena deklica v četrtem pa 

deček v tretjem. 

Manjkata dva učenca, in 

sicer ena deklica v četrtem in 

deček tretjem razredu. 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

Se nam bo priključil. Se nam bo pridružil. Slogovna napaka 

v_učilnici Izgovor skupaj Pravorečna napaka  

Ja, mal so zadržani, ampak js 

mislm, da … 

Mal  malo Pravorečna napaka  

Mislm  mislim Pravorečna napaka  

Se spomnete? spomnite Pravorečna napaka 

zdej zdaj Pravorečna napaka  

zdejle zdaj Pravorečna napaka 

A ne kajne Slogovna napaka  

Danes se bomo spet bolj 

posvetili pravilnemu 

postavljanju teh kratkih 

besedic. 

 

pravilni uporabi 

Slogovna napaka 

Kako jim že rečemo, se 

morda kdo spomni? Tiste 

besedice, ki jih damo pred 

določeno besedico? 

Kako jim že rečemo, se 

morda kdo spomni? Tistim 

besedicam, ki jih damo pred 

določeno besedo? 

Slovnična napaka 

Potem bom pa počákala, če 

se boste kasneje spomnili. 

Potem bom pa počakala in se 

boste morda pozneje 

spomnili. 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

Vsi ostali pa boste … Vsi drugi pa boste … Slogovna napaka 

Manca, ti bi dala tole žogico 

nekam, ne vem, ne bom niti 

predlagala. 

Manca, ti bi dal to žogico 

nekam, ne vem, kam, ne 

bom niti predlagala.  

Slovnična napaka 

Pa prosim, cele povedi. Pa prosim, da tvorite 

skladenjsko popolne povedi. 

Slogovna napaka  

Slogovna napaka 
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Maš, mamo, mam Imaš, imamo, imam Pravorečna napaka  

tško nalogo teško nalogo  Pravorečna napaka  

iz gajbe Iz zaboja Slogovna napaka 

dejva, dejte dajva, dajte Slogovna napaka 

No, dobro, pa zagrižimo v to 

jabolko. 

zagrizimo Pravorečna napaka 

Kaj boš naredíl? narédil Pravorečna napaka 

Jan, naredi nalogo. Jan, opravi svoje delo. Slogovna napaka 

Bom še js postaulala naloge postauljala Pravorečna napaka 

Kako se jim reče? Kako se imenujejo? Slogovna napaka 

Al pa Ali pa Pravorečna napaka 

Kaj se naredi, če zamudiš? Kaj moraš narediti, če 

zamudiš? 

Slogovna napaka 

Sej tretji in četrti razred ni 

treba, da že ve, ampak 

včasih imate tako učene 

glavice, da si mislm, mogoče 

pa kdo že ve. 

Saj tretjemu in četrtemu 

razredu še ni treba znati, 

ampak včasih imate že tako 

učene glavice, da si mislim: 

mogoče pa kdo že ve. 

Slovnična napaka 

 

 

vidš, sm js vedla vidiš Pravorečna napaka 

rêciva recíte Pravorečna napaka 

To je treba kr povaditi, da si 

zapomnite lahko. 

To je treba kar vaditi, da si 

potem zapomnite. 

Poimenovalna napaka 

Slogovna napaka 

… pripravljenih nekaj vaj. Za 

tretji razred, skupaj s četrtim, 

bomo še enkrat pogledali. 

… pripravljenih nekaj vaj. 

Vaje, ki jih bo reševal tretji 

razred, bomo najprej 

pogledali vsi skupaj, tudi 

četrti razred. 

Slogovna napaka 

Samo malo, ni treba sami, 

bomo skupaj. 

Samo malo. Ni vam treba 

samim reševati. Bomo 

skupaj. 

Slovnična napaka 

Čeprou čeprau Pravorečna napak  

tukale tukaj Pravorečna napaka 

Kako mi beremo, kadar 

imam črtico, da ti je laže, da 

veš: nekaj bo tam treba 

vstaviti. 

Kako beremo, kadar imamo 

črtico, da nam je lež, da 

vemo: nekaj bo treba tja 

vstaviti 

Slogovna ali slovnična 

napaka: mešanje oseb  

Slovnična napaka 

Kdo bo pršou na tablo 

napisat? 

prišəu Pravorečna napaka 

Ampak js morm še najprej en 

programček zagnət, da boš 

lahko pisal. 

moram Pravorečna napaka 

zagnati Pravorečna napaka 

Da vidimo, če znajo. Da vidimo, ali znajo. Slovnična napaka 

Ja, sej si … saj Pravorečna napaka  
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Zdej tko zgleda, k da mamo 

mi tm m napisan, ne. 

tko  tako Pravorečna napaka 

k kot Pravorečna napaka 

tm Pravorečna napaka  

rečəš, berəš rečeš, bereš Pravorečna napaka 

V višjih razredih boste 

spoznali več o tem, zakaj pa 

kako. 

V višjih razredih boste 

spoznali več o tem. 

Slogovna napaka 

Vi lahko že napišete, pa bom 

js pokukala, če že znaš. 

Vi lahko že napišete,  pa bom 

jas pokukala, ali že znate. 

Slovnična napaka 

Slovnična napaka 

Zdej si mi trikrət povedau pa 

se mi zdi vsakič drugače. 

Zdaj si mi trikrat povedau, pa 

se mi zdi, da vsakič drugače. 

Pravorečna napaka 

Slovnična napaka 

A si … Ali si … Slogovna napaka 

kkšnem kakšnem Pravorečna napaka 

Če bi bilo pa v_mizi, potem 

bi padlo pa iz mize, ne, 

ampk, to bi blo kvečjemu 

lahko v predalu Pravorečna 

napaka pa pade iz predala. 

ampak  

 

to bi bilo 

Pravorečna napaka 

Pravorečna napaka 

Slogovna napaka 

Niso vse čisto, čisto tako zelo 

grozne. 

Niso vse tako zelo grozne. Slogovna napaka 

Četrti razred pa ta čs 

prisluhni, kakšne naloge 

imam za vs  

Učenci četrtega razreda pa ta 

čas prisluhnite, kakšne 

naloge imam za vas. 

Pravorečna napaka  

Slogovna napaka 

malce zakomplicirano. malce zapleteno Slogovna napaka 

Da vidim, če ga razumeš. Da vidim, ali ga razumeš Slovnična napaka 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

fertik konec Poimenovalna napaka 

Tko da bi zdej mi moral več 

govorit, da nas snema lahko. 

tako Pravorečna napaka  

zdaj Pravorečna napaka  

da nas bo lahko snemala Slogovna napaka 

V rêdu? V rédu Pravorečna napaka  

prípovedovanje pripovedovánje Pravorečna napaka 

v_parih, v_grad, v_razredu 

… 

Izgovor skupaj. Pravorečna napaka  

Kdo mi zna povedat? Kdo zna povedati? Slogovna napaka 

sta prišla prodajat 

bi lahko šla brat  

Je postal pogledat 

hotel imet 

 Pravorečna napaka 
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ker mora sodelovat 

Ni pametno ponavljat 

se splača brat knjige 

ni hotel izpast 

moram prebrat  

Ana, bi še kej … kaj Pravorečna napaka 

Se nič ne spomniš? Se ničesar ne spomniš? Slovnična napaka 

sej saj Pravorečna napaka  

maš, mam imaš, imam  Pravorečna napaka  

Ali poznate še kakšno 

pravljico Hansa Chrsitiana 

Andersena, kjer je nastopal 

kralj ali kraljica? 

V kateri 

 

Sta nastopala 

Slovnična napaka 

Slovnična napaka 

A vidte Vidite …? Slogovna napaka  

Pravorečna napaka  

V mestu verjetno nekje tam 

nekoč, ne? 

 Slogovna napaka 

Mala mórska deklica. môrska Pravorečna napaka 

Js mam tuki celo knjigo 

Andersena, bi lahko šla 

brat, ampak ti verjamem. 

Jas imam tukaj celo knjigo 

Andersena, bi jo lahko začela 

prebirati, ampak ti verjamem. 

Pravorečna napaka 

Slogovna napaka 

So usə? use Pravorečna napaka 

Torej, v vsəh teh pravljicah, 

ki ste jih prej oménili, 

nastopajo kralji, cesarji ali 

kraljične, če drugo ne pa 

pravljična bitja. 

V vsèh teh pravljicah, ki ste 

jih prej omeníli, nastopajo … 

Pravorečna napaka 

Pravorečna napaka 

js jas Pravorečna napaka 

Izdajala sta se za kaj, Nejc? 

Za kaj sta se sleparja 

izdajala?  

Izdajala sta se za koga, Nejc? 

Za koga sta se sleparja 

izdajala? 

Slogovna napaka 

Kaj sta se hválila, Jure? hvalíla Pravorečna napaka 

Me nisi poslušala, a nda ne? a ne, da ne Pravorečna napaka 

Ti pa noge dol. Ti pa daj noge dol. Slogovna napaka 

In cesar ni hotel izpast, 

kakšen, neumen, ne, da on 

tega ne vidi, ne. Če drugi 

vidijo, zakaj bi pa on tega ne 

videl. 

In cesar ni hotel, da bi drugi 

mislili, da je tako neumen, da 

tega ne vidi. Če drugi vidijo, 

zakaj bi pa on ne videl? 

Slovnična napaka 

Kôga Koga? Pravorečna napaka  

Ker si tudi on ni želel izpadet 

neumen. 

Ni želel izpasti neumen. Pravorečna napaka 

Kaj je naredíl? narédil Pravorečna napaka 
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Vsega dost Vsega dovolj. Pravorečna in slogovna 

napaka 

No, kr povej. kar Pravorečna napaka 

vm  vam Pravorečna napaka 

In kaj vi mislite? Kdo je zdej 

bolj neumen? Ôtrok ali vsi 

ostali? 

Brez odvečne besede »zdej« Slogovna napaka 

otròk Pravorečna napaka 

Zdej pa, ker mi nismo tole 

danes končali oziroma nismo 

brali, pa tut za domačo 

nálogo ne bom dala brat 

danes, ker imate že dve 

nalogi. Berete tko vsak dan, 

je res? 

Mi tega danes nismo končali 

oziroma nismo brali pa tudi 

za domačo nalogo vam danes 

ne bom dala branja, ker imate 

že dve nalogi. Berete pa tako 

ali tako vsak dan, je res?  

Slovnična napaka 

Slovnična napaka 

Pravorečna napaka 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

potrebujəš, pridəš, dvigujəš, 

se usedəš, ne morəš  … 

Potrebuješ, prideš, dviguješ 

 

Pravorečna napaka  

brezčrtni zvezək, črtnega Brezčrtani, črtanega Poimenovalna napaka  

Padu je vn. Padeu je vn. Pravorečna napaka 

štejəm, preberəm, kažəm  Štejem, preberem, kažem Pravorečna napaka  

Bo gledala mene, kako vs jaz 

učim. 

Bo gledala mene, kako vas 

učim. 

Pravorečna napaka  

Slogovna napaka 

Tko k Tako  Pravorečna napaka 

kot Pravorečna napaka 

A ne kajne Slogovna napaka  

Am, no, zdej pa, preden 

bomo začeli naprej, imamo 

mi še en dolg, oziroma 

moramo nadaljevət, 

nadaljevati s tole našo 

knjigo. 

No, zdaj pa, preden bomo 

začeli novo snov, moramo 

nadaljevati to našo knjigo. 

 

Pravorečna napaka  

Slogovna napaka 

 

kər tako kar Pravorečna napaka  

Takole zgleda Takole je videti. Slogovna napaka 

Ko si umivaš zóbe. zobé Pravorečna napaka  

Da vam črvički ne glodajo po 

zobeh. 

Da vam črvički ne glodajo 

zob. 

Slovnična napaka 

luknce  luknice Pravorečna napaka  

nrdijo Naredijo Pravorečna napaka 

tistga tistega Pravorečna napaka 
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zjutraj pa zvečer zjutraj in zvečer Slogovna napaka 

Am, pa mene zanima, kaj pa 

potem sledi? 

