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POVZETEK 

 

Predmet magistrskega dela se osredinja na področje govornih nastopov pedagoških delavcev – 

vzgojiteljev (predšolska vzgoja) in učiteljev (razredni pouk). Ozaveščenost o pomenu 

omenjene aktivnosti za vzgojno-izobraževalni proces pomembno vpliva na kakovost govornih 

nastopov v praksi, zato je pomembno ozaveščanje na tem področju in vrednotenje stanja oz. 

napredka. 

V teoretičnem delu je predstavljen pojem javnega govornega nastopanja in umestitev tega v 

pedagoškem procesu. V nadaljevanju je govorno nastopanje opredeljeno še z opisom 

elementov z vidika retorike in jezikoslovja, opisana so merila za vrednotenje govornih 

nastopov ter povzeta številčno-opisna ocenjevalna lestvica za vrednotenje govornih nastopov 

vzgojiteljev in učiteljev razrednega pouka. Z raziskavo v empiričnem delu smo ugotovili, da 

se vzgojitelji in učitelji razrednega pouka zavedajo pomena visoko razvite zmožnosti 

uspešnega govornega nastopanja, ki pa ni tako dobro razvita, kot bi si želeli. Sodelujoči so v 

povprečju izrazito pozorni na njihov govorni ritem oz. hitrost govorjenja, izstopa pa tudi 

element vidnih nebesednih spremljevalcev govorjenja, ki pa mu pomembnost pripisujejo 

predvsem vzgojitelji. To potrjuje tudi ocena, ki temelji na številčno-opisni ocenjevalni 

lestvici. S pomočjo le-te pa smo ugotovili, da učitelji razrednega pouka skozi govorno 

nastopanje tvorijo slovnično pravilnejša besedila kot vzgojitelji. Nekatera področja govornega 

nastopanja so sodelujoči ocenili slabše, kot so v praksi zastopana, in druga boljše, zato so se 

med samooceno in oceno prek številčno-opisne ocenjevalne lestvice pojavila odstopanja, ki se 

kažejo predvsem na področju smiselno prisotne uporabe nebesednega jezika. 

 

Ključne besede: govorni nastop, številčno-opisna ocenjevalna lestvica, merila za vrednotenje 

govornega nastopanja, vzgojitelji, učitelji razrednega pouka 



 

 

ABSTRACT 

 

The master's thesis focuses on the area of educators’ oral performances - pre-school teachers’ 

(pre-school education) and teachers’ (primary education) oral performances. The awareness of 

importance of this activity for educational process importantly influences the quality of oral 

performances in practice, therefore the awareness in this area and assessment of the progress 

is significant.  

The theoretical part presents a concept of the public appearance and implementing the concept 

into the educational process. Further on, it defines oral performance by using elements of 

rhetoric and linguistics, describes evaluation criteria of oral performance as well as numerical-

descriptive assessment scale for assessing pre-school teachers’ and teachers’ oral 

performances. In the empirical part of the research, we came to conclusion that pre-school 

teachers and primary school teachers are aware that highly developed skills of oral 

performance are important; yet, they are not as developed as one would wish. Participants 

involved in the research are very attentive to their speech rhythm and speaking pace, whereas 

pre-school teachers also put stress on the elements of non-verbal communication. The 

assessment based on the numerical-descriptive assessment scale confirms the findings. By 

using the assessment scale, we found out that during oral performance primary school 

teachers produce grammatically well-formed texts more compared to pre-school teachers. The 

participants evaluated some areas of oral performance worse than are represented in practice 

and some better; thus, there are some deviations shown between self-assessment and 

assessment based on the numerical-descriptive assessment scales, especially in the area of 

reasonable usage of non-verbal communication. 

   

Key words: oral performance, numerical-descriptive assessment scales, evaluation criteria of 

oral performance, pre-school teachers, primary school teachers 
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1 UVOD 

Poklic vzgojitelja oz. učitelja je neposredno povezan z govornim nastopanjem in predstavlja 

del vsakodnevne komunikacije v vrtcu oz. šoli. Govorno nastopanje je opredeljeno s tremi 

termini – tvorjenje, govorjeno besedilo in javnost. Vzgojitelj oz. učitelj v igralnici oz. razredu 

podaja besedila, ki so večinoma govorjena in namenjena javnemu občinstvu, ki ga v prvi vrsti 

predstavljajo otroci, učenci kot tudi starši, sodelavci ipd. Ker gre za javni govor ter uradni in 

javni govorni položaj, morajo biti temu primerno oblikovana tudi posredovana besedila na 

podlagi retoričnih in jezikovnih elementov (Petek, 2011, 2013, 2014c). 

Zato posebno pozornost namenjamo merilom za ocenjevanje in vrednotenje govornih 

nastopov, ki so oblikovana za vrednotenje vzgojiteljevih/učiteljevih govornih nastopov in 

povzeta po didaktičnem modelu za razvijanje zmožnosti javnega govornega nastopanja1. 

Merila omogočajo spremljanje, vrednotenje in samoocenjevanje govornih nastopov ter 

pripomorejo k učinkovitejši in celostni obravnavi le-teh, saj zajemajo besedni kot tudi 

nebesedni del. Zmožnost uspešnega govornega nastopanja je mogoče prek lestvice načrtno 

razvijati ali izboljševati.  

V teoretičnem delu bomo osvetlili govorno nastopanje z vidika retorike in vidika jezikoslovja. 

Oba prispevata pomemben delež k celostni podobi govornega nastopa. Opredelili bomo 

pedagoški govor, govorno kulturo vzgojitelja oz. učitelja kot govorca, pogoste govorne 

položaje, uporabljane besedilne vrste, dejavnike sporočanja, sporazumevalna načela in načela 

uspešnega sporočanja. Nato pa bomo nekoliko več pozornosti namenili merilom za 

vrednotenje vzgojiteljevega oz. učiteljevega govornega nastopa. V empiričnem delu nas bosta 

zanimali samoocena govornih nastopov vzgojiteljev in učiteljev razrednega pouka ter 

samoocena področij posameznih, izbranih meril, ki so za uspešno govorno nastopanje podana 

v številčno-opisni ocenjevalni letvici. S pomočjo zapisa govorjenih besedil govornih nastopov 

bomo raziskali povezanost med samooceno in oceno dejanskega stanja. Zanima nas tudi 

stanje govornih nastopov vzgojiteljev v primerjavi z učitelji. Prav tako pa želimo z 

omenjenimi merili seznaniti tudi vzgojitelje in učitelje ter jih spodbuditi k ozaveščenosti o teh 

merilih in pomembnosti kakovostnega govornega nastopanja.   

                                                 

1 Glej Petek (2014b). 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 Javno govorno nastopanje  

Petek (2011) razlaga javni govorni nastop kot del sporazumevanja, komunikacije, kar 

predstavlja izmenjevanje besedil med ljudmi, torej sporočanje, sprejemanje in razumevanje 

govorjenih ali zapisanih besedil različnih vrst.  

Ključne značilnosti javnega govornega nastopanja so (Petek, 2012a):  

̶ gre za javna besedila (namenjena množici ljudi, javnosti); 

̶ gre za govorjena besedila (sporočevalec jih naslovniku pošilja po slušnem 

prenosniku); 

̶ besedila so večinoma enogovorna, namenjena množičnemu naslovniku, ki se besedno 

ne odziva med govornim nastopanjem (lahko so tudi dvogovorna); 

̶ besedila imajo prepričevalni namen. 

Z vsemi navedenimi značilnostmi se lahko poistoveti govorno nastopanje v vrtcu ali šoli. Gre 

namreč za enogovorna/dvogovorna besedila, sporočila, ki so namenjena otrokom, učencem, 

staršem, sodelavcem ipd. – javnosti, poslana prek slušnega prenosnika in zaradi podajanja 

znanj, dejstev vsebujejo tudi prepričevalni element. 

 

2.1.1 Javni govorni nastop kot del pedagoškega procesa 

Učiteljevo2 javno govorno nastopanje, umeščeno v okvir sporazumevanja, je definirano kot 

»tvorjenje enogovornih govorjenih besedil, namenjenih širši ali ožji javnosti« (Petek, 2011: 

60). »[U]čitelj oz. vzgojitelj [je] že z vstopom v razred oz. igralnico postavljen pred dejstvo, 

da govorno nastopa oz. da je vsaka (učna) ura vsaj v kakem delu (npr. pri t. i. spoznavnem 

govoru, ko poslušalcem predstavlja znanja svoje stroke – razlaga, ponazarja, postavlja 

spoznavna vprašanja) tudi govorni nastop« (Petek, 2013: 33).  

Petek (2011) javno govorno nastopanje opredeljuje kot dejavnost, ki je navadno vnaprej 

pripravljena, zato se ta govorjena besedila približujejo zapisanim besedilom in naj bi bila 

zborna, jezikovno in pravorečno pravilna, podana tekoče in z nekoliko večjo količino 

informacij kot zasebna enogovorna govorjena besedila. Učitelj mora biti pri razvijanju 

zmožnosti javnega govornega nastopanja pozoren na zmožnost tvorjenja ustreznih, pravilnih, 

razumljivih in učinkovitih javnih enogovornih besedil, pri tem pa mora upoštevati tudi 

sestavine sporazumevalne zmožnosti – kognitivno, pragmatično, jezikovno, pravorečno, 

metaforično, metajezikovno in metakognitivno zmožnost (Križaj Ortar, 2001; prim. s Petek, 

2011). 

Za uspešno in dobro govorno nastopanje je potrebna kakovostna priprava, ki vsebuje 

načrtovanje ter izvedbo po t. i. fazah. Avtorji navajajo in razlagajo proces nastajanja ter 

                                                 

2 Z opredeljenimi dejstvi (na podlagi podobnih okoliščin) v nadaljevanju definiramo tudi 

govorno nastopanje vzgojitelja. 
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urejanja besedila z različnim številom faz. Opredelitev, ki je okvirno skupna vsem avtorjem, 

vsebuje naslednjih 7 faz sporočanja (Križaj Ortar idr., 2009: 42–46 ):  

̶ iznajdba oz. invencija, 

̶ urejanje gradiva oz. dispozicija, 

̶ ubesediljevanje oz. elokucija, 

̶ popravljanje prve različice besedila, 

̶ prepisovanje popravljenega besedila, 

̶ pomnjenje besedila in pripravljanje ponazoril za govorno nastopanje, 

̶ izvedba govornega nastopa.  

K. Podbevšek (1997) opisuje primerne okoliščine, ki jih mora ustvariti učitelj za dobro 

govorno komunikacijo v pedagoškem procesu. To so postavitev elementov v prostoru, 

priprava gradiva, preverjanje slišnosti, razporeditev sedežnega reda učencev itd. Zelo 

pomembna pa je psihična vez, ki jo mora stkati s poslušalci in si pridobiti njihovo 

naklonjenost. K temu pripomore tudi učiteljeva pozitivna naravnanost do učencev. Svoje 

poslušalce, sogovorce mora imeti rad. Učitelj naj v razredu pokaže svoja čustva, vendar naj bo 

njegovo govorno obnašanje nadzorovano (saj je njegovo delovanje javno), a vendar naravno 

in sproščeno (prav tam).  

Učiteljev nastop pa se začne že pred govorom. Pri govornem nastopanju je učitelj namreč 

izpostavljen kritičnim očem poslušalcev, zato mora poskrbeti tudi za telesno urejenost. S tem 

izraža svoj odnos do sebe in občinstva. Najbolje je, če med govorom stoji in se nekoliko 

premika, če je glede na okoliščine to mogoče. Priporočljivo je nastopati brez zapisane 

predloge, le z opornimi točkami ali brez njih, saj je pomembno, da govorec prosto govori in 

upošteva značilnosti slušnega prenosnika (hitrost govora, intonacijo, poudarjanje) (Petek, 

2011: 63). Tem elementom je skupna opredelitev, ki se nanaša na javni govor in učiteljev 

govor v razredu.  

2.1.1.1 Pedagoški govor 

O. Kunst Gnamuš in V. Slabe (1992) pedagoški govor definirata kot sporazumevanje med 

udeleženci, ki se med seboj močno razlikujejo po družbenem izvoru, položaju, moči, željah, 

namerah, hotenjih, zmožnostih in izkušnjah, katerega cilj je uspešno sporazumevanje (da je 

motenj v komunikaciji, ki bi vodile v nesporazume, čim manj). Je dvoplasten in sestavljen iz 

spoznavnega ter odnosnega govora. Torej ima pedagoški govor posledično dve temeljni 

funkciji, in sicer izobraževanje ter vzgojo. 

Tudi T. Zidar Gale (2002) omenja, da je vzgojiteljev/učiteljev govor večfunkcionalen. 

Osrednje mesto v vzgojno-izobraževalnem procesu zavzema spoznavna funkcija in se tesno 

prepleta s socialno (oz. odnosno) funkcijo govora. Spoznavna funkcija se odraža predvsem pri 

razlagi, podajanju novega znanja, snovi. Socialna funkcija dopolnjuje spoznavno in 

predstavlja komunikacijo med učiteljem in učenci. Dober primer prepletanja obeh funkcij so 

didaktične igre za utrjevanje vsebin, pri tem pa se krepi tudi sodelovanje, vrednotenje, 

dvosmerna komunikacija in se izboljšujejo medosebni odnosi. 
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Pedagoški delavec se tekom vzgojno-izobraževalnega procesa znajde v številnih vlogah, 

zaradi katerih mora imeti dobro razvito predvsem zmožnost sporazumevanja. B. Marentič 

Požarnik (2003) razlaga, da je vzgojitelj oz. učitelj najpogosteje posredovalec informacij, 

poleg tega pa tudi spraševalec, poslušalec in svetovalec, vzdrževalec discipline ter reševalec 

konfliktov. V svoji najpogostejši vlogi (posredovalec informacij) mora biti jasen in razumljiv, 

čustveno zavzet, občasno naj bi miselno aktiviral tudi udeležence, pri tem pa je pomembna 

usklajenost njegove besedne in nebesedne komunikacije.   

O. Kunst Gnamuš (1990) v svojem delu našteva vloge pedagoškega govora, kot so: 

učinkovito vplivanje, prepričevanje, spoznavanje in prenašanje podatkov. Ob tem pa se 

opredeljuje tudi do funkcij pedagoškega govora in razlikuje med govorom stroke (kjer 

prevladuje spoznavna funkcija) ter govorom praktičnega sporazumevanja (ki mu lahko 

opredelimo socialno funkcijo). Glede na smer menjave govorne spodbude in govornega 

odziva ločimo enosmerni in dvosmerni govor. 

Vzgojiteljev oz. učiteljev govor pred poslušalci predstavlja posebno obliko javnega govora, 

zato je v pedagoškem poklicu pričakovana višja stopnja govorne kulture. K. Podbevšek 

(1995; prim. s Petek, 2014) meni, da poklic vzgojitelja/učitelja zahteva nenehno govorno 

izpopolnjevanje, katerega cilj je t. i. kultiviran govor. Gre za to, da pedagoški delavec razvije 

zavest o svojem govoru, z njim vzpostavi dialog, samokritično razmišlja o njem in stremi k 

čim bolj popolni obliki miselnega sporočila. Ni pomembno le, kaj govori, ampak tudi, kako, 

za kar pa potrebuje ustrezna teoretična znanja o jeziku in govoru. Torej je eden pomembnejših 

vidikov ta, da posebno pozornost posveča govorni kulturi, kar pa je nujen pogoj, da z otroki, 

učenci vzpostavi pedagoško sporazumevanje. 

Z občinstvom mora vzpostaviti in vzdrževati tudi t. i. psihično vez. Zaradi osebnostnih 

lastnosti govorca ali vzdušja med poslušalci se ta včasih stke kar sama, spet drugič pa mora 

govorec poslušalce pripraviti do poslušanja ter jih navajati na aktivno in hoteno poslušanje s 

prefinjenimi sredstvi, ki so vzgojitelju/učitelju kot govorcu na razpolago (Podbevšek, 1995). 

Slušatelj oz. sprejemnik govora pedagoškega delavca je običajno večosebni oz. skupinski. 

Zato se mora govorec truditi, da poskuša govoriti tako, kot da govori vsakemu slušatelju 

posebej – čim večja je skupina, težja je njegova naloga (Podbevšek, 1997).  