Zanima me: kaj pa potem 

sledi? 

Slogovna napaka 

Ne, zobno pasto je treba 

plunit vn, ne pogoltnt.  

Treba pljuniti, ne pogoltniti Pravorečna napaka  

Pravorečna napaka  

In kaj potem, zobno ščetko 

pospraviš in nič več ne delaš 

z zobno ščetko? 

 

ničesar 

Slovnična napaka 

al pa ali pa Pravorečna napaka 

A greste …? Greste ALI Ali greste Slogovna napaka  

nikol nikoli Pravorečna napaka 

vm, vs vam, vas Pravorečna napaka  

morte it spat morate Pravorečna napaka 

js jas Pravorečna napaka  

A je kdo od vs tak, ki reče: js 

sm pa že zelo utrujen, grem 

… 

Je kdo izmed vas tak, da 

reče: … 

Slovnična napaka 

Slovnična napaka 

teb tebi Pravorečna napaka 

Kaj bi pa ti počel takrət? takrat Pravorečna napaka 

prou prau Pravorečna napaka  

zrək zrak Pravorečna napaka 

Zapisan si, sam tuk da veš. 

Sm te že parkrat opozorila. 

Zapisan si, samo (toliko) da 

veš. Sm te že nekajkrat 

opozorila. 

Pravorečna napaka  

Pravorečna napaka 

Slogovna napaka 

lj glej Pravorečna napaka 

lej, lejte glej, glejte Slogovna napaka  

vseen vseeno Pravorečna napaka 

Učke kr zmanjka, a ne, se kr 

zaprejo. 

Oči kar zmanjka, a ne, se kar 

zaprejo 

Pravorečna napaka 

dovoljo dovolijo Pravorečna napaka 

samo čz viknd čez Pravorečna napaka 

vikend Pravorečna napaka 

sam sej te zjutraj zbudijo. Ti 

rečejo: A dej dej dej, zbudi 

se. 

saj 

daj 

Pravorečna napaka  

Slogovna napaka 

To nimate težave samo vi in 

vaši starši, ampak ima te 

težave kr veliko staršev in 

veliko otrok. 

S tem nimate težav samo vi 

in vaši starši, ampak jih ima 

veliko staršev in otrok. 

Slovnična napaka 

No, pa me tkole zanima: kaj 

pa so zamorci? 

to Pravorečna napaka 

To so črnci. Ne tisti Kitajci 

tudi ali belci, ampak samo 

To so črnci. Ne tudi Kitajci 

in belci, ampak samo črnci. 

Slogovna napaka 
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črnci. 

Na Kitajskəm Na Kitajskem Pravorečna napaka 

Smo rekl, zamorc je kaj? 

Č… črnc. 

Smo rekli, zamorec je … 

Kdo? Črnec. 

Pravorečna napaka 

Pravorečna napaka 

Slogovna napaka 

Pravorečna napaka 

supər odlično Slogovna napaka 

Zdej pa u krog pa poslušat, 

če bodo ostalo tut prou 

povedali, velja? 

Zdaj pa pojdi v krog poslušat 

ali bodo drugo tudi 

pravilno povedali. Velja? 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 

Pravorečna napaka 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka  

Ja, iz daljne dežele, se 

pravi, nekje v Afriki, iz 

tujega kraja, od zamorskega 

kralja, belo pismo, črn pečat. 

 

iz Afrike 

 

Slovnična napaka 

Ja, na pečatu gor je en 

simbol, en znak. Grb je po 

navadi gor na pečatu. 

Ja, na pečatu je en simbol, en 

znak. grb je po navadi na 

pečatu.  

Slogovna napaka 

kej kaj Pravorečna napaka  

v_kuverto Izgovor skupaj Pravorečna napaka 

Tkole poslinmo, al pa mau 

tkole, a ne? 

Takole poslinimo ali pa 

malo takole, a ne? 

Pravorečna napaka  

Pravorečna napaka 

Pravorečna napaka 

kr ker Pravorečna napaka  

Na pečatniku, na eni taki, 

hm, kot ena palca, kjer je bil 

grb njegov od kralja, so 

pritisnili in se je gor na temu 

pečatu, ki je sedaj bil – se 

pravi, to je vosek z_grbom – 

se je videl njegov grb in so 

vsi vedli, da je to od tega in 

tega kralja. 

S pečatnikom, z eno tako 

palico, na koncu katere je bil 

izrezljan kraljev grb, so 

pritisnili na vosek. Vsi, ki so 

videli pečat, torej to je vosek 

zgrbom, so vedeli, da je to 

pismo od tega in tega kralja. 

Slovnična napaka 

Slovnična napaka  

Pravorečna napaka: 

Slogovna napaka 

Kaj ta kitica nam želi 

povedati? 

Kaj nam ta kitica želi 

povedati? 

Slogovna napaka 

Kaj nam ta kitica pove? Kaj 

nam tukaj pove? 

Kaj nam ta kitica pove? Kaj 

nam avtor tukaj pove? 

Slogovna napaka 

Punce, zbudite se malo. Dekleta, zbudite se malo. Slogovna napaka 

Boš na prvi prazni strani, ki 

jo imaš, levo zgoraj prilepil 

to pesm in spodaj narisal 

ilustracijo. 

Boš na prvo prazno stran … Slovnična napaka 



DDDDDD 
 

Maš, ma Imaš, ima Pravorečna napaka 

kkšno kakšno Pravorečna napaka 

Ma kgo kkšno idejo? zamisel Slogovna napaka 

želél žêlel Pravorečna napaka 

ste zamudil Ste zamudili Pravorečna napaka 

Ste bili na pevskem zboru Ste bili pri pevskem zboru. Slovnična napaka 

Koliko kitic? tri. Ena, dva, 

tri. 

Ena, dve. tri. Slovnična napaka 

Želim vam pokazáti, kako 

zgleda pečat. 

Želim vam pokazati, kako je 

videti pečat. 

Slogovna napaka 

Poglejte, tukaj stopi vosək na 

en tak krog naredi in potem 

pritisne s pečatnikom.  

Poglejte: stopi vosək in 

naredi en tak krog, potem pa 

nanj pritisne s pečatnikom. 

Slovnična napaka 

To je moja štempiljka. Samo 

js odtisnem, oziroma 

uporabim tinto, a ne. In 

potem potem naredim 

štempiljko recimo takole 

njemu. Včasih bi pa morala 

… Včasih bi pa morala 

stopiti vosək in potem 

prtisnt s pečatnikom, da bi 

se kej odtisnilo. Vosək je 

namesto te tinte bil. A 

razuməš? Kaj je hitreje 

naredit? Tako kot jaz sedaj 

ali s pečatom?  

Je hitreje? Da vosək stopim? 

Tole je hitreje, a ne? 

To je moja štampiljko. Jaz 

za odtiskovanje uporabim 

črnilo. In potem njemu, 

recimo, odtisnem štampiljko. 

V starih časih bi pa morala 

stopiti vosək in nanj pritisniti 

s pečatnikom. Vosək je bil 

namesto črnila. A razumeš? 

Kaj je hitreje narediti? S 

štampiljko ali pečatnikom? 

Hitreje bi bilo, če bi topila 

vosək? To je hitreje, ne? 

Pravorečna napaka 

 

Poimenovalna napaka  

Slogovne napake 

 

Pravorečna napaka 

nč nič Pravorečna napaka 

gledu gledau Pravorečna napaka 

Lepo želim vidət videti Pravorečna napaka 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

Fantje, odmor je zato, da se 

pripraviš na pouk. 

Fantje, odmor je za to, da se 

pripravite na pouk. 

Slovnična napaka 

Pridružila se nam bo 

študenkta Eva, ki – popravte 

me, če bom narobe povedala 

– študirate razredni pouk? 

popravite me 

 

študira razredni pouk 

Pravorečna napaka 

Slovnična napaka 
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Na fakulteti, kjer … Na fakultetti, na kateri … Slovnična napaka 

In, am, gospa Eva ima eno 

nalogo, da dokonča študij, in 

sicer da spremlja, am, pouk v 

osnovnih šolah 

Eva ima eno nalogo, ki jo 

mora opraviti, da bo 

dokončala študij, in sicer 

mora spremljati pouk v 

osnovnih šolah. 

Slogovna napaka 

Js bi vs samo prosila tukajle, 

ko imamo hospitacije, za en 

podpis tukale spodaj, če 

izpolniš. 

Jaz bi vas samo prosila, da se 

sem, kamor vpisujemo 

hospitacije, podpišete. 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 

Mi pa bomo nadaljevali z 

drugo šolsko uro 

Mi pa bomo nadaljevali 

drugo šolsko uro 

Slogovna napaka 

js jas Pravorečna napaka  

vs vas Pravorečna napaka 

tukajle, tukale tukaj Pravorečna napaka  

v brezčrtnih zvezkih v brezčrtanih zvezih Poimenovalna napaka 

Se kdo spomni morda 

naslova? 

Se morda kdo spomni 

naslova? 

Slogovna napaka 

Ali ste morali  napísati,am, 

obnovo te zgodbe, ali je bilo 

navodilo še kakšno? 

Ali ste morali napisati 

obnovo zgodbe ali ste imeli 

še kakšno navodilo? 

Slogovna napaka 

Se še spomnemo? spomnimo Pravorečna napaka 

Jaz bom tole obnovo pobrala 

konec šolske ure. 

Obnovo mi boste oddali ob 

koncu šolske ure. 

 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

Aha, še prepisou nisi do 

konca tisto, kar je blo na 

tabli? 

Aha, še prepisau nisi do 

konca tistega, kar je bilo na 

tabli? 

Pravorečna napaka 

Slovnična napaka 

Pravorečna napaka 

Aha, se nisi potrudu pr 

pisavi, pa ti je mami rekla, da 

morš še enkrat?  

Aha, nisi se potrudiu pri 

pisavi (s pisavo) pa ti je 

mami rekla, da moraš še 

enkrat? 

Pravorečna napaka 

Pravorečna napaka 

Pravorečna napaka 

Supər Odlično Slogovna napaka 

kr  kar Pravorečna napaka  

v_petek, v_torbi … upetek, utorbi Pravorečna napaka  

mam, maš, meu Imam, imaš, imeu Pravorečna napaka  

zdej  zdaj Pravorečna napaka  

predmət  predmet Pravorečna napaka  

vzaməm, vstanəm vzamem, vzamem Pravorečna napaka  

nč nič Pravorečna napaka 

Kaj je naredíl Krištof, narédil Pravorečna napaka   

Kako smo rekl, da mormo te Kako smo rekli, do moramo Pravorečna napaka 
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besede …?  te besede … Pravorečna napaka 

si pravilno povedou  povedau Pravorečna napaka 

tko  tako Pravorečna napaka  

hitr hitro Pravorečna napaka 

Se nam jezik kar malce 

zafacla. 

zaplete Poimenovalna napaka 

ozeroma oziroma Pravorečna napaka 

Pa prosim, da si odprete 

delovne zvezke 

 Slovnična napaka 

A rečemo …? Rečemo …? Slogovna napaka 

preberəš prebereš Pravorečna napaka 

kkšna kakšna Pravorečna napaka 

dej  daj Slogovna napaka  

Dej, a si pojedu že? Si že pojedeu? Slogovna napaka 

Pravorečna napaka  

al ali Pravorečna napaka 

Minco? minico Pravorečna napaka 

A mormo pr teb napisat na 

vsako stvar, da, da se ne jé? 

 

Ali moramo tebi na vsako 

stvar napisati, da s ne jé? 

Slovnična napaka 

Pravorečna napaka 

Pravorečna napaka 

Pravorečna napaka 

Smo še vedno v naših 

delovnih zvezkih. 

Še vedno rešujemo naloge v 

delovnih zvezkih. 