Govorec se tako v vrtcu oz. šoli znajde v situaciji, ko mora biti pozoren na svoj govor, tudi 

kritičen do njega, udejanjiti pa mora tudi vsa znanja in izkušnje za učinkovito komunikacijo v 

različnih govornih položajih. Govorna kultura vzgojitelja/učitelja in uzaveščena znanja o 

jeziku ter njegovi rabi sta globalna elementa naše raziskave in vidika, ki nas bosta v 

nadaljevanju še posebej zanimala. 

 

2.2 Govorno nastopanje in elementi retorike 

Človek lahko ureja odnose z okoljem in ljudmi okoli sebe edino z jezikom in govorico. To sta 

glavni sredstvi, namenjeni razumevanju sveta ter pridobivanju in ohranjanju znanj. Na podlagi 

tega je v zgodovini vsaka družba oblikovala družbene aktivnosti, preko katerih se je krepil 
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razvoj retorike, veščine govorništva, posledično pa tudi vzgoje in šolstva, s katerima je bila 

retorika vedno tesno povezana (Grabnar, 2005). 

Kennedy (2001: 19) razlaga, da beseda »retorika« izhaja iz grške besede »rhetoriké«, kar v 

slovenskem jeziku definira z veščino retorja oz. javnega govorca. Grški avtorji so besedo 

razlagali tudi kot umetnost prepričevanja, nato pa so z besedo »prepričevanje« označevali to, 

kar je pozneje pomenilo retoriko. Toporišič (1992: 255, 54) v Enciklopediji slovenskega 

jezika geslo retorika pojasnjuje z besedo »govorništvo«, samo govorništvo pa opredeljuje z 

»veščin[o] tvorjenja enogovornih besedil, obračajoč se na prisotnega množičnega naslovnika« 

in kot »ved[o], ki proučuje govorništvo«.  

Kot navaja Grabnar (1991), sta področji retorike in govorništva tesno povezani. Retorika kot 

sama izvira iz govornih nastopov. V drugačni obliki se v njih zopet pojavlja – pouk, navodila, 

pravila, kako dobro in učinkovito govoriti, organizirati dialog, ravnati v konfliktnih situacijah. 

Opredeljuje jo kot znanost in kot veščino. Naloga znanosti je raziskovanje naravnih pojavov 

ter odkrivanje njihovih zakonitosti – govorništvo je narava človeka oz. družbe. Definicija 

veščine pa temelji na temeljih Aristotelove teorije, ki razlaga veščino retorike kot uporabljanje 

in odkrivanje sredstev za prepričevanje na mnogih področjih.  

Ž. Žagar (2006) razlaga, da retorika ni le veščina lepega in pravilnega govorjenja; pomembna 

naj bi bila predvsem vsebina povedanega. Želi nas naučiti, »kje in kako najti snov za svoj 

govor, kako ga organizirati in kako ga spraviti v primerno besedno obliko« (Ž. Žagar, 2006: 

104). Pogosto je nujna opora tudi drugim vedam, saj lahko učinkovito pripomore pri 

organizaciji ter predstavitvi njihove vednosti oz. materiala. Meni, da retorike in govorništva 

kljub tesni povezavi med njima ne smemo enačiti, saj je za retoriko močno poudarjeno 

spoznanje, da je »beseda lahko močno in učinkovito orodje in orožje«, kar za govorništvo, kot 

razlaga, ni nujno značilno (Ž. Žagar, 2006: 106).  

A vendar, kot utemeljuje Kennedy (2001), vsako sporazumevanje, komunikacija vključuje 

retoriko, saj ima govorec vedno določen namen (npr. vplivati na dejanja, prepričanja ali 

čustva poslušalca) in retorika je tista, ki določa poti, kako v okviru posamezne kulture doseči 

oz. poskušati doseči ta namen. Torej lahko javno govorno nastopanje povežemo z retoriko oz. 

govorništvom. 

Retorika se je od prvih grških teoretikov do danes močno spreminjala, a je klasična retorika 

pogosto prispevala svoj delež k razvoju mnogih drugih smeri in predstavljala temelje za 

vedno nove izdaje svojih temeljnih del, ki so težila predvsem k boljšemu razumevanju 

prvotne vsebine. V sodobni znanstveni misli dvajsetega stoletja pa sta jo zaznamovali 

predvsem dve spremembi, in sicer prehod na teoretični vidik (od praktičnega) in prehod k 

mnogim možnostim izražanja preko pisnih in ustnih zvrsti (od osredinjenosti na javne 

nagovore) (Kennedy, 2001).  

Retorika torej ni zgolj pojem, ki označuje nastopanje pred poslušalci, ampak predstavlja 

pomemben del našega vsakdanjega življenja. Pomaga nam izražati in utemeljevati stališča, 

učinkovito prepričevati, argumentirati in konec koncev tudi v praksi oblikovati učinkovit 
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javni govorni nastop pred poslušalci (Zidar Gale, Žagar, Žmavc in Pirc, 2011). Tako o retoriki 

razmišlja tudi Ž. Žagar (2006: 103), ki v svojem delu opredeljuje retoriko kot »tisto, čemur 

pravimo področje vsakdanjega življenja: mišljenje, sklepanje, argumentiranje, govorjenje in 

predvsem prepričevanje v vsakdanjem življenju«.  

V delu se bomo posvetili predvsem prvemu delu interpretacije, ki zajema učinkovito 

nastopanje pred poslušalci in skozi vzgojiteljevo/učiteljevo prakso preide tudi v del 

vsakdanjega življenja.  

 

2.2.1 Retorika v pedagoškem procesu 

Retorični elementi oz. elementi govorništva so del prakse pedagoškega govora oz. 

pedagoškega diskurza. Na dobrem govorjenju in dobro oblikovani razlagi na temeljih retorike 

naj bi temeljila celotna komunikacija v šoli (Ž. Žagar in Domajnko, 2006).  

T. Zidar Gale (2002) razlaga, da pedagoški delavec za svoj govor potrebuje znanje retoričnih 

veščin, ki jih veže predvsem na jezikovna sredstva. Poudarek naj bi posvečal predvsem 

dinamiki podajanja vsebine in podajanju vsebine na sklepih logičnih dejstev, ob tem pa naj bi 

izpopolnil tudi nebesedni del svojega nastopa ter ga aktivno vključil, kar bi posledično 

pripeljalo tudi do bolj sproščenega in samozavestnejšega nastopa.  

Ž. Žagar in Domajnko (2006: 12) sta strnila tri ključne retorične elemente, ki so se ohranili v 

vzgojno-izobraževalnem sistemu:  

̶ etična razsežnost govorništva (vidik sodelovalnega odnosa med sogovorniki);  

̶ prilagajanje govora trenutni publiki, poslušalcem;  

̶ obvladovanje argumentativnih spretnosti oz. kritično mišljenje.  

Prav zadnje – obvladovanje argumentativnih spretnosti – predstavlja enega temeljnih 

elementov komunikacije za vse sodelujoče v pedagoškem procesu. Pojavlja se lahko v 

različnih situacijah, namenjenim osredinjanju in poglobljenemu razumevanju določenih tem 

oz. razlagi novih znanj ter predstavitvi usvojenega znanja. Osnovni elementi argumentacije so 

osnovni sklep, argument in utemeljitev. Kadar pa gre za kompleksnejši proces 

argumentiranja, pa lahko govorec in sogovorec v proces vključujeta dodatne elemente, kot so: 

zavrnitev (V katerem primeru sklep ne izhaja iz slišanega argumenta in utemeljitve?), 

dodajanje kvalifikatorjev (Kateri so pogoji, pod katerimi je sklep upravičen?) in oblikovanje 

opore (Kaj podpira utemeljitev?) (Ž. Žagar in Domajnko, 2006: 68–72).  

Temelji retorike narekujejo smernice ubesedovanja pedagoškega govora. Ta naj bi bil 

oblikovan jasno, strukturirano, preprosto in logično, s primerno intonacijo, ritmom in 

poudarki na ustreznih mestih. Razlaga naj bi temeljila na kratkih, jasno oblikovanih in 

strukturiranih stavkih, hkrati pa naj bi bili ti občutljivi na aktualni kontekst, govorno situacijo. 

Metafore, neologizmi, tujke, popačenke, narečne ali pogovorne besede in prisotnost raznih 

drugih nekonsistentnih izrazov v pedagoškem govoru niso zaželeni oz. naj bo njihovo 

tvorjenje uporabljeno precej premišljeno in omejeno (Ž. Žagar in Domajnko, 2006).  
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Učitelj naj bi na učenčev miselni tok vplival že s samim izborom besed in oblikovanjem 

stavkov oz. sklopov misli ter ga pripeljal do razumevanja vsebine ter novega vèdenja. Zato je 

pomembno, da izbira besede, ki v učencih prebudijo želene miselne procese (Zidar Gale, 

2002).  

Ž. Žagar in Domajnko (2006: 13) navajata, da naj bi učitelj pri oblikovanju misli govora 

(pripravi), izhajajoč iz retorike, upošteval vsaj pet naslednjih operacij: 

̶ vsebino svojega govora naj bi vedno temeljito premislil in poiskal argumente za 

trditve; 

̶ argumente razvrstil v ustrezno zaporedje;  

̶ celotno vsebino govora oblikoval v smiselno celoto;  

̶ načrtovan govor pred nastopom glasno obnovil; 

̶ si zapomnil celotno vsebino. 

Nemoten miselni tok učitelju pomaga ustvarjati strukturo govora, ki je osnova uspešnemu 

prepričevanju v pedagoški praksi. Razne retorične teorije so v pedagoški proces vnesle 

značilno zgradbo govora. Ta zajema uvod, jedro in zaključek (prav tam).  

T. Zidar Gale (2002) meni, da izrazito znanje retorike nastopi šele pri oblikovanju strukture 

govora, s katero mora učitelj doseči pravilno zaporedje nizanja dejstev in posplošitev oz. 

logično urejenost. Najprej so pomembna izhodišča (s čim začne svoj govor), temu sledi razvoj 

tematike, stališč, dejstev (kako navaja ključne ugotovitve in »vodi« do vrhunca) in 

oblikovanje razpleta ter konca. Pri tem pa je potrebna uporaba tudi smiselnih jezikovnih 

sredstev.  

A. Mešl (2002) dodaja pomemben retorični element, ki ga predstavlja neverbalni nastop. 

Razvoju karizme, ki naj bi jo imel vsak govornik, bi morali pedagoški delavci namenjati 

posebno pozornost. Z gibi, mimiko, pogledom, držo telesa bodo pomen pridobile besede, ki 

so bile izrečene, kajti govorica telesa je prepričljiva bolj kot besede.  

Retorični nastop sestavljajo govornik, poslušalci oz. sogovornik in predmet oz. problem 

razprave, vsebina pogovora. Govornik se znajde v t. i. prepričevalnem trikotniku. Ti trije 

elementi sooblikujejo celoten govorni nastop. Pomembno je, da govorec pridobi pozornost, 

naklonjenost poslušalca ali občinstva, kar je večkrat odvisno tudi od govornikovega 

govornega položaja (Zidar Gale idr., 2011).  

Kljub temu da se Ž. Žagar in Domajnko (2006) zavedata, da so retorični elementi pomemben 

del pedagoške prakse, pa menita, da pedagoški delavec v prakso ne more vključiti vseh 

teoretičnih napotkov, ki jih dajejo retorična načela, zaradi najrazličnejših okoliščin, 

sprememb, ki so se pojavile in se še pojavljajo v pedagoškem procesu (prav tam). Prav tako se 

tudi predavanje, razlaganje kot značilna retorična vrsta, ki naj bi jo tvoril pedagoški delavec, 

zaradi drugačnih pogledov današnje družbe na učinkovit pouk, zelo spreminja. Tako so zaradi 

vse bolj aktivnih oblik pouka vanj že vneseni elementi dialoškosti. Za učinkovito pripravo in 
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izvedbo govornega nastopa skozi vzgojno-izobraževalni proces dandanes ne zadoščajo več le 

pravila t. i. klasične retorike (Petek, 2012a).   

Govor predstavlja vzgojiteljevo oz. učiteljevo izrazno sredstvo določenih namenov, zato 

zahteva stalno izpopolnjevanje tako na področju retorike kot tudi samega nastopanja. Vidni 

del nastopanja pred poslušalci naj ne zamegli zvočnega elementa oz. vsebine govora s ključno 

vlogo pa tudi obratno. Spoznanja retorike pomembno sooblikujejo celotno podobo govornega 

nastopa, pomembno pa ga dopolnjuje vidik področja jezikoslovja, čemur se bomo posvetili v 

nadaljevanju.  

 

2.3 Govorno nastopanje in elementi jezikoslovja  

 

2.3.1 Besedilo, dejavniki sporočanja in sporazumevalna načela 

Besedilo predstavlja urejeno in razumljivo sporočilo, iz katerega lahko razberemo namen 

njegovega nastanka in temo. V njem so vsi pomembni podatki, ki jih potrebujemo za 

razumevanje, torej mora biti besedilo smiselno, sovisno in zaokroženo (Križaj Ortar idr., 

2009). Dukič in Koderman (2010; prim. s Petek, 2013) definirata besedilo kot produkt 

sporazumevanja. S tvorjenjem in sprejemanjem ga v določenem kontekstu ter okoliščinah 

postavljamo v proces komunikacije.  

Besedilo je produkt sporočanja, zato ima različne vloge (izrazna, vplivanjska, predstavitvena, 

metajezikovna, govornostikovna, lepotna) in obenem vsebuje podatke o glavnih dejavnikih 

sporočanja.  

Dejavniki sporočanja so naslednji:  

 Okoliščine – Okoliščine lahko celostno zajamemo z opisom sogovorcev, kraja in časa. 

Razmerje, družbeni položaj ali vloge med sporočevalcem in naslovnikom pa so 

dejavniki, ki z izbiro jezikovnih prvin sporočevalca določajo obliko in podobo 

komunikacije (Križaj Ortar idr., 2009). S. Pulko (2007: 20) meni, da so okoliščine 

jezikovno in nejezikovno okolje, ki je dejavno med izrekanjem besedila. Od 

sporočevalčevega upoštevanja okoliščin je odvisna tudi učinkovitost sporazumevanja.  

 Namen – Izražen je lahko posredno ali neposredno. Izražen je zaradi želje, da bi pri 

naslovniku dosegel določen cilj (Križaj Ortar idr., 2009). S. Pulko (2007: 15; prim. s 

Petek, 2013) je klasifikacijo govornih dejanj povzela po J. R. Searlu, ki govorna 

dejanja deli na 5 skupin: prikazovalna vrsta (sporočevalec da naslovniku v vednost, da 

mu ta posreduje neko vednost), pozivna vrsta (sporočevalec želi naslovnika pripraviti 

k temu, da bo sprejel določeno mnenje, da bi udejanjil želeno dejanje), zavezovalna 

vrsta (sporočevalec da naslovniku v vednost, da se sam do naslovnika obvezuje, da bo 

opravil določeno dejanje), povezovalna vrsta (sporočevalec da naslovniku v vednost, 

da želi z njim ohraniti osebni stik) in izvršilna vrsta (sporočevalec da naslovniku v 

vednost, da neposredno povzroča spremembo v dejanskosti). 
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 Tema – Vsako besedilo sporoča določeno temo. Tema je torej tisto, kar želi 

sporočevalec sporočiti naslovniku in se razlikuje od vsebine; vsebina pa je tisto, kar o 

temi pove (Križaj Ortar idr., 2009). 

 Jezik – Besedila tvorimo z besedami, ki jih skladamo v višje enote. Rezultat tega je 

zvočna oblika besedila, ki je namenjena naslovniku, ta pa jo sprejme v kombinaciji z 

nebesednimi prvinami jezika, ki jih sporočevalec hote ali nehote pošilja naslovniku 

(Križaj Ortar idr., 2009). 

 Prenosnik – Sporočilo lahko sporočevalec tvori v slušni ali pisni obliki, zato govorimo 

o slušnem ali vidnem prenosniku. Pri slušnem sporočilu besede izgovarjamo, jih 

tvorimo z govorili oz. govornimi organi. Vidna sporočila pa tvorijo vidno podobo 

slušnih značilnosti govorjene besede, kar pomeni, da je besedilo zapisano (Križaj 

Ortar idr., 2009). 

 Besedilo – Je osnovni element sporočanja in sporazumevanja, ki je izražen z 

jezikovnimi sredstvi. Lahko ga razvrščamo glede na njegovo predmetnost in 

sporazumevalno namero (Zadravec-Pešec, 1994).  