Slogovna napaka 

Gremo na tretjo poved. 

Grémo na naslednjo poved. 

Preberimo tretjo poved. 

Preberimo naslednjo poved. 

Slogovna napaka 

V delovnih zvezkih imamo 

napisanih kar nekaj 

primerov, am, kamor je 

babica šla in iz katerih 

krajev se je babica vrnila 

V delovnih zvezkih imamo 

napisanih kar nekaj 

primerov, v katerih je 

zapisano, kam je babica šla 

in od kod se je vrnila. 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

skupaj z_besedo zbesedo Pravorečna napaka 

Kako bi pa to prebral, da bi 

prebral besedo v pa trgovini 

skupaj? 

Kako bi pa to prebral, da bi 

prebral besedi v pa trgovini 

skupaj? 

Slovnična napaka 

se je zgubíl izgúbil Pravorečna napaka 

Slogovna napaka 

Kot bi bilo zapisano kot 

ena beseda. 

Kot bi bilo zapisano z eno 

besedo. 

Slovnična napaka 

V _spodnjem delu 

preglednice pa imamo 

uporabo besed na in s/z, torej 

predlogi na in s/z. 

Uspodnjem delu preglednice 

pa imamo uporabo besed na 

in s/z, torej predlogov na in 

s/z. 

Slovnična napaka 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

Punce  dekleta Slogovna napaka 

Lahko jo zmočiš pa pobrišeš 

… 

Lara pa Neža … 

pa  in Slogovna napaka  

nč nič Pravorečna napaka  

O, si se naučíl? naúčil Pravorečna napaka 

Povedal si že, sam kazal nisi? samo Pravorečna napaka  

Znaš pa povedat, mora bit, 

začel razmišljat, napisat 

Povedati, mora biti, 

razmišljati, napisati 

Pravorečna napaka  

kazou, povedou, pisou Kazau … Pravorečna napaka  

Popraulu, bo vidu Poprauljau, videu Pravorečna napaka  

Al tukale nista Lenart pa … Ali  Pravorečna napaka  

tukaj Pravorečna napaka 

Ste moral dokončət pa opise 

imate pa še bralne lističe 

mamo? (ma, maš) 

(dokončat) morali dokončati Pravorečna napaka 

Pravorečna napaka 

Imamo, ima, imaš Pravorečna napaka  

A si brala? ali Slogovna napaka  

A ne kajne Slogovna napaka 

Pol se pa zménimo takole: 

vrstni red četrtega razreda bo 

naslednji: tretji razred se 

obrne mal tko, da vidi 

našega Jana nastopajočega, 

potem poslušamo bralne 

lističe in ne nazadnje 

poslušamo še opise, kr smo 

mi začeli včeraj s četrtim 

razredom – se spomnete? – 

opis sošolke in smo se 

najprej dogovoril, da 

opišemo eno sošolko. 

Potem se pa dogovorimo 

tako: vrstni red četrtega 

razreda bo naslednji: tretji 

razred se obrne malo tako, da 

vidi našega nastopajočega 

Jana, potem poslušamo 

bralne lističe in nazadnje 

poslušamo še opise, ker smo 

mi včeraj začeli s četrtim 

razredom – se spomnite? – 

opis sošolke in smo se 

dogovorili, da najprej 

opišemo eno sošolko. 

Pravorečna napaka 

Slogovna napaka 

Pravorečna napaka 

Pravorečna napaka 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

Pravorečna napaka 

Pravorečna napaka  

Slogovna napaka 

Smo se dogovoril, bomo 

poslušal, smo rekl, moral, 

učil 

Dogovorili, poslušali, rekli, 

morali, smejali, učili 

Pravorečna napaka  

Potem pa mi ugibamo, kater 

sošolec naj bi to bil. 

kateri Pravorečna napaka 

A maš roko slučajn gor? slučajno Pravorečna napaka 

mogoče Slogovna napaka 

Na začetku je hitel, pol pa, 

potem pa, ko je učitelca tkole 

Na začetku je hitel, potem 

pa, ko je učiteljica tako 

Pravorečna napaka 

Slogovna napaka 
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nardila, ne, je blo pa malce 

bolj počasi. V redu. Res je 

blo, ne? Malce na hitro. To 

je tisto, ko želimo bit čim 

hitreje mimo pesmice, hitro 

dokončt, a ne in potem smo 

čisto prehitri. 

 

naredila, je pa malce 

upočasnil. V redu. Je bilo res, 

ne? Malce prehitro. To se 

nam zgodi, kadar želimo 

nekaj čim hitreje opraviti in 

potem preveč hitimo. 

(povsem prehitri) 

Slogovna napaka 

Pravorečna napaka 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

Pravorečna napaka 

A je to na pesmico kej 

vplivalo? 

kaj Pravorečna napaka  

Js ti samo predlagam, ampak 

resno ti predlagam, da začneš 

pa popraviš malce sam sebe.  

Jas ti samo predlagam, resno 

ti predlagam, da začneš 

popravljati samega sebe. 

Pravorečna napaka  

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 

Malce je imel prednost, ker si 

imel več časa, ampak glede 

na to, da si bil bolan, a ne, ti 

tega ne bomo šteli. 

Imel si malo prednosti, ker si 

imel več časa, ampak ker si 

bil bolan, tega ne bomo 

upoštevali. 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

js jas Pravorečna napaka 

okej dobro Poimenovalna napaka  

Kolk bralnih lističov 

imamo?  

koliko Pravorečna napaka 

lističev Pravorečna napaka 

Ojoj. Kako pa to zgleda? Kako pa to izgleda? Slogovna napaka 

enga enega Pravorečna napaka  

prou prav Pravorečna napaka  

Ve boste kr sedele.  Vidve bosta kar sedeli. Slovnična napaka 

Pravorečna napaka  

obrnəš se  obrneš se Pravorečna napaka 

Pa čim mejn ropotaš.  manj Pravorečna napaka 

Usedeš se, obrneš se pa ne 

ropotej več.  

Usedi in obrni se ter ne … Slogovna napaka 

ropotaj  Pravorečna napaka 

Maste kkšn komentar?  

(kkšne) 

imate  Pravorečna napaka 

Kakšen, kakšne Pravorečna  

zdej  zdaj  Pravorečna napaka  

Pošten: kolkrat si prebrala 

tole doma? 

pošteno Pravorečna napaka 

kolikokrat Pravorečna napaka 

Vsaj dvakrat, trikrat vsak 

dan, lahko tud dvakrat na 

dan, potem bo pa že tisto, ko 

prebereš zares dobro.  

Vsaj dvakrat, trikrat vsak 

dan, potem boš pa prebrala 

zares dobro. 

tudi 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

Pravorečna napaka  

začela brət, treba prebrət, ste 

moral dokončət 

Brati, prebrati, dokončati Pravorečna napaka  

Kaj pa komentar za Neža 

ena, Neža dva? 

Kaj pa komentar za Nežo 

ena, Nežo dve? 

Slovnična napaka 
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Mislm, da je čist pravilno 

prebrala. 

Mislim Pravorečna napaka 

Čisto oziroma povsem Pravorečna in slogovna 

napaka 

sej  saj  Pravorečna napaka  

Vidve bosta lahko vrnile 

lističe nazaj 

vrnili Slovnična napaka 

Am, sam še eno nalogo ste 

imeli četrtarji.  

tretarji 

četrtošolci 

 

tretješolci 

Slogovna napaka  

Dobr. dobro Pravorečna napaka 

Kot uganko, a ne, sestavimo 

in opišemo enega od 

sošolcev, velja tudi za prvi, 

drugi razred. 

Opis sošolca sestavimo kot 

nekakšno uganko. Opišete 

lahko tudi učence prvega in 

drugega razreda. 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

Tolk o tem, ne, ko maš tolk 

besedí za kkšnega drugega 

sošolca, ne.  

Toliko o tem, ko imaš toliko 

komentarjev za kakšnega 

drugega sošolca. 

Slogovna napaka 

Pravorečna napaka 

Točn sm vedla, da se bo to 

zgodil. 

Točno 

zgodilo 

Pravorečna napaka 

Pravorečna napaka 

kr ker Pravorečna napaka 

Fer pa ni to od tebe.  pošteno Slogovna napaka 

so nardil, bom nardila Naredili, naredila Pravorečna napaka  

No, tole mu je pa treba 

Aljažu tut prebrət, d bo 

vidu, kako ga vidte drugi 

sošolci, oziroma ne sošolci. 

 Slovnična napaka 

da Pravorečna napaka 

vidite Pravorečna napaka 

tm tam Pravorečna napaka 

Če se maš tolk rd, ti se kr 

dej.  

tako Pravorečna napaka 

rad Pravorečna napaka 

daj Slogovna napaka 

bi se pridružl, razširl pridružili Pravorečna napaka  

Ja, sam ta je šele meseca 

aprila, mamo pa še mesec 

marec, začel smo ga. 

Ja, ampak ta je šele aprila, 

imamo pa še marec, ravno 

začeli smo ga. 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

Pravorečna napaka 

Prazniki … Še eden. Pa še 

eden. 

Še en, pa še en. Slovnična napaka 

Bravo. Dva praznika v 

mesecu marcu, ampak še en 

praznik je pa tak, k se ga 

veliko ne omenja, ampak je 

tudi praznik v mesecu marcu 

pa ga ne praznujejo ženske, 

mamice, ampak nekdo drug. 

Bravo. Dva praznika v 

marcu. Je pa še eden, ampak 

takšen, da se ga ne omenja 

veliko. Je pa tudi v marcu, 

praznujejo pa ga ne ženske, 

ampak nekdo drug. 

Slogovna napaka 

Pravorečna napak 
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Ampak mi se bomo spomnili 

malce na te praznike, na osmi 

marec in materinski dan, in 

glede na to, bom jst zdele 

nardila nekaj. 

Mi se bomo malo spomnili 

na osmi marec in materinski 

dan in zato bom jaz zdaj 

nekaj naredila. 

Slogovna napaka 

napišəm, vzaməš, napišəš napišem, vzameš, napišeš Pravorečna napaka 

Vse, kar boš naredíl, boš 

naredíl počasi, umirjeno, 

tiho. 

narédil Pravorečna napaka  

Kr vsak nej …  Kar vsak naj … Pravorečna napaka 

Ne rabiš samo za očka in 

babico. 

Ne samo za očka in babico. Slogovna napaka 

Spet si bil korajžen preveč.   Spet si bil preveč pogumen. Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

pč pač Pravorečna napaka 

Pri Janu bom js vzela 

redovalnico enkrat, pa bo to 

to.  

Pri Janu bom jas vzela 

redovalnico enkrat. Potem ne 

bo poti nazaj. 

 

Slogovna napaka 

Jan, ta druga napaka.  Jan, druga napaka. Slogovna napaka 

Pejt popravt, no pejt. pojdi Pravorečna napaka  

Ne, dost. dosti oz. dovolj Pravorečna napaka 

Slogovna napaka 

Tretji razred, če se obrnete kr 

proti tej tabli.  

Učenci tretjega razreda, 

prosim, da se obrnete kar k 

tej tabli. 

Slovnična napaka 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

pokomenterali pokomentirali Pravorečna napaka 

Hec je v tem, da Jan ne zna 

velikega pisanega L-ja, ne? 

Smešno je to, da … Slogovna napaka 

Jan, zdej se pa used pa se ne 

bomo več ukvarjali s tabo, 

ne, s tvojimi napakami, 

ampak se boš ukvarjal ti, veš. 

Ne bo dolgo téga.  

Zdaj se pa usedi in se ne 

bomo več ukvarjali s tabo, s 

tvojimi napakami, ampak se 

boš z njimi ukvarjal ti, veš, 

in to prav kmalu. 