 

Poleg dejavnikov sporočanja je za uspešen potek komunikacije in govornega nastopanja treba 

imeti znanje o sporazumevalnih načelih. De Beaugrande in Dressler (1992; prim. s Petek, 

2013) sta sporazumevalna načela označila za aksiome, ki oblikujejo jezikovno dejavnost, 

zaznamujejo izbiro izrazja in usmerijo pozornost na določene vidike pomena. V enem izmed 

naslednjih poglavij (z naslovom Načela uspešnega govornega nastopanja z vidika 

jezikoslovja) jih bomo natančneje opredelili. 

 

2.3.2 Besedilne vrste v povezavi z govornim nastopanjem v vrtcu oz. šoli 

Besedila imajo stalne oblike, ki jih imenujemo besedilne vrste. Po Toporišiču (2000) jih 

delimo na štiri funkcijske zvrsti, in sicer ločimo praktičnosporazumevalne, publicistične, 

strokovne in umetnostne oblike. Besedilne vrste je precej težko mersko določiti. Različne 

zvrsti se med seboj ločijo po dolžini besed (pri strokovni zvrsti so uporabljene daljše besede 

kot pri praktičnosporazumevalni), zapletenosti povedi (najmanj zapletena so 

praktičnosporazumevalna besedila, najbolj znanstvena besedila) ali po drugačnem tipu 

besedja (za znanstvena besedila so značilni strokovni izrazi ipd.) (prav tam). 

Petek (2013) razlaga, da vzgojitelj oz. učitelj tekom vzgojno-izobraževalnega procesa 

uporablja vse štiri naštete funkcijske zvrsti, zato mora biti njegova osveščenost glede 

poznavanja besedilnih vrst na visoki ravni. Za dober govorni nastop se je torej treba naučiti 

uporabljati besedila različnih vrst. Za prenos v šolsko prakso je za raziskovanje besedilnih 

vrst, ki jih posredno ali neposredno uporabljajo vzgojitelji oz. učitelji pri govornem 

nastopanju v vrtcu oz. šoli, najbolj primerna nekoliko prirejena Toporišič-Žagarjeva 

klasifikacija, ki zajema pripovedovanje, opisovanje, razlaganje in obveščanje. Besedilne vrste, 

povezane z vzgojiteljevim oz. učiteljevim govornim nastopanjem, pa so naslednje: pripoved, 

reportaža, življenjepis – pripovedovanje; opis, oris, oznaka – opisovanje; komentar, ocena 

predavanje, referat – razlaganje; novica, obvestilo, povzetek, vabilo – obveščanje.  
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2.3.3 Govorni položaji vzgojiteljevega oz. učiteljevega govornega nastopanja 

Govorni položaj predstavlja situacijo, v kateri se odvija komunikacija. Odvisen je od tega, kje 

in komu je namenjena vsebina sporočila. Glede na okoliščine, določene z udeleženci, vsebino 

in namenom, z obliko jezikovnega sporočanja in izbiro jezikovnih sredstev lahko sklepamo, 

da gre pri vzgojiteljevem oz. učiteljevem govornem nastopu za uradni in javni govorni 

položaj (Petek, 2013). M. Križaj Ortar idr. (2009) razlagajo, da je za uradni govorni položaj 

značilno, da govorec in poslušalec nista v enakovrednem razmerju, ampak je njuno razmerje 

uradno (npr. v poslovnem, strokovnem) oz. vsaj eden od njiju predstavlja npr. organizacijo ali 

ustanovo. Za javni govorni položaj pa velja, da govorni nastop poteka pred javnostjo, v javnih 

prostorih za večjo ali manjšo množico. 

Vzgojitelj in učitelj se preko različnih dejavnosti, nalog, ki jih opravljata, srečujeta s 

številnimi situacijami, v katerih morata govorno nastopati v vrtcu/šoli ali zunaj nje.  

Govorne situacije, v katerih učitelj najpogosteje oz. dnevno govorno nastopa, so vodenje 

rednega, dopolnilnega, dodatnega pouka (razlaganje, ustno preverjanje, ponavljanje, javni 

nastopi), izvajanje interesnih dejavnosti in sodelovanje pri dnevih dejavnosti, nastopi v okviru 

oddelčne skupnosti, izvajanje varstva učencev, vodenje rekreativnih odmorov, sodelovanje v 

aktivih zavoda, strokovnih organih, sodelovanje s starši, šolsko svetovalno službo, podjetji, 

društvi, krajevno skupnostjo, organizacija prireditev, tekmovanj, srečanj v zavodu ali zunaj 

njega ali opravljanje mentorstva vzgojiteljem/učiteljem pripravnikom (Petek, 2012a: 689, 

690).  

Govorne situacije, v katerih se v vrtcu ali zunaj njega pojavlja vzgojiteljevo govorno 

nastopanje, pa predstavljajo neposredno opravljanje dela vzgojitelja v oddelku (načrtovanje, 

usklajevanje, organiziranje dela v enoti), izvajanje vzgojnega programa v skupini, enoti, 

zavodu in zunaj njega, sodelovanje s strokovnimi delavci znotraj zavoda, v aktivih enote in 

zavoda ter z zunanjimi strokovnimi/svetovalnimi službami, strokovno vodenje pomočnika 

vzgojitelja pri načrtovanju in izvedbi vzgojnega dela v oddelku, vodenje in povezovanje dela 

vseh zaposlenih v enoti v okviru načrtovanega vzgojnega in drugega dela, razvijanje zavoda z 

vidika uvajanja novosti na pedagoškem in organizacijskem področju ter področju poslovanja, 

sodelovanje pri organizaciji življenja in dela v vrtcu, sodelovanje s starši in s strokovnimi 

organi vrtca, vključuje se v organizirano strokovno izobraževanje in usposabljanje, je mentor 

pripravnikom, organizira kulturne, športne in druge akcije, pri katerih sodeluje vrtec, in 

pripravlja ter vodi izlete, bivanja v naravi, ki jih organizira zavod (Petek, 2012a: 690).  

Vsi omenjeni govorni položaji so del vzgojiteljeve oz. učiteljeve vsakodnevne komunikacije. 

Vsi ti položaji so tudi javni in uradni, zato je zavedanje o pomenu in vlogi javnega govornega 

nastopanja in poznavanje tega področja pri omenjenih poklicih še posebej pomembno za 

kakovostno in sodobno poučevanje, pedagoško delo pa tudi za lasten profesionalni razvoj 

(Petek, 2012a). Otrok naj bi bil tekom vsakdanje komunikacije priča različnim govornim 

položajem. 

C. Razdevšek Pučko (2013) ugotavlja, da so učitelji dandanes postavljeni pred nove naloge, ki 

zahtevajo nove vloge in tudi nove, drugačne govorne situacije. Učitelj mora biti strokovnjak 
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za področje učinkovitega učenja, spodbujevalec učenja in poznavalec različnih metod 

poučevanja, njihove organizacije, izvedbe ter uporabe informacijske tehnologije, pripravljen 

mora biti spodbujati in motivirati vsakega učenca ter biti usposobljen za delo z različnimi 

učenci (posebne potrebe, multikulturne razlike), biti mora usposobljen za refleksijo, 

raziskovanje in evalvacijo lastnega dela. 

 

2.3.4 Načela uspešnega govornega nastopanja 

 

2.3.4.1 Načela uspešnega govornega nastopanja z vidika retorike 

Iz retorične teorije je znano, da načela uspešnega govornega nastopanja z vidika omenjenega 

področja opredeljujejo temeljna prepričevalna sredstva retorične veščine, to so etos, logos in 

patos. To so v splošnem sredstva, od katerih je odvisna govornikova prepričljivost. T. Zidar 

(1996) definira etos kot govornikovo osebnost in njegov ugled, logos predstavlja razumsko 

dokazovanje, patos pa zajema način in obliko, kako govornik naveže stik z občinstvom. 

Obstajajo različne razlage teh treh pojmov, ki so si nekoliko podobne in se v bistvu ujemajo z 

Aristotelovimi opredelitvami. 

J. Žmavc (2008: 29; prim. s Petek, 2014) razlaga, da Aristotel razlikuje tri načine 

prepričevanja (imenovana notranja sredstva prepričevanja), ki so rezultat govornikovega 

ustvarjanja in z njimi ustvarja ter spreminja mnenje občinstva. To so sredstva, ki obstajajo v 

značaju govorca, sredstva, ki privedejo poslušalca v določeno razpoloženje, in sredstva, ki v 

govoru služijo dokazovanju. Aristotelovim notranjim sredstvom prepričevanja je retorična 

teorija pozneje dodelila enotne termine, to so: 

 etos – govorčev značaj, 

 logos – logični argumenti, 

 patos – vpliv govorca na čustva poslušalcev oz. njegovo izražanje čustev. 

Ž. Žagar in Domajnko (2006) omenjata, da v okviru pedagoškega govora etos in patos 

predstavljata predvsem subjektivna prepričevalna postopka oz. vrsti dokazov, ki naj ne bi 

prevladala nad logosom oz. racionalno argumentacijo. Cilj poučevanja in učenja namreč ni 

ugajanje, temveč razumevanje in smiselna uporaba znanja.   

Kljub temu etos in patos nista le prepričevalna postopka, temveč lahko učinkovito 

pripomoreta k neposredni prepričljivi podobi vzgojiteljevega/učiteljevega govora. Petek 

(2014c: 138) razlaga, da lahko pedagoški delavec prepriča svoje poslušalce le z izpopolnjeno 

podobo svojega nastopa, v okviru česar uresničuje retorična sredstva etosa. Z vključitvijo 

patosa pa lahko s svojim govorom vpliva na čustva poslušalca. Logos ima vlogo pri 

utemeljevanju podanih vsebin, ki jih lahko podkrepi z argumenti. Lahko torej rečemo, da etos 

in patos pomagata učitelju pri njegovem vplivanju v razredu, logos pa je bistven element 

podajanja teorije, vsebin in dokazov, ki jih vzgojitelj/učitelj niza svojim poslušalcem.  
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2.3.4.2 Načela uspešnega govornega nastopanja z vidika jezikoslovja 

Vodila uspešne komunikacije so poleg dejavnikov sporazumevanja tudi sporazumevalna 

načela, v okviru katerih lahko prepoznamo načela uspešnega govornega nastopanja, ki so v 

literaturi podrejena načelom uspešnega sporazumevanja. Vodilo uspešnega govornega nastopa 

je torej uresničevanje sporazumevalnih načel.  

M. Križaj Ortar idr. (2009: 46–58) navajajo šest načel, ki jih moramo upoštevati pri 

sporazumevanju. To so naslednja načela: (1) sporočamo z jasnim namenom (da bi poslušalec 

prejel vedenja, mnenja ipd., kot jih imamo mi), (2) sporočamo o tem, kar dobro poznamo (če 

teme ne poznamo dobro, je potrebno izpopolnjevanje znanja, govorimo resnične podatke), (3) 

upoštevamo okoliščine sporočanja (čas, kraj sporočanja, naslovnika/poslušalca), (4) 

upoštevamo prvine in pravila danega besednega jezika (besedilo naj bo jezikovno pravilno), 

(5) upoštevamo oz. posnemamo značilno zgradbo izbrane besedilne vrste (besedila iste vrste 

imajo podobno zgradbo) in (6) upoštevamo prednosti in pomanjkljivosti prenosnika (slušni ali 

vidni prenosnik). 

S. Pulko (2007: 21–22; prim. s Petek, 2013) omenja sporazumevalna načela, ki jih je 

oblikoval H. P. Grice. To naj bi bili univerzalni zakoni, načela sodelovanja in sporazumevanja 

ter hkrati vodila, po katerih se ravna sprejemanje in oddajanje sporočil ter predstavljajo 

naslednja sporazumevalna načela:  

 načelo sodelovanja (naj bo namen in naravnanost pogovora vodilo oblikovanja 

prispevka); 

 načelo kakovosti (besedilo naj bo resnično, podkovano z dokazi); 

 načelo količine (stopnja izčrpnosti prispevka naj bo primerna situaciji); 

 načelo primernosti (za besedilo je pomembno, katere vsebine so povezane z navedeno 

temo in potencialne vsebine, ki bi bile pomembne, da dosežemo nek cilj);  

 načelo načina (besedilo naj bo jasno, določno, razumljivo, kratko in urejeno – 

poudarek daje načinu podajanja kot vsebini).  

Glavna lastnost teh načel je, da dovoljujejo izbiro, a hkrati k njej motivirajo. R. Zadravec-

Pešec (1994; prim s Petek, 2013: 26) meni, da naj bi bilo vsako sporazumevanje skladno vsaj 

z načelom sodelovanja, ki so mu podrejena vsa ostala načela in celoten proces 

sporazumevanja. 

Opredeljeni parametri so tisti, o katerih je treba imeti znanje za kakovostno izvedbo in podobo 

govornega nastopa v vrtcu ali šoli ter v številnih govornih položajih, ki jim mora vzgojitelj ali 

učitelj tekom pedagoškega procesa biti kos. V nadaljevanju se bomo osredinili na vidike, ki so 

pomembni predvsem za našo raziskavo, sicer pa so za izvedbo omenjene dejavnosti ključnega 

pomena.  
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2.4 Merila za vrednotenje vzgojiteljevega oz. učiteljevega govornega nastopa 

Zmožnost javnega govornega nastopanja lahko pedagoški delavec razvija preko didaktičnega 

modela, sestavljenega iz meril za vrednotenje govornega nastopa, ki jih bomo povzeli po 

članku T. Petka (2014b) z naslovom Didaktični model razvijanja zmožnosti javnega 

govornega nastopanja. To je model, ki upošteva namen pedagoškega govora in z merili 

najbolj celostno zajema ter opisuje vidike, ki so pomembni za govorno nastopanje vzgojitelja 

ali učitelja pred poslušalci. Zato bomo tem merilom v naši raziskavi namenili posebno 

pozornost. To so govornoizvedbena merila, ki jih je mogoče spremljati in uporabiti v 

pedagoški praksi, to pa so tudi področja, ki so pomembna za sam govorni nastop in mora biti 

nanje vzgojitelj/učitelj še posebej pozoren. Na področju govornega nastopanja lahko 

pripomore k spremljanju napredka in ozaveščenosti o lastni zmožnosti javnega govornega 

nastopanja ter lahko predstavlja sredstvo za pomoč pri razvijanju le-te. Zajema štiri glavna 

področja priprave, izvedbe in vrednotenja govornega nastopa. To so: zgradba govornega 

nastopa, celostni način govorne predstavitve, besedni in nebesedni jezik (Petek, 2014a, 

2014b). 

 

2.4.1 Zgradba govornega nastopa  

Področje zgradbe govornega nastopa zajema (Petek, 2014b: 292):  

̶ smiselnost, razumljivost in zaokroženost besedila; 

̶ sestavo govora; 

̶ ustreznost besedilne vrste; 

̶ ustreznost teme in izbire vsebine ter upoštevanje konteksta; 

̶ ustreznost načina razvijanja teme. 

 

2.4.1.1 Smiselnost, razumljivost in zaokroženost besedila 

S. Hudej (1994: 10) razlaga, da besedilo gradijo jezikovni znaki, razvrščeni v omejeno 

zaporedje, ki tvori koherentno celoto in signalizira spoznavno komunikacijsko funkcijo – ima 

sporočilno vlogo in opravlja neko nalogo.  

Besedilo mora biti podano smiselno, razumljivo in zaokroženo. Besedilo je smiselno, če lahko 

poslušalec iz ubeseditve razbere temo (o čem sporočamo) in namen (čemu sporočamo) 

besedila, podatki pa so razvrščeni v določenem zaporedju, in sicer tako da nam naslovnik brez 

težav sledi oz. lahko razbere rdečo nit. Besedilo je razumljivo (oz. koherentno ali sovisno), če 

so povezani deli med seboj slovnično in pomensko ustrezni ter logično povezani. Besedilo je 

zaokroženo, če ima svoj začetek in konec – pri tem upoštevamo prisotnost vseh sestavin 

izbrane besedilne vrste oz. ustrezno besedilno zgradbo le-te (Križaj Ortar idr., 2009; prim. s 

Petek, 2014b). 
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2.4.1.2 Sestava govora 

Govor se, z vidika sestave, deli na več delov –  za uspešen govor so potrebni vsi sestavni deli. 