Pravorečna napaka 

Slovnična napaka 

 

Slogovna napaka 

v_ta Izgovor skupaj Pravorečna napaka  

A mislte Ali mislite Pravorečna napaka 

Prebermo. Preberímo. Pravorečna napaka 

Vs,vm Vas, vam Pravorečni napaki  

tle tu Pravorečna napaka 

Denarno nadomestilo, ki se 

mu reče po domače penzija, 

bolj pravilno slovensko se 

reče pa pokojnina. 

Pravilneje  

 

Jo pa imenujemo pokojnina 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 
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To je napisála Teja, kar 

pomeni, da včasih babica, k, 

ko dobi pokojnino, penzijo, 

vm da tut kkšn evrčək? 

To je napisala Teja in 

pomeni, da babica včasih, ko 

dobi pokojnino (penzijo), 

vam da tudi kakšen evrček? 

Slogovna napaka 

vərjáməm verjamem Pravorečna napaka 

tukajle tukaj Pravorečna napaka 

teb tebi Pravorečna napaka 

Pospravlja vm sobo. Halo? Vi to resno? Slogovna napaka 

verjetn verjetno Pravorečna napaka 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

Na hitro se bomo predstavli. predstavili Pravorečna napaka 

dejmo dajmo Slogovna napaka  

Tut tudi Pravorečna napaka  

js  jas Pravorečna napaka  

Mam, maš Imam, imaš Pravorečna napaka  

A vi …? A je …? (Ali) vi …? Je …? Slogovna napaka  

Ja, to šele bo, ampak datum 

je danes šele osmi. 

Ja, to šele bo, ampak danes je 

šele osmi. 

Slogovna napaka 

še kej kaj Pravorečna napaka  

takrət takrat Pravorečna napaka  

v bistvu so se začeli prvi taki 

zapisi, da smo dobili resno 

knjigo.  

V bistvu so se začeli prvi taki 

zapisi in smo dobili prvo 

resno knjigo. 

Slogovna napaka 

tko tako Pravorečna napaka  

zdejle zdaj(le) Slogovna napaka 

Pravorečna napaka 

Pa če rečem lev, mislimo 

odraslo žival. Kako bi pa 

rekli otroku? 

 

 

… mladiču? 

 

 

Slogovna napaka 

še neki nekaj Pravorečna napaka 

Kako bi pa rekli mladički 

punčki? 

Kako bi pa rekli mladički, 

samički? 

Slogovna napaka 

a ne? kajne Slogovna napaka  

blo, bla bilo, bila Pravorečna napaka  

Je dosti težje ugotoviti. precej Slogovna napaka 

je težje ugotovit 

ni treba krožit 

bi znalo bit, 

dejmo bit, dejmo napet 

 Pravorečna napaka 
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moram pogledat 

ni si enostavno izmislit 

moramo govorit 

ne moreš vsega kupit … 

tukajle  tukaj Pravorečna napaka 

spredej spredaj Pravorečna napaka  

in da se lažje pogovarjamo Laže pogovarjamo Slovnična napaka 

vas prosim, da se čisto tiho 

presedete tukaj spredej, 

Čisto po tiho Slovnična napaka 

nekej  nekaj Pravorečna napaka  

hočəm hočem Pravorečna napaka 

Poskušamo si zapomniti čim 

več stvari, ampak  js sm 

prepričana, da si boste iz 

tegale odlomka zapomnili 

skoraj vse, ker je zelo 

zanimivo. 

 

 

 

 

Ker je zelo zanimiv 

(odlomek). 

 

 

 

 

Slovnična napaka 

Primož Trubar je pisal bolj 

strokovno literaturo, to je 

taka literatura, ki jo 

uporabljamo za delo, amm, ta 

Primož Trubar, to je že 

mnoogo, mnooogo let kar ga 

ni. 

P. T. je pisal strokovnejšo 

literaturo, to ja taka 

literatura, ki jo uporabljamo 

za delo.  

Slogovna napaka 

Mnogo let je že minilo, 

odkar ga ni. 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

zdej zdaj Pravorečna napaka  

Tukile, tuki Tukaj Pravorečna napaka  

poskušejte poskušajte Pravorečna napaka 

Js ko govorim, vi v vaših 

mislih sestavljate hišo tako, 

kot da bi imeli lego kocke 

pred seboj. 

Ko jas govorim, vi v vaših 

mislih sestavljajte hišo, tako 

kot da bi imeli lego kocke 

pred seboj. 

Slogovna napaka 

kr kar Pravorečna napaka  

omenu omeniu Pravorečna napaka 

Js si predstavljam, da sta 

hodila tm, nevem, mogoče 

km u gozd. 

Jas si predstavljam, da sta 

hodila tja, ne vem, mogoče 

kam v gozd. 

Slovnična napaka 

je premógla premôgla Pravorečna napaka  

Vidite, sej vi … saj Pravorečna napaka 

Ampak drugače se reče. Drugače se imenuje Slogovna napaka 

prov gotovo Prav gotovo Pravorečna napaka  

kkšno Kakšno Pravorečna napaka  

No, tuki vidimo, da je obema 

lêvoma se ime začne s črko 

No, tukaj vidimo, da se 

obema levoma ime začne s 

Slovnična napaka 
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K. črko K. 

mal malo Pravorečna napaka 

Ja, no zdej pa bodimo bolj 

domiselni v tem razmišljanju. 

Zdaj pa bodimo bolj 

domiselni. ALI Zdaj pa 

bodimo bolj prožni v tem 

razmišljanju. 

Slogovna napaka 

Ni si enostavno izmislit te 

stvari. 

teh Slovnična napaka 

Ne mormo  moremo Pravorečna napaka 

ja, prejle je  Anže povprašal 

za eno besedo, za katero mu 

ni bilo jasno, kaj pomeni. 

Prej je Anže vprašal za 

pomen neke besede, za 

katero mu ni bilo jasno, kaj 

pomeni. 

Slogovna napaka 

Ja, a mu bi kdo znal to 

besedo pojasnit? 

 

razložiti 

 

Slogovna napaka 

Al se je   Ali se je Pravorečna napaka 

No, zato je hud razlog za 

žalost, a ne? 

to Slovnična napaka 

če se smejiš pa govoriš pa  in Slogovna napaka 

Zmenjeno dogovorjeno Slogovna napaka 

bi vas vprašala, če jih dobro 

razumete. 

ali Slovnična napaka 

prouzaprou Pravzaprav  Pravorečna napaka  

Kura kokoš – sopomenka.   sopomenki Slovnična napaka 

Ene besede več uporabljamo, 

a ne, ene manj, enim pa 

rečemo celo stare besede. 

Nekatere, nekatere, 

nekaterim 

Slogovna napaka 

Še kako bi razložila? Kako bi še razložila? Slogovna napaka 

Je res, da nikoli ne kupimo 

od začetka vse. 

Je res, da nikoli na začetku 

ne kupimo vsega. 

Slovnična napaka 

vs vas Pravorečna napaka 

Amm, kako bi pa lahko 

označili vse tele besede, za 

katere vs js zdejle sprašujem 

za pomen? 

Kako bi pa lahko označili vse 

te besede, za pomen katerih 

vas sprašujem? 

Slovnična napaka 

to je stara slovenščina, bi 

rekli na nek način. 

To je stara slovenščina, bi 

lahko rekli. 

Slogovna napaka 

Bil je črne barve po navadi. Po navadi je bil črne barve. Slogovna napaka 

Zraven so nosili moški 

posebno srajco in metuljček 

Zraven so moški nosili 

posebno srajco in metuljčka. 

Slovnična napaka 

Oblačilo tistega, ki je ljudi 

sprejel na vratih. 

Pri vratih Slovnična napaka 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

Pridi, Žiga, Taja, bližje. Žiga, Taja, pridita bliže. Slovnična napaka 

Danes si bom besedo 

izmislila jəs, potuje naokrog, 

prišla bo do vséh, ko bo 

beseda prispela, prípotovala 

do mene, jo bom js glasno 

izgovorila tako, kot səm jo 

slišala. 

jas Pravorečna napaka  

vsèh Pravorečna napaka  

pripotovála Pravorečna napaka  

Tako kot jo bom slišala. Slovnična napaka 

No, učiteljica Manja pa ima 

… 

Učiteljica Manja ima … Slogovna napaka 

To je pa druga skupina, a 

ne? 

 

Kajne? 

 

Slogovna napaka 

Vsi boste videli, če se ne 

boste, takole, drug drugega 

potlačili, ne? Evo. 

Vse boste videli, če se ne 

boste tako drenjali. 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

Kr nazaj.  

Vsi mal nazaj. 

 

Kar 

Malo 

Manjka glagol 

Pravorečna napaka  

Pravorečna napaka 

Slogovna napaka 

Reče se jim, Anže, ovseni 

kosmiči. 

Imenujejo se, Anže, ovseni 

kosmiči. 

Slogovna napaka 

Različni oreščki, ne? 

Mandlji, orehi, lešniki. S 

skupno besedo. 

Z eno besedo. Slogovna napaka 

Tile so pa zdravi u takšnih 

normalnih količinah. Če bi 

vəs čəs jedli oreščke, ne bi 

bilo dobro, je pa sigurno, 

am,  potrebno u telo vnest, 

pojest nekaj od maščob. In 

tile oreščki vsebujejo takšne 

zdrave maščobe. 

(tudi bolje naredit,  

v navadni jogurt dat …) 

Tile so pa zdravi utakšnih 

zmernih količinah. Če bi vəs 

čas jedli oreščke, ne bi bilo 

dobro, je pa gotovo treba v 

telo vnesti, pojesti nekaj 

maščob. In tile oreščki 

vsebujejo takšne zdrave 

maščobe. 

Pravorečna napaka 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

Pravorečna napaka 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka  

Pravorečna napaka 

 

səvəda sevéda Pravorečna napaka  

Zakaj rižek ni tako zdrou?  zdrav Pravorečna napaka 

Od maščob, ki jih moramo 

uporabljati v prehrani, je 

olivno olje med bolj 

zdravimi. 

Olivno olje je med najbolj 

zdravimi maščobami, ki jih 

uporabljamo v prehrani. 

Slovnična napaka 

Kaj je pa od pijače bolj Tako. Kaj pa pijače? Katere Slovnična napaka 
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priporočljivo? so bolj priporočljive? 

A lahko, a bi, a se … (Ali) lahko …?, (Ali) bi …? 

… 

Slogovna napaka  

Kako pripravljen je ta 

piščanec?  Ocvrto. A je to 

zdravo? 

Na kakšen način je 

pripravljen ta piščanec? 

Ocvrt je. Ali je zdrav? 

Slovnična napaka 

 

Kako pripravljen piščanec bi 

bil pa bolj zdrav?  

Piščanec, pripravljen na 

kakšen način, bi bil bolj 

zdrav? 

Slovnična napaka 

Tole je ena stročnica, ki se ji 

reče čičerika, ja? 

To je neka stročnica. Imenuje 

se čičerika. 

Slogovna napaka 

Aja, párodn.  Pardón  oprostite Pravorečna napaka 

Slogovna napaka 

Timotej, razvrsti navadni 

jogurt. 

Na vrsti je navadni jogurt. 

(Razvrstimo množico 

predmetov, ne enega.) 

Slogovna napaka  

Ker je nótr veliko sladkorja. nótri Pravorečna napaka 

Okej Dobro. Slogovna napaka 

Tamle smo razvrstili 

polnozrnat kruh, ki je 

nekoliko bolj zdrav od vrst 

kruha. 

Prej smo določili skupino 

polnozrnatemu kruhu, ki 

spada med bolj zdrave vrste 

kruha. 

Slovnična napaka 

mənj mànj Pravorečna napaka 

Evo.  Tako. Slogovna napaka 

Se bomo šli eno takšno 

dejavnost, ki smo se jo tudi 

že kdaj šli, ko sem js 

postavljala različne trditve, vi 

pa ste počepnili, če ste se s 

tem strinjali.  Ampak, danes 

bomo nekoliko drugače 

naredili. 

Šli se bomo neko dejavnosti, 

ki jo že poznate: jaz 

postavljam trditve, vi pa 

počepnete, če se z njimi 

strinjate. Vendar pa se bomo 

danes šli nekoliko drugače. 

Slogovna napaka  

Slovnična napaka: uporaba 

veznika »ko« 

Slovnična napaka 

Kot bi naredíl počèp. narédil Pravorečna napaka 

Najbolj primerna za pitje je 

voda. 

Najprimernejša tekočina za 

pitje je voda. 

Slogovna napaka 

Vsaj pet obrókov je 

priporočljivo, da jih imate. 

Vsaj pet obrokov je 

priporočljivo imeti. 

Slovnična napaka 

préden prédən Pravorečna napaka  

… počepneš al stojiš? Se tut 

js ne spomnem. 

… počepneš ali stojiš? Se 

tudi jas ne spomnim. 

Pravorečna napaka 

Pravorečna napaka  

Pravorečna napaka  

haló Poslušajte, prosim. Slogovna napaka 

Sadje je zdravo, a ne, če bi Sadje je zdravo, a ne? Zdravo Slovnična napaka 



QQQQQQ 
 

 

U 11 

odmor je kr kratek kar Pravorečna napaka  

A ne kajne Slogovna napaka  

dovolj za roke umit, ne 

morem dovolit, mora bit, se 

moramo naučit,  to ne more 

bit 

 Pravorečna napaka 

Bodoča učiteljica Eva Prihodnja učiteljica Eva Slogovna napaka 

Pospravit mize, Tian. Pospravi mizo, Tian. Slogovna napaka 

v_krog, v_prvi Izgovor skupaj Pravorečna napaka  

sej Saj Pravorečna napaka  

gužva gneča Poimenovalna napaka 

Poznamo že vséga skupaj … 

koliko črk? 

vsèga Pravorečna napaka 

 

vs  vas Pravorečna napaka 

kej kaj Pravorečna napaka  

A spominja na J? A ste …? (Ali) spominja na J?  Slogovna napaka  

bomo pokázali, pokázala  Pokazáli, pokazála Pravorečna napaka  

zdej Zdaj Pravorečna napaka  

poštar pa pismo in Slogovna napaka  

J bomo pa prikázali čisto 

enostavno. Čisto preprosto. 

prikazáli Pravorečna napaka 

povsem Slogovna napaka 

Stisnili bomo takole pest in 

… 

Roko bomo stisnili v pest in 

….  

Slogovna napaka 

ga jedli cel dan in nič 

drugega, a ne? 

bi bilo, če bi cel dan jedli 

samo sadje in nič drugega, a 

ne? 

Kako bi ti spremeníl to? spreménil Pravorečna napaka 

Aha, ali drugače rečeno 

lahko rečemo tud kako? 

»Aha, ali drugače rečeno …« 

ALI »Aha, rečemo pa lahko 

tudi – kako?«  

Slogovna napaka 

Izbiraš med rokámi in med 

lasmi. 

Izbiraš med rokami in lasmi. Slovnična napaka  

Super. Odlično. Slogovna napaka 

Katera vrsta priprave je bolj 

zdrava? pečeno ali ocvrto? 

Katera vrsta priprave je bolj 

zdrava? Peka ali cvrtje? 

Slovnična napaka 

Kako smo oblečeni? Bolj 

toplo. 

Topleje. Slovnična napaka 

Zvezek zapreš in pospraviš v 

torbo. Peresnico isto. 

Peresnico prav tako. Slogovna napaka 
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kr  ker  Pravorečna napaka 

Zdej že besede na J 

pripoveduješ. 

Zdaj že besede na J naštevaš. Slogovna napaka 

Bomo kr natrenirali mišice, 

a ne? 

Bomo kar strenirali … Poimenovalna napaka 

Damo minutko, da razmislijo 

tudi ostali sošolci. 

Drugi sošolci Slogovna napaka 

Eno si zberi. izberi Slogovna napaka 

super odlično Slogovna napaka  

dej daj Slogovna napaka  

Iz torbe daš brezčrtni zvezek. vzameš Slogovna napaka 

brezčrtani Poimenovalna napaka 

J se naredi: od zgoraj 

navzdol navpična črta in 

zaokrožiš. 

J se naredi (tako): od zgoraj 

navzdol potegneš navpično 

črto in zaokrožiš. 

Slogovna napaka 

kômu, kómu Pravorečna napaka 

Ja, vidva se morata zmeníti dogovoriti Slogovna napaka 

bomo písali Bomo pisáli Pravorečna napaka  

Ne, ni vseeno a je zdej ta J 

obrnjen v levo ali v desno.  

Ne, ni vseeno, ali je ta J 

obrnjen v levo ali desno. 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

prou prau Pravorečna napaka 

tut tudi Pravorečna napaka 

ste eni tako pisali. nekateri Slogovna napaka 

In tole tudi ne bo prou, če 

boš tole nardiu. 

In če boš tako narédil, tudi ne 

bo prav. 

Pravorečna napaka 

Slogovna napaka 

Naredíte en velik J, greš čez 

ta tvoj J trikrat čez in okrog 

narediš manjše črke J. 

Narediš en velik J, svoj J 

trikrat prevlečeš in okrog 

narediš manjše črke J. 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka  

Kr začneš z delom. Kar začneš delati. Slogovna napaka 

Če slišiš črko oziroma glas J 

na sredini, boste naredili 

tako, kot vam kaže primer: 

boste piko naredili na sredini. 

Če slišite … Slogovna napaka 

Kaj je tale žival? Katera žival je to? Slogovna napaka 

si naredíl  narédil Pravorečna napaka  

Na začetku, na sredini ali na 

koncu? 

Na začetku, sredini ali na 

koncu? 

Slogovna napaka 

Aha, kaj pa bi tole bilo? 

Kaj bo to?  

Aha. kaj pa bi bilo tole? Kaj 

pa je to? 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

Ja, verjetno bo čaj, ker 

vidimo zraven filter. 

Ja, verjetno je čas, ker zraven 

vidimo filtrsko vrečko. 

Slogovna napaka 

Tška naloga têška Pravorečna napaka 
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Vzameš svinčnik in pričneš z 

zapisom črke. 

Vzameš svinčnik in začneš 

zapisovati črko. 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

Paziš na prstek presledka, a 

ne? 

Med besedami narediš kot 

prst širok presledek. 

Slogovna napaka 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

No, vidiš, želja se ti je 

izpólnila. 

izpolníla Pravorečna napaka 

prouzaprou pravzaprav  Pravorečna napaka 

Pravljice imajo mnogo 

skupnih stvari. 

veliko skupnih stvari Slogovna napaka 

zdej zdaj Pravorečna napaka  

Na primer, nekatere se 

začnejo na podoben način. Z 

enim podobnim stavkom. 

Nekatere se začnejo na 

podoben način. Z isto 

povedjo. 

Slogovna napaka 

A vidite, A poznate? A je? 

… 

(Ali) vidite …? Pravorečna napaka (9-krat) 

Zelo dobro poznate, kako se 

po navadi te stare klasične 

pravljice začenjajo. 

Zelo dobro veste, kako se po 

navadi te stare klasične 

pravljice začenjajo. 

Slovnična napaka 

Kaj pa osebe v pravljicah? 

Imajo ene posebne lastnosti. 

Omenjen je en fant, ki mu je 

ime Popek. napisal je tudi 

eno knjigo, ki …  

Danes bomo poslušali o eni 

kanti. 

neke, neko, neki Slogovna napaka 

Kaj pa živali v pravljicah? So 

kaj posebnega, se z njimi 

dogaja, kr v resničnem svetu 

ni? 

So kaj posebnega? Se z njimi 

dogaja kaj takšnega, kar se v 

resničnem svetu ne more? 

Slovnična napaka 

kr kar Pravorečna napaka  

Danes bomo poslúšali eno 

moderno pravljico od našega 

slovenskega pisatelja … 

Danes bomo poslušali eno 

moderno pravljico našega 

slovenskega pisatelja … 

Slovnična napaka 

A vm je ta ime in priimek sta 

vm kej znana? 

Sta vam ime in priimek kaj 

znana? 

Slovnična napaka 

Pravorečna napaka 

Pravorečna napaka 

pokažəm pokažem Pravorečna napaka 

To so zbirke teh modernih To so knjige iz zbirke Slogovna napaka 
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pravljic, ki jih je napisal 

Primož Suhodolčan. V usəh 

pravljicah je pa, v vsəh teh 

knjigah je na začetku vedno 

enako. 

modernih pravljice, ki jih je 

napisal P. S. (V vsèh knjigah 

…) Vse te knjige se začnejo 

enako. 

Pravorečna napaka  

Slogovna napaka 

Velikokrat hodi tudi po 

šolah. 

Veliko hodi tudi po šolah. Slovnična napaka 

povedu povedau Pravorečna napaka 

nisem  nisəm Pravorečna napaka 

Se kej spomniš? kaj Pravorečna napaka 

Ja, Košarkar naj bo je napisal 

eno knjigo za mal starejše. 

Ja, napisal je knjigo K. za … Slogovna napaka 

malo Pravorečna napaka 

Zanj je značilno da on piše o 

takih nenavadnih … 

Zanj je značilno, da piše o … Slovnična napaka 

Kadar vam berem, vas imam 

rada bližje k sebi.  

Kadar vam berem, vas imam 

rada bliže. 

Slovnična napaka 

Prosim, če pridete bliže. da Slovnična napaka 

V knjigi je pa narisana, da 

izgleda res kot živo bitje 

… da je videti res kot … Slogovna napaka 

Smo mogli prekinit.  Smo morali prekiniti.  Slogovna napaka 

Moram jim razložit to 

besedo. 

(ne še začet ….) 

Moram jim razložiti to 

besedo. 

Pravorečna napaka 

Ja, zelo ropota, če bi po njej 

udarili. 

ja, zelo ropota, če po njej 

udarjamo. 

Slovnična napaka 

Boste vi men pomagali … meni Pravorečna napaka 

Najprej smo majhne delce 

dali notri na dno. 

Najprej smo majhne delce 

dali noter na dno. 

Slovnična napaka 

na konc na koncu Pravorečna napaka 

a ne kajne Slogovna napaka  

smo prečistli prečistili Pravorečna napaka 

Da se pokažemo, kaj imamo, 

ne? 

Da se pohvalimo, kaj imamo, 

ne? 

Slogovna napaka 

se bomo zmenili se bomo dogovorili Slogovna napaka 

bomo meli bomo imeli Pravorečna napaka 

tekst besedilo Slogovna napaka 

sej saj Pravorečna napaka  

tko tako Pravorečna napaka  

lejte glejte Slogovna napaka 

Vidte? Vidite? Pravorečna napaka 

Tisti, ki se boste javili, vs 

bom poklícala.  

Tiste, ki se boste javili, bom 

poklicala. 

Slovnična napaka 

Se boste potrúdili. potrudíli Pravorečna napaka 
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Gremo navzdòL navzdòu Pravorečna napaka 

Smo nardili naredili Pravorečna napaka 

super odlično Slogovna napaka  

Prosim, če sledite,  da Slovnična napaka 

tako da ne bo problemov  težav Slogovna napaka 

In dobro sledit vsebini, ker 

bom potem postavla nekaj 

vprašanj, na katera boste tut 

pisno odgovarjali. 

Dobro sledite vsebini, ker 

bom potem postavila nekaj 

vprašanj, na katera boste tudi 

pisno odgovarjali 

Slogovna napaka 

Pravorečna napaka 

Pravorečna napaka 

Še nekôga nekóga Pravorečna napaka 

Ona nima imena. pač kliče 

požrešna kanta. 

Ona nima imena. Avtor jo 

pač kliče  požrešna kanta. 

Slovnična napaka 

Lahko bi si pa izmislili  zá 

njó kakšno smešno, duhovito 

ime. 

zánjo Pravorečna napaka 

Še kakšne lastnosti bi opisali. Katere lastnosti je še imela? Slovnična napaka 

ker je usəga preveč pojedla vsèga Pravorečna napaka  

Odgovarjali bomo s celimi 

povedmi. na dolgo. 