Priporočeni red izhaja že iz retoričnih pravil o oblikovanju govora, kot tudi iz konteksta 

pedagoške interakcije. Ta ima funkcionalno vlogo in zagotavlja nemoten miselni tok. V 

pedagoški praksi je najpogosteje uporabljeno oblikovanje besedila na uvod, jedro in zaključek 

(Ž. Žagar in Domajnko, 2006). 

Uvod je namenjen uvajanju v tematiko, pripravi občinstva in pridobivanju njegove pozornosti. 

Poslušalec se seznani s temo in osnovnimi dejstvi, to pa mora potekati jasno, kratko in 

prepričljivo. V jedru v ospredje stopi argumentirano prepričevanje, navajanje dokazov o 

seznanjenih dejstvih in protidokazov za drugačne razlage, v pedagoški praksi k tem delu 

sodijo tudi razlaga primerov, izjem, ki potrjujejo dano pravilo, in praktične vaje. Zaključek pa 

prinaša povzemanje in strukturiranje glavnih argumentov, dejstev, utrjevanje razumevanja in 

spomina. V tem delu se lahko v razredu razvije dvosmernost komunikacije med učiteljem in 

učenci, kritična presoja in predstavitev drugačnih zornih kotov (prav tam). 

 

2.4.1.3 Ustreznost besedilne vrste 

Besedilna vrsta je po Toporišiču (1992: 356) definirana kot »stalna oblika jezikovnega 

sporočila«. Zato mora govorec pri pripravi in izvedbi govornega nastopa upoštevati zgradbo, 

ki je značilna za določeno besedilno vrsto. Izraz pa moramo, kot navajata Dukič in Koderman 

(2010: 219; prim. s Petek, 2014b), razumeti v t. i.  idealnotipskem smislu, saj so v njem zajete 

lastnosti besedil, ki se v njih najpogosteje pojavljajo – te so uvrščene v skupno besedilno 

vrsto. V določeno besedilno vrsto torej spadajo besedila, ki izkazujejo dovolj skupnih 

lastnosti, da jih lahko uvrstimo v enotno skupino. Pomembna določilnica skupnih lastnosti je 

tudi ustaljenost oz. podobnost konkretnih okoliščin uporabe besedil (tvorjenje in 

sprejemanje). Glede na idealni tip lahko posamezno besedilo v realnosti, zaradi različnih 

okoliščin, pokaže veliko odstopanj (Dukič in Koderman, 2010).  

 

2.4.1.4 Ustreznost teme in izbire vsebine ter upoštevanje konteksta 

S. Hudej (1994: 60) temo opredeljuje kot »jedro vsebine«. Sestavljajo jo misli, ki jih povezuje 

skupen smisel, vsebina pa predstavlja potek misli v besedilu (prav tam).  

Priporočljivo je, da govorec že v uvodu poda temo govora in jo umesti v kontekst zgodovine, 

prostora ali logike. Zato mora biti dobro seznanjen s problemom, o katerem govori. Navajanje 

teme je pomembno, saj je govorec tako bolj discipliniran pri podajanju, ob tem pa spodbudi 

tudi zanimanje poslušalca. Pri daljših govorih je priporočljivo sprotno podajati tudi temo 

naslednjih posameznih poglavij (Škarić, 2005).  

Govorec mora temo predstaviti jasno, kratko in prepričljivo. Izbirati mora ustrezne besede in 

pri tem biti natančen in strukturiran. Izogibati se mora nerelevantnostim in prepričljivo 

obrazložiti dejstva (Ž. Žagar in Domajnko, 2006). V osrednjem delu nastopi v ospredje 

vsebina in argumentirano navajanje dejstev, dokazov oz. protidokazov. Govorec se posveti 

predvsem podrobni predstavitvi oz. interpretaciji dogodka, stanja in razčlenjeni presoji 
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glavnih stališč, alternativ položaja, njihovih razpletov in končni razsodbi v dobro njegovega 

stališča (Červ, 2009). 

Izbira teme in vsebine je odvisna od konteksta. Tega ustvarja dinamika med sodelujočimi. 

Meje konteksta niso stabilne in se lahko nenehno spreminjajo. Pedagoški kontekst je 

specifično naravnan, za katerega so značilne vnaprej določene vloge, prostor in odmerjen čas, 

ki je na voljo in v katerem naj bi vzgojitelj/učitelj učinkovito koordiniral usvajanje znanja pri 

otrocih/učencih. Pedagoški kontekst tako močno sooblikuje fizični kontekst kraja in časa, pa 

tudi družbeni in jezikoslovni kontekst. Krajevno se učni proces največkrat odvija v 

igralnici/razredu ali zunaj nje, vidik pa zajema tudi oblike organiziranja pouka, kot so delo v 

skupinah, posebne učne skupine, sedežni red itd., kar dopolnjujejo različni učni pripomočki in 

viri. Časovno na oblikovanje vzgojno-izobraževalnega proces vpliva časovna omejenost (učna 

ura, šolsko leto). Družbeni kontekst vstopa v pedagoški proces predvsem z določenimi 

vlogami vzgojitelja/učitelja in otroka/učenca. Jezikoslovni kontekst pa lahko povežemo z 

izbiro jezikovnega kanala tekom pedagoškega procesa (Ž. Žagar in Domajnko, 2006).    

 

2.4.1.5 Ustreznost načinov razvijanja teme  

S. Hudej (1994) razlaga, da lahko na podlagi razmerja med glavno temo in delnimi temami 

določimo, kateri način razvijanja teme je uporabljen v besedilu. Ločimo štiri načine razvijanja 

teme. To so: opisovanje, utemeljevanje, razlaganje in pripovedovanje. Vogel, Kastelic in 

Ozimek (2009) temu dodajajo tudi obveščanje. Za opisovanje je značilno, da delne teme 

umeščajo in razvrščajo (situirajo in specificirajo) glavno temo. Pri utemeljevanju oz. 

argumentiranju je pomembna predvsem logična zveza med argumentom (razlogom, 

povodom) in glavno temo (sklepom, posledico) ter način, kako doseči, da bo argument 

sprejemljiv za sporočevalca in nasprotnika oz. sogovornika. Za razlaganje je bistvena glavna 

tema, ki jo želimo pojasniti z delnimi temami (med glavno temo in delnimi temami zaznamo 

t. i. dvodelnost). Pri pripovedovanju glavno temo prikažemo z delnimi temami besedila, ki 

predstavljajo zaplet, razrešitev zapleta in pripovedovalčevo osebno (subjektivno) oceno oz. 

evalvacijo (Hudej, 1994). Opisujemo pa lahko bitja, reči, in sicer s prikazovanjem njihovih 

lastnosti, sestavnih delov, delovanja, prostora, predmeta ipd., in dogajanje, pri čemer je 

pomembno predvsem zaporedje, v katerem potekajo dejanja (Vogel idr. 2009). 

Govorec teme navadno ne razvija samo na en način, saj poskuša predstaviti različne vidike 

vsebine čim bolj celostno. Za besedila je tako značilno prepletanje različnih načinov 

razvijanja teme. Navadno prevladujoča en ali dva načina ustvarjata t. i. rdečo nit (Petek, 

2014b). 

 

2.4.2 Celostni način govorne predstavitve  

Področje celostnega načina govorne predstavitve zajema (Petek, 2014b: 295): 

̶ tekoče, naravno, prosto govorjenje; 

̶ razločno govorjenje. 
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2.4.2.1 Tekoče, naravno, prosto govorjenje 

Javni govorni nastop sestavlja besedilo, ki je navadno vnaprej pripravljeno, zato se od 

govorca pričakuje, da se nanj dobro pripravi. Posledica le-tega navadno je, da govorec občuti 

manj treme, govor pa je tako slišati bolj naraven. Osnova za razvoj javnega govorjenja je tudi 

tekoče govorjenje, s čimer lahko označimo govor brez zatikanja ali uporabe mašil (Grabnar, 

1991; Podbevšek, 2006; prim. s Petek, 2014b). 

Prosto govorjenje predstavlja del govornega nastopa in pomeni govoriti brez zapisane 

predloge. Za govorjena besedila ne veljajo tako stroga pravila kot za brana, tako glede vsebine 

kot tudi glede skladnje, izbire besed, njihove glasovne podobe in naglasa. Prosto govorjenje 

omogoča tudi možnost za stik s poslušalcem in odzivanja nanj (Toporišič, 1992). 