Odgovarjali boste v 

skladenjsko popolnih 

povedih. 

Slogovna napaka 

Tisti, ki boste hitro gotovi, 

boste že risali tukaj, v šoli. 

hitro končali Slogovna napaka 

Ja, tukale deluje lahko naša 

domišljija kr veliko, a ne, kr 

dobro. 

Ja, tu lahko naša domišljija 

dela na veliko, a ne? 

Slovnična napaka 

tukale Pravorečna napaka  

Da si zmislimo takšna imena, 

ja 

izmislimo  Pravorečna napaka 

js jas Pravorečna napaka 

Vse, kar vam ne bo uspelo, 

bo treba dokončati doma. 

Vse, česar vam ne bo uspelo 

narediti v šoli … 

Slovnična napaka 

tako planirala načrtovala Slogovna napaka 

Prou? Prau? Pravorečna napaka 

Pet vprašanj je za odgovorit 

pisno, eno je pa za narisati. 

Na pet vprašanj boste morali 

odgovoriti pisno, pri zadnji 

nalogi pa boste risali. 

Slogovna napaka 

Js sm začela bolj zgoraj. Jas sm začela višje. Slovnična napaka 

Ste že popravli? popravili Pravorečna napaka 

okej dobro Poimenovalna napaka 

tukej tukaj Pravorečna napaka 

Js nimam prostora. Bi mi 

zmanjkalo. 

Js nimam prostora. Bi mi ga 

zmanjkalo. 

Slovnična napaka 

zato sm šla tako visoko gor 

pisat. 

Zato sem začela pisati tako 

visoko. 

Slogovna napaka 
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Tukaj, pri tej nalogi, k bo 

treba narisat … 

Tukaj, pri tej nalogi, pri 

kateri bo treba narisati 

Slovnična napaka 

Si boste morali to zabeležiti, 

ne? 

zapisati Slogovna napaka 

Dejte dajte Slogovna napaka 

štiri minute je še do konca. Štiri minute so še do konca Slovnična napaka 

Js bom zaklučla s to uro. Končala to uro. Slogovna napaka 

Slogovna napaka 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

tko  tako Pravorečna napaka  

zdej zdaj Pravorečna napaka  

Vi imate zelo izostrene 

vonjave, da čez šipo vohate. 

Vi imate zelo izostrene 

čutnice za vonj, da čez steklo 

vohate. 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

Js danes predlagam, ker 

imamo Evo v razredu, njeno 

ime se začne ne E in ker e-ja, 

mislim, da še nismo meli, 

ne? Ne. Torej gremo. 

Ker imamo danes v razredu 

Evo, jaz danes predlagam, da 

iščemo besede na črko E. 

Slovnična napaka 

Pojem pojəm Pravorečna napaka 

bolj zanimive besede Zanimivejše besede Slogovna napaka 

nekaj tškega têškega Pravorečna napaka 

Nihčé ga nima. nihčè Pravorečna napaka 

Supr  Odlično Slogovna napaka 

Še kdo kj kaj Pravorečna napaka 

nič tôčk tóčk Pravorečna napaka  

tmle zadaj tamle Pravorečna napaka 

kkšno  kakšno Pravorečna napaka 

Maš, ma, mal, mela, meu Imaš, ima, imel, imela, imeu Pravorečna napaka  

Takole je. Js ne bom trdila, 

kr uséh pasem žal ne 

poznam. 

js Pravorečna napaka 

vsèh Pravorečna napaka 

A si preveru? a  ali Slogovna napaka  

preveriu Pravorečna napaka 

No, Žiga, tudi preveri v teh 

podatkih, kjer lahko dobiš in 

boš videl. 

No, Žiga, tudi ti preveri v 

virih, v katerih lahko dobiš 

takšne podatke, in boš videl. 

Slogovna napaka 

Še kdo kej? Kej  kaj Pravorečna napaka 

Tut tudi Pravorečna napaka 
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pôjm pójem Pravorečna napaka 

A poznate igrico leti, leti, 

leti? Danes se bomo šli, 

ampak ne bomo se šli po 

tistih pravilih, ko more tista 

zadeva res leteti, da se 

ustavimo, ampak se bomo šli 

tako: … 

Ali poznate igrico leti, leti, 

leti? Danes se jo bomo šli, 

ampak ne po tistih pravilih, 

ki pravijo, da mora tista 

zadeva res leteti, da se 

ustavimo, ampak se bomo šli 

tako: … 

Slogovna napaka 

 

Slovnična napaka 

Pa vi boste takole, brez leti, 

leti govorjenja.  

Pa vi boste delali tako brez 

govorjenja leti leti. 

Slogovna napaka 

Prou? Prau? Pravorečna napaka 

Pa kr začnimo. kr  kar Pravorečna napaka  

Kolk vas je dvignlo roke ob 

sreči? 

Koliko vas je dvignilo roke 

ob besedi sreča? 

Pravorečna napaka 

Pravorečna napaka 

Ali sreča je samostalnik ali 

ne? 

Ali beseda sreča je 

samostalnik ali ni? 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 

Kako pa se moramo vprašat 

… 

moramo vprašati Pravorečna napaka 

Dobil boš list, na katerem je 

napisan samostalnik. Dobro 

ga preberi in … 

Dobil boš list, na katerem je 

napisana beseda, ki označuje 

samostalnik. Natančno jo 

preberi in … 

Slogovna napaka 

dejmo dajmo Slogovna napaka 

Nič ne obračaj list. Nič ne obračaj lista. Slovnična napaka 

Par deklet se je zdej nekaj 

spomnlo. 

Par deklet se je zdaj nekaj 

spomnilo. 

 

Pravorečna napaka 

Nalepljeno bo na tablo in 

more bit tolk na véliko, da 

se vidi tudi nazaj.  

more  mora Slovnična napaka 

tako Pravorečna napaka 

velíko Pravorečna napaka 

Ne na hitr nardit. Ne na hitro narediti. Pravorečna napaka 

Pravorečna napaka 

Vzameš barvice, če imaš čs, 

in mal pobarvaš.  

čs  čas Pravorečna napaka 

mal  malo Pravorečna napaka 

tukile  tukaj Pravorečna napaka 

nalepte nalepite Pravorečna napaka 

morš  moraš Pravorečna napaka 

Kaj je v_besedi drugače? ubesedi Pravorečna napaka 

Matej, prosim, če me 

poslušaš. 

če  da Slovnična napaka 

Končnica je različna in po 

končnici mi spoznamo, 

koliko jih je. 

Končnica je drugačna in po 

končnici mi vemo, koliko jih 

je. 

Slovnična napaka 

Slogovna 

Aha. Kaj kdo meni od vas? Aha. Kaj menite vi? Slovnična napaka 
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Torej bom tegale prestavla 

sm. 

Torej bom tega prestavila 

sm. 

Pravorečna 

Torej vidimo, da samostalnik 

je lahko v_različnem številu 

 Slogovna napaka 

izgovor skupaj Pravorečna napaka 

Vendar na vsak način bo 

treba vedit tudi to: če beseda 

… 

V vsakem primeru bo treba 

vedeti tudi to: … 

Slogovna napaka 

tedej tedaj Pravorečna napaka 

V_ednini, v_dvojini, 

v_množini 

izgovor skupaj. Pravorečna napaka  

Seveda pa ima vsak od teh 

samostalnikov, katere ste vi 

imeli, tudi obliko za drugi 

dve števili. 

Seveda pa ima vsak izmed 

teh samostalnikov, ki ste jih 

vi imeli, tudi obliki za drugi 

dve števili. 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 

List lahko kar s črto razdeliš 

na tri stolpce. 

List lahko kar s črtama 

razdeliš na tri stolpce. 

Slogovna napaka 

Katerega smo danes? Kateri datum je danes? Slogovna napaka 

Danes vas bom napísala.  napisála Pravorečna napaka 

Js vam že zdle napovedujem 

... 

Jas vam že zdaj napovedujem 

… 

Pravorečni napaki  

Napisál smo to, to, to. Napisali  Pravorečna napaka 

Pa dajmo skupej ugotovit. skupaj Pravorečna napaka 

Pomagaj si, govoriš spredej 

besedico: ena in tako naprej. 

spredaj Pravorečna napaka 

Pogovorno zelo radi delate to 

napako, vèndar slovenščina 

ima svoja pravila in zato je to 

treba znat. 

V pogovornem jeziku zelo 

radi delate to napako, vəndar 

… 

 

Slogovna napaka 

Pravorečna napaka  

In, če ti nekatera zadeva 

dela največ težav, si ravno 

pri tisti zadevi najbolj 

pozoren. 

In če ti neka … Slovnična napaka 

Vpisujemo pod dvójino. dvojína Pravorečna napaka 

Do kam si naredíl, si naredíl.  Do kamor si narédil, si 

narédil. 

Slovnična napaka 

Pravorečna napaka 

rečəm  rečem Pravorečna napaka  

Čaki čakaj Pravorečna 

Ne ponavli za mano. ponavljaj Pravorečna 

Grêmo hitr. Še izpišemo 

samostalnike pod množino. 

Gremo hitro. Izpišemo še 

samostalnike pod množino. 

Pravorečna napaka  

Slogovna napaka 

Nekej, tukej nekaj, tukaj Pravorečne napake  

tuki tukaj Pravorečna napaka 

Ti ni nč čudn …? nič čudno Pravorečna napaka 
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Pravorečna napaka 

Če kdo ne vidi, naj dvigne 

roko pa mi pove. 

pa  in Slogovna napaka 

Odlôžimo vse. Odložímo vse. Pravorečna napaka 

zdle  zdaj Pravorečna napaka 

Čarovnik ima lahko vse nótr nótri Pravorečna napaka 
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dejte, dejmo, dej dajte, dajmo, daj Slogovna napaka  

umaknte  umaknite Pravorečna napaka 

mal malo Pravorečna napaka  

Sam tole pospravmo od prej 

pa začnemo.  

samo Pravorečna napaka 

pospravimo Pravorečna napaka 

Priməš pa nesemo zadaj. Primeš Pravorečna napaka 

nesemo nazaj Slovnična napaka 

nč  nič Pravorečna napaka  

Kr  kar Pravorečna napaka  

Aleksej, prosim, če greš na 

svoj prostor.  

Aleksej, prosim, da greš na 

svoje mesto. 

Slovnična napaka 

Slogovna napaka 

V_tole škatlo sem pripravila 

črke. 

Izgovor skupaj. Pravorečna napaka 

danes bojo bodo Slogovna napaka 

Ta pa more povedat poved, 

ki bo vključevala to besedo.  

(treba razmišljat …) 

Ta pa mora povedati poved, 

ki … 

Slovnična napaka  

Pravorečna napaka 

Okej?  Dobro? Slogovna napaka 

učke oči Poimenovalna napaka 

js  jas Pravorečna napaka  

A ne kajne Slogovna napaka  

Koga si boš izbral iz druge 

… 

Koga boš izbral … Slogovna napaka 

Mogoče ti kej pade na 

pamet. 

Mogoče se boš česa domislil Pravorečna napaka 

Slogovna napaka 

Kaj se boš domislil na glas 

A? 

Česa se boš domislil na glas 

A? 

Slovnična napaka 

Sem izbrala vse prvošolce 

že? 

Sem že poklicala vse 

prvošolce? 

Slogovna napaka 

tdej zdaj Pravorečna napaka  

Zdej pa rabm možgančke.  rabim, potrebujem Pravorečna napaka 

Slogovna napaka 
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Dej hitr  hitro Pravorečna napaka  

Potrebujem možgančke, ki 

znajo sesavt kkšno besedo iz 

črk, ki so napisane na tabli. 

sestavit(i)  Pravorečna napaka 

kakšno Pravorečna napaka 

se opravičujəm opravičujem Pravorečna napaka 

Dejmo še kej druzga.  drugega Pravorečna napaka 

Dejmo še kej. Možgančke 

hitr vklopit. 

Dajte možgančke hitro 

vklopiti. 

Slogovna napaka 

a mam, a ti gre a mam, a napišemo  ali Slogovna napaka 

Imam  Pravorečna napaka 

Mija, nimamo J. Mija, nimamo J-ja. Slovnična napaka  

povəj povej Pravorečna napaka 

Še kəj.  kej Pravorečna napaka 

A vm moram kej pomagat? vam Pravorečna napaka 

dəj dej Pravorečna napaka 

Muca že imamo. Muco že imamo. Slovnična napaka 

On misli Miniončke, tiste, k 

mate zdej risanko. 

On misli Minione. Tisto 

risanko, ki jo zdaj gledate. 

Pravorečna napaka 

Slovnična napaka 

Mormo, morjo, morš Moramo, morajo, moraš Pravorečna napaka  

Koga še nism čisto nč 

slišala? 

Koga še nism prav nič 

slišala? 

Slogovna napaka 

Prvi razred, od vs 

pričakujem, da se boš zelo 

zelo potrudil pri obliki črk. 

Učenci prvega razreda, od 

vas pričakujem, da se boste 

zelo potrudili pri obliki črk. 

Slogovna napaka 

Pravorečna napaka 

Slogovna napaka 

kažəm kažem Pravorečna napaka 

Js bom prebrala besedo, ti pa 

hitro poveš, a more bit 

napisano z velíko začetnico 

ali ne. 

Jaz bom prebrala besedo, ti 

pa hitro povej, ali mora biti 

napisana z véliko začetnico 

ali ne. 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 

Pravorečna napaka  

Bla. blo Bila, bilo Pravorečna napaka  

Čivka bi napisáli z velíko, 

ara pa ne.  

Čivka bi napisali z veliko 

začetnico, ara pa ne. 

Slogovna napaka 

Ker je to Minion, je naslov 

filma in takrət se piše z 

velíko, ne 

Ker je Minon naslov filma, 

se piše z veliko začetnico. 

Slogovna napaka 

Pravorečna napaka 

Zdej pa: kaj bomo naredili: 

črtani zvezek, vaja, datum in 

prideš k meni. 

Kaj morate narediti? Odprite 

črtani zvezek, napišite vaja, 

datum in pridite k meni. 

Slogovna napaka 

Prst presledka in nadaljujəš. Narediš kot prst širok 

presledek in nadaljuješ. 

Slogovna napaka 

Pravorečna napaka 

Šibaj. Hitro pojdi. Slogovna napaka 

Sej smo jih prešteli skupaj. Saj Pravorečna napaka  
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(besede) Koliko smo jih 

prešteli? 

 

Koliko smo jih našteli? 

/Koliko jih je? 

Slogovna napaka 

al ali Pravorečna napaka 

Primi se za ušesa, ker bomo 

povedali navodilo samo 

enkrat. 

Primi se za ušesa, ker bom 

navodilo povedala samo 

enkrat. 

Slogovna napaka 

Drugi razred, tm, kjer je 

velíka začetnica, narediš 

veliko tiskano črko, vse 

ostalo so male pisane črke. 

Ker že znate tele, ki so na 

tabli. 

tam 

 

Pravorečna napaka 

vse drugo 

 

te 

Slogovna napaka 

Katja, noge dol, stol k mizi.  Manjkajo glagoli Slogovna napaka  

prou. prau Pravorečna napaka   

Ne pritiskat preveč, Blaž. Ne preveč pritiskati, Blaž. Slogovna napaka 

Maj, kr še se potrudi. Maj, kar še se trudi. Slovnična napaka 

lej glej Slogovna napaka  

Aleksej, lej, posluši me mal. poslušaj Pravorečna napaka 

M zaključiš, tukaj in zdej 

nrdive U. 

narediva Pravorečni napaki  

Spravi, bomo potem videli. pospravi Slogovna napaka 

Joj, spet imam ta čudni dan, 

k se motm, a ne? 

ko se motim Pravorečna napaka 

Pravorečna napaka 

Vidəš? Vidiš? Pravorečna napaka 

Dol pa gor pa zanka. 

Kr pustiš odprto pa prideš. 

Pa  in Slogovna napaka 

Ne pozabit potem rdeče 

prevlečt, ne? 

Ne pozabiti potem prevleči z 

rdečo barvico. 

Slovnična napaka 

Pravorečna napaka 

Marcel, ne tako raderat. Ne 

toliko raderat. 

A poraderi. 

radirati 

radirat 

zradiraj 

Pravorečna napaka 

Pravorečna napaka 

Zakaj pa tok mešaš? Zakaj pa tako mešaš? Pravorečna napaka 

maš imaš Pravorečna napaka  

Kaj smo rekli, ko si že? Kaj smo rekli, da narediš, ko 

si že? 

Slogovna napaka 

čaki čakaj Pravorečna napaka  

Popravu, končou, naredu Popraviu, končau, narediu Pravorečne napake  

Prtisnt pritisniti Pravorečna napaka 

Supr odlično Slogovna napaka 

v_drugo stran Izgovor skupaj. Pravorečna napaka 

Maj, ti greš tukaj. sem Slovnična napaka 
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pomladi spomladi Slogovna napaka 

še kej še kaj Pravorečna napaka 

a ne kajne Slogovna napaka  

zdej  zdaj Pravorečna napaka  

ni glih vedno ni ravno vedno Poimenovalna napaka 

Kakšno je vreme … postaja 

potem spomladi? 

Kakšno spomladi postaja 

vreme? 

Slovnična napaka 

Js jaz Pravorečna napaka  

vas vas Pravorečna napaka 

mate, mamo imate, imamo Pravorečna napaka  

Tudi ne bomo imeli več 

debelih puloverjev, ne bomo 

se več tako toplo oblačili, 

kape bomo počasi dali stran, 

rokavic ne potrebujemo več. 

Prav tako ne bomo imeli več 

debelih puloverjev … 

Slogovna napaka 

Ja, zdej ne vem, a je še 

drsališče odprto al ni. 

Ne vem, ali je drsališče še 

odprto ali ni. 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

Pravorečna napaka 

Ja, tisto je, k je tako 

drsališče, a ne. Kr v bistvu ni 

led, ampak je neka plastika. 

Ja, tisto je, ker na tistem 

drsališču v bistvu ni led, 

ampak neka plastika. 

Pravorečna napaka 

Slogovna napaka 

Dej daj Slogovna napaka  

Tam, kjer je vijolčno vijolično Pravorečna napaka 

Prosim, če nam prebereš 

naslov. Poglejmo, če ste 

pravilno reševali. 

da Slovnična napaka  

tko  tako Pravorečna napaka 

takrət takrat Pravorečna napaka  

A poznaš? A je ..? Poznaš? Je …? Slogovna napaka  

palerina Dežni plašč Poimenovalna napaka 

Kadar je dž. Jo oblečemo 

namesto dežnika. 

Kadar je dž, jo uporabimo 

namesto dežnika. 

Slogovna napaka 

Kaj o mavrici veš povedat? 

 

Morate pobarvat, obkrožit 

Kaj znaš o mavrici povedati? 

 

Povedati, obkrožiti 

Slogovna napaka  

Pravorečna napaka 

Voda, kadar dežuje so na 

asfaltu al pa na tleh so take 

luknje in se voda notri 

nabere, kadar je veliko dežja 

in ne odteče. 

Na asfaltu ali pa na kakšnih 

drugih tleh so luknje in kadar 

dežuje, se notri nabere voda. 

Slovnična napaka 
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spustíl spústil Pravorečna napaka 

Mal si preskočil. Malo … Pravorečna napaka 

məjhne  majhne Pravorečna napaka 

v_zemljo, v_luknjice, 

v_spodnji 

Izgovor skupaj Pravorečna napaka  

Polôžite prst na palerino. položíte Pravorečna napaka 

Janez, katere vse sličice so 

povezane z deževnim 

vremenom? … To je to, kar 

je v deževnem vremenu. 

Janez, katere sličice so 

povezane z deževnim 

vremenom? Naštej vse. … 

To je vse, kar je povezanega 

z deževnim vremeno. 

Slogovna napaka 

Kkšno, kkšnem Kakšno, kakšnem Pravorečna napaka  

Zdej pa boste odprli 

peresnice, tako da imate 

barvice pripravljene in dobro 

poslušaj, s katero barvo kaj 

obkrožiš. 

Zdaj pa odprete peresnice, 

tako da imate barvice 

pripravljene in dobro 

poskušate, s katero barvo kaj 

obkrožite. 

Slogovna napaka 

tut tudi Pravorečna napaka  

Ali smo vse obkrožili že, 

Gaja? Kaj še moramo 

obkrožit?   

Ali smo že vse obkrožili? 

Kaj moramo še obkrožiti? 

Slogovna napaka 

 

S kakšno barvo moramo 

obkrožiti kmêta ki sadi? 

S katero barvo moramo 

obkrožiti kméta, ki sadi? 

Slovnična napaka 

Pravorečna napaka 

nardila  naredila Pravorečna napaka 

Kdor je imel vse prou, roko 

gor. 

Kdor je imel vse prav, naj da 

roko gor. 

Pravorečna napaka 

Slogovna napaka 

Mislim, da je kr rumena. kar Pravorečna napaka 

To je rumeno in steblo ter 

listi so zeleni. 

To je rumeno ter steblo in 

listi so zeleni. 

Pravorečna napaka 

Temu drevesu se reče vrba. To drevo imenujemo vrba. Slogovna napaka 

Vrba po navadi kje stoji, če 

pogledamo tukej spodej? 

Kje vrba po navadi stoji? 

Poglejte spodaj. 

Slogovna napaka 

 

tukaj  Pravorečna napaka  

spodaj Pravorečna napaka  

Vi morte sličice tukaj poískat  

In jih čisto enako pobarvat.  

morate Pravorečna napaka 

poiskàt oz. poiskati Pravorečna napaka 

To se skriva, ostalo pa ne. drugo Slogovna napaka 

Seveda, ja, vi boste samo, 

recimo, žogo pobarvali, 

deklico boste pobarvali, 

mlinčk, marjetica, vrba, 

miška, račka. 

marjetico, miško, račko Slovnična napaka  
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No, zvezke, prosim, če 

odprete. 

Prosim, odprite zvezke.  Slovnična napaka 

Ne bom nč nrdila. ničesar Pravorečna napaka  

Slovnična napaka 

naredila Pravorečna napaka 

Čist mirn bit. čisto Pravorečna napaka 

povsem Slogovna napaka 

Čisto mirn moraš biti. Slogovna napaka 

j bla, bli Je Pravorečna napaka 

bila, bili Pravorečna napaka  

zdej zdaj Pravorečna napaka  

Kako smo jih pa razdelili vsa 

zemljepisna lastna imena? 

Kako smo pa razdelili vsa 

zemljepisna lastna imena? 

Slovnična napaka 

A ne Kajne  Slogovna napaka  

ste napisal, bomo preštel  Ste napisali 

prešteli 

Pravorečna napaka 

 

Ja, ne bomo vse preštel. Ja, ne bomo vseh našteli. Slogovna napaka 

A ga …? A je …? (Ali) Ga …? Slogovna napaka  

Ustavmo kar Kar ustavimo se. Slovnična napaka 

Pravorečna napaka 

kr kar Pravorečna napaka 

Pa Izlake, pa Kisovec, pa 

Zagorje.   

pa  in Slogovna napaka 

dons  danes Pravorečna napaka 

To je bla domača naloga. To je bilo za domačo nalogo. Slogovna napaka 

Pa Ljubljana tud ne? tudi Pravorečna napaka  

Če je zemljepisno lastno ime 

iz dveh besed in je to ime 

kraja, pišemo? 

Če je zemljepisno lastno ime 

sestavljeno iz dveh besed in 

je to ime kraja, pišemo? 

Slogovna napaka 

Kua smo pa zdle delal? kaj Pravorečna napaka  

zdaj Pravorečna napaka  

Prov? Prav? Pravorečna napaka  

lh mal poškilm lahko Pravorečna napaka 

malo Pravorečna napaka  

poškilim oz. pokukam Pravorečna napaka 

Slogovna napaka 

tko tako Pravorečna napaka  

al ali Pravorečna napaka 

bova pol označla potem  Slogovna napaka 

označila Pravorečna napaka 



EEEEEEE 
 

Obe besedi so pisane. Obe besedi sta pisani Slovnična napaka 

Aha, sam mal. samo Pravorečna napaka 

Kuk vs je Koliko Pravorečna napaka  

vas Pravorečna napaka  

Še nisi naredu to, Nejc? narediu Pravorečna napaka 

Tega Slovnična napaka 

Bomo pol vse označl brez 

naloge. 

Bomo potem označili, kdo 

vse je brez naloge. 

Pravorečna napaka 

Slovnična napaka 

maš, mate, mamo imaš, imate, imamo Pravorečna napaka  

Aja, sm misla, de maš še kej 

za dodat. 

mislila Pravorečna napaka 

kaj Pravorečna napaka  

dodati Slovnična napaka 

Razn tistga, kar je prebral? razen Pravorečna napaka 

tistega Pravorečna napaka 

kaj ste nrdil? naredili Pravorečna napaka  

Kako se zdej zemljepisna 

lastna imena v eni, iz ene 

kolone, pa iz druge 

razlikujejo? 

V čem se zemljepisna lastna 

imena iz ene kolone in iz 

druge razlikujejo? 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 

dobr dobro Pravorečna napaka  

prebermo preberimo Pravorečna napaka  

Cerkniško jezero. Cerkniško 

je lastno ime, jezero je pač 

občno ime. In ga pišemo 

zato? 

 

 

In zato ga pišemo? 

Slogovna napaka 

nekrajevna, nezemljepisna, 

neprva  imena 

imena, ki niso krajevna 

(zemljepisna, prva) 

Poimenovalna napaka 

Nč ni določen. Ni določeno. Pravorečna napaka  

Če je pč neki druzga. pač Pravorečna napaka 

nekaj Pravorečna napaka  

drugega Pravorečna napaka 

Ja, drugač ne boste dokazal, 

kaj znate, a ne, oziroma 

drugač ne boste določl vlko? 

drugače Pravorečna napaka  

določili Pravorečna napaka 

velike Slovnična napaka 

boš ti zapisu zapisau Pravorečna napaka 

Sej saj Pravorečna napaka 

Velika planina. Aha, velika z 

vlko, planina pa z malo. 

veliko Pravorečna napaka  

Ni kraj, pač pa je? ampak Slovnična napaka  

Se ne spomnete? spomnite Pravorečna napaka  

Ne, Ptujsko polje ni noben 

kraj, pač pa je polje 

severovzhodni del Slovenije, 

Ne, Ptujsko polje ni kraj, 

ampak je polje v 

severovzhodnem delu 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 
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polje okrog Ptuja, polje z 

malo. 

Slovenije, polje 

Zdej pa v učbeniku naloga. Zdaj pa naloga v učbeniku. Slogovna napaka 

dejmo, dejte, dej, dejva dajmo, dajte, daj Slogovna napaka  

mejčken glave dejte gor  malce dajte glave gor Pravorečna napaka 

tmle  tamle Pravorečna napaka 

Vas ni zmotl? … ni zmedl? zmotilo, zmedlo Pravorečna napaka  

kire katere Pravorečna napaka 

Novo mesto bi se po pravilu 

mogl pisat kako? 

moralo Slovnična napaka 

Pravorečna napaka 

Je pa še eno pravilo, ki se ga 

bomo naučil pa nasledno uro, 

prou? 

Obstaja pa še eno pravilo, ki 

se ga bomo naučili naslednjo 

uro. 

Slogovna napaka 

Pravorečna napaka 

Ja, zato ker mamo mi nekaj 

zemljepisnih krajev, kjer 

drugo besedo pišemo z malo. 

O tem se bomo pa še 

naučili. 

Ja, zato ker imamo nekaj 

zemljepisnih krajev, pri 

katerih drugo besed pišemo 

z malo. O tem se bomo pa 

še učili. 

Slovnična napaka 

Slovnična napaka 

Ni čist vedno čisto Pravorečna napaka  

Do zdele smo rekli, ja, če je 

to zemljepisno ime kraja, 

pišemo vedno obe ali več 

besed, dve ali več besed …  

Do zdaj smo rekli: če je to 

zemljepisno ime kraja, 

pišemo vedno obe besedi ali 

več besed … 

Pravorečna napaka 

Slovnična napaka 

Ampak Novo mesto se pa 

piše Novo z veliko, mesto 

pa? Z malo. Ker je to eno 

pravilo. V slovenščini. V 

slovnici.  

 

 

Ker obstaja neko pravopisno 

pravilo. 

Slogovna napaka 

Puste zdejle.  Pustite Pravorečna napaka 

zdajle Pravorečna napaka 

Zato piše tm besedica po 

navadi. 

Zato je tam napisna besedna 

zveza po navadi. 

Pravorečna napaka 

Slogovna napaka 

Zdej pa uzemte zeleno, pa 

pravilo prepiši. 

Zdaj pa vzemite zeleno 

barvico in pravilo prepišite. 

Pravorečna napaka 

Slogovna napaka 

Slogovna napaka 

Z zeleno barvo pišemo. Z zelenim pisalom pišemo. Slogovna napaka 

Ja tega, k smo zdele prebrali.  Ja tega, ki smo ga zdaj 

prebrali. 

Pravorečna napaka  

Pravorečna napaka  

Sedma naloga smo zdele, ne 

deseta. 

Pri sedmi nalogi smo, ne pri 

deseti. 

Slovnična napaka 

zgubu izgubiu Pravorečna napaka 

Z zeleno barvo pišemo. Z zeleno barvico pišemo. Slogovna napaka 
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znou to prebrat pa naučit, 

mote povezat 

znau Pravorečna napaka 

prebrati, naučiti, povezati Pravorečna napaka 

Eli, kua pa je zelen? zeleno Pravorečna napaka 

pohit pohiti Pravorečna napaka 

tkole Tako Pravorečna napaka 

Zmisl se. Kirga kol. Izmisli si Slovnična napaka 

Pravorečna napaka 

katerega koli Pravorečna napaka 

Pravorečna napaka 

Ti si se znajdla. znašla Pravorečna napaka 

pr teb pri Pravorečna napaka 

tebi Pravorečna napaka 

super  odlično Slogovna napaka 

Okrog se obrn, pa preber. Obrni se in preberi. Pravorečna napaka 

tmle tam Pravorečna napaka 

razdelte razdelite Pravorečna napaka 

morte morate Pravorečna napaka  

A se ne spomnete, k sm vam 

zadnjič pripovedovala o 

Šmarni gori, kako je nastala? 

Se ne spomnite, da sem vam 

zadnjič pripovedovala o 

Šmarni gori, kako je nastala? 

Pravorečna napaka 

Slovnična napaka 

Kako veš, kaj moraš kej 

povezat?  

Kako veš, s čim moraš kaj 

povezati? 

Slovnična napaka 

Čak čakaj Pravorečna napaka 

v telovadnc v telovadnici Pravorečna napaka 

Področje v Ljubljani se reče 

Mestni Log. 

Področje v Ljubljani se 

imenuje Mestni Log. 

Slovnična napaka 

to se prav … To se pravi … Pravorečna napaka 

si obkrožu si obkrožiu Pravorečna napaka 
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Napaka Popravek Vrsta napake 

Ti bi kej povprašal, kaj smo 

se učili. 

Ti bo moral kaj vprašati, kaj 

smo se učili. 

Pravorečna napaka  

Slogovna napaka 

imaš imaš Pravorečna napaka 

ne morem popravit 

znaš odgovorit 

Skušaj odgovorit 

Rabiš za igrat 

Morali bi pogledat, se dat, 

opravit, poročat 

dajte nehat 

 Pravorečna napaka 



HHHHHHH 
 

Js sem imela zdej odmor, ne 

morem tvojga zvezka 

popravt, glej kulk jih še 

imam. 

 

(popravla) 

jas Pravorečna napaka  

zdaj Pravorečna napaka  

tvojega Pravorečna napaka 

popraviti Pravorečna napaka  

koliko Pravorečna napaka 

Ti rabiš delovni zvezek potrebuješ  Slogovna napaka  

Jzes, no. Jezus, no. Pravorečna napaka 

A ti ga, a sm Ti ga …? (Ali) sm …? Slogovna napaka  

Dej, ti bom vrnila.   daj Slogovna napaka 

Kevin, pojdi prekontrolirat, 

če imajo domačo nalogo, 

odprto na strani 

šestinpetdeset, in če so 

naredili anketo. 

Kevin, pojdi preveriti, ali 

imajo domačo nalogo odprto 

na strani šestinpetdeset in so 

naredili anketo. 

Slogovna napaka 

Slovnična napaka 

Rezultati tvojih tvoje ankete, 

si rekel, da si dosegel  nad 10 

točk. 

Rezultati tvoje ankete me 

zanimajo. Rekel si, da si 

dosegel nad 10 točk. 

Slogovna napaka 

kok koliko Pravorečna napaka 

Pol ste potem Pravorečna napaka  

Nisi vljuden, nisi strpen, ker 

govorim, pa me prekinjate. 

me prekinjaš Slovnična napaka 

Zdejle zdajle Pravorečna napaka  

pardon Se opravičujem Slogovna napaka 

Tudi če skupaj stojijo trije, se 

vsi trije naenkrat ne morajo 

pogovarjati. 

morejo Slogovna napaka 

Kaj je lepilo v rokah? Zakaj imaš lepilo v rokah? Slogovna napaka 

Men bo meni Pravorečna napaka 

Si pogruntal Si ugotovil? Slogovna napaka  

naslon se nazaj nasloni Pravorečna napaka 

mi ni hotlo naložiti hotelo Pravorečna napaka 

Če boste doma to odpirali to. Če boste doma to odpirali. Slovnična napaka 

Pa boš spravil to, no? Pa boš pospravil to, no? Slogovna napaka 

Rešite sami ali v dvojicah 

peto nalogo, dve minuti. In 

šesto še. 

Rešite sami ali v dvojicah 

peto in šesto nalogo. Na 

voljo imate dve minuti. 

Slovnična napaka 

si klepetal pa se smejal in Slogovna napaka 

Če bi se zlagal, pa se nočeš 

zlagati, si tiho in ne 

odgovoriš. 

Če bi se moral zlagati pa se 

nočeš, si raje tiho in ne 

odgovoriš. 

Slogovna napaka 

Preberite jo, vsak za sebe   zase Slogovna napaka 

bomo to delal delali Pravorečna napaka  



IIIIIII 
 

kako boste pisal pisali 

Lahko rečemo: nekje 

prebližno okol strani 

šestdeset. 

Lahko rečemo: nekje okoli 

strani šestdeset. 

Slogovna napaka 

Pravorečna napaka 

Pravorečna napaka 

Napisal boš pogovor med … 

Med čem boš napisala 

pogovor? Med čem? 

Napisal boš pogovor med … 

Napisala boš pogovor med 

kom in kom? Med kom? 

Slogovna napaka 

A ne, Ula? Je tako, Ula? Slogovna napaka 

Bom jaz začela kot primer in 

si navedite kot primer. 

Bom jaz začela primer in si 

ga navedite kot primer. 

Slovnična napaka 

Drug sogovornik bo pa, ne 

vem, Zala. 

Sogovornik bo pa, ne vem, 

zala. 

Slogovna napaka 

Oboje je prav. Pravilno. Slogovna napaka 

Pospravte in pripravte Pospravite in pripravite. Pravorečna napaka 

 