 

2.4.2.2 Razločno govorjenje  

Razločno govorjenje se nanaša na jasnost pri izgovarjavi glasov in glasovnih delov. Namen 

tega merila je omogočanje preprostega razumevanja celotnega izgovora. Posebni načini 

izgovora glasov, ki težijo k razločnemu govorjenju, včasih zahtevajo različni dejavniki in 

okoliščine situacij, v katerih se znajde govorec (npr. količina informacij, hrup, oddaljenost 

ipd.). Izgovarjavo je torej treba prilagoditi – narobe je, če govorec vse vedno izgovarja enako 

razločno, kot tudi če nenehno variira (Škarić, 1999; prim. s Petek, 2014b). 

Razločno govorjenje v različnih situacijah zahteva primerno napetost obustnih mišic, 

zadostno odpiranje ust, ustrezno hitrost govorjenja, umirjen govorni ritem in pravilno izreko 

posameznih glasov ter glasovnih sklopov (Podbevšek, 1997; prim. s Petek, 2014b).  

 

2.4.3 Besedni jezik 

Področje besednega jezika zajema (Petek, 2014b: 296): 

̶ izbiro ustrezne socialne in funkcijske zvrsti jezika; 

̶ pomensko ustrezno izbiro besed; 

̶ slovnično pravilnost; 

̶ pravorečni izgovor. 

 

2.4.3.1 Izbira ustrezne socialne in funkcijske zvrsti jezika 

Socialne zvrsti slovenskega jezika po Toporišiču (2000) delimo na knjižni in neknjižni jezik. 

Knjižni jezik je namenjen sporočanju in sporazumevanju na območju Slovenije in nosi 

vsenarodno in narodnoreprezentativno vlogo. Deli se na zborni in knjižni pogovorni jezik, kar 

je manj stroga oblika govorjenega knjižnega jezika. Neknjižni jezik pa se deli na t. i. 

zemljepisna narečja (npr. gorenjsko, dolenjsko, štajersko) in pokrajinske pogovorne jezike (t. 

i. nadnarečja zemljepisnih narečij). 

Toporišič (2000) je opredelil tudi funkcijske zvrsti slovenskega jezika, in sicer jih delimo na 

praktičnosporazumevalne, strokovne, publicistične in umetnostne zvrsti. To so zvrsti, ki 
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služijo različnim namenom, funkcijam uporabe oz. ubesedijo predmet različnih področij 

udejstvovanja. Praktičnosporazumevalna zvrst je temelj vsem ostalim zvrstem, saj preko nje 

pasivno usvajamo ostale tri zvrsti. 

Učitelj mora za svoj javni govorni nastop glede na govorni položaj izbrati ustrezno socialno in 

funkcijsko zvrst jezika. Pomembno je, da učitelj pri tvorjenju besedil uporablja zborni knjižni 

jezik in upošteva jezikovna pravila slovenskega knjižnega jezika. S tem vpliva na poslušalca 

in izraža svoj odnos do njega in okolja (Petek, 2011). K. Podbevšek (1995) opozarja, da bi se 

učitelj moral zavestno odločiti, da bo v razredu govoril knjižni jezik (zbornega ali splošno 

pogovornega) in nikakor ne neknjižnih zvrsti (pokrajinsko pogovorni jezik ali narečje). Z 

nižanjem jezikovne zvrsti se namreč javni govor lahko hitro začne spreminjati v zasebnega. 

To lahko pomeni tudi podcenjevanje naslovnika in takšnega odnosa si učitelj do poslušalcev 

nikakor ne sme dopustiti.  

 

2.4.3.2 Pomensko ustrezna izbira besed 

Za zadovoljitev kriterija izbire pomensko ustreznih besed je pomembno predvsem naslednje: 

razumljivost in upoštevanje prenosnika ter pričakovanost izbire besed glede na tematsko polje 

(Petek, 2014b: 298). 

Škarić (2005) navaja, naj bo govor bogat predvsem z besedami, ki izražajo odnose, oblike 

zaimkov, glagolske oblike časa in načina, odvisne sklone, ter besedami, ki imajo modalno 

funkcijo (npr. da, ne, morda, celo, prav, torej, vendar, potem ipd.). V govoru pa naj bo 

prisotnih čim manj besed s splošnim in izpraznjenim pomenom (npr. problem, primer, 

vprašanje, stvar, določeni, konkretno) ter uporabljenih čim manj polznanih in nerazloženih 

besed. V vrsto neustreznih oblik za govor pred občinstvom uvršča še glagolska dopolnila – 

deležja, ki se v retorični praksi sicer pogosto pojavljajo (npr. dogovarjajoč se, izpostavljajoč), 

nevtralne trpne oblike (npr. poudarjeno je, sklenjeno je) in brezosebni povratni glagoli (npr. 

opaža se, dogaja se).  

Govorec svoje sporočilo oddaja v slušni obliki, zato lahko govorimo o slušnem prenosniku 

govora. »Oddaja« govora se zgodi z izrazitvijo, naslovnik pa je prisoten nekje v bližini. 

Govorec mora upoštevati, da obseg govorjene besede ni velik (nekoliko se lahko poveča z 

jakostjo govorjenja), vendar lahko sporoča kljub npr. vidnim oviram in ima prav zaradi tega 

številne prednosti pred vidnim prenosnikom. Slušne značilnosti govorjene besede, izražene v 

vidni podobi pa so lahko dobro dopolnilo slušnemu prenosniku in omogočijo opis slušnih 

značilnosti povedanega (Toporišič, 2000).  

Govorec mora pri izbiri besed paziti, da je besedilo jasno in razumljivo poslušalcem (Križaj 

Ortar idr., 2009). A vendar ne moremo pričakovati, da bodo v strokovnih besedilih prisotne le 

dobro poznane in pogosto uporabljene besede, zato moramo upoštevati in pričakovati, da 

bodo besede izbrane glede na tematsko polje (Petek, 2014b). Govorec se mora truditi, da bodo 

ključni pojmi poslušalcu podani z dogovorjenimi, logičnimi izrazi, saj bodo le tako poslušalci 

lahko razumeli isto vsebino. Pomembno je, da izbira besede, ki vsem poslušalcem pomenijo 

nekaj določenega, ali da pojme razloži in s tem določi, kaj bo beseda pomenila oz. česa ne in 
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tako pojem omeji. H kulturi logičnega govora pa sodi tudi priznanje, da določene besede ne 

izgovorimo, ker je ne poznamo, ko pa neznano besedo slišimo od drugih, vprašamo za razlago 

ali pogledamo v slovarje (Škarić, 2005).  

 

2.4.3.3 Slovnična pravilnost 

M. Bešter Turk (2011; prim. s Petek, 2014b) razlaga, da obvladanje slovnične zmožnosti 

pomeni obvladovanje besednega jezika, tj. obvladanje besedišča, oblikoslovnih, skladenjskih, 

semantičnih pravil in fonoloških ter pravopisnih pravil. Za sporočevalca to pomeni predvsem 

zmožnost tvorjenja besednih zvez, povedi in zvez povedi.  

Znanje slovnice nam kot govorcem omogoča, da pravilno povezujemo besede v višje enote in 

tako izrazimo vsebino, ki bo poslušalcu omogočila prepoznati neko celoto, ne le posamezne 

prvine (Križaj Ortar, 2001).  

 

2.4.3.4 Pravorečni izgovor 

Standardni jezik je izbran za skupni jezik javnega komuniciranja in predstavljanja jezikovne 

skupnosti drugim. Zadovoljivo izgovarjavo za ta idiom imenujemo standardni izgovor ali 

ortoepija. Uporaba standardnega jezika v govoru zahteva tudi standardno izgovarjavo. 

Izgovarjava predstavlja del govora, ki signalizira jezikovno obliko besed z govornimi sredstvi, 

k pravorečnemu izgovoru pa poleg le-te uvrščamo tudi pravilno naglaševanje (Škarić, 2005; 

prim. s Petek 2014b). Poleg osnovnih oz. segmentalnih lastnosti imajo samoglasniki tudi 

prozodične oz. nadsegmentne lastnosti. To so: trajanje (dolgi ali kratki samoglasniki), jakost 

(naglašeni ali nenaglašeni samoglasniki) in ton (visoki ali nizki samoglasniki). Izrazitost po 

trajanju imenujemo kolikost, jakostno in tonsko izrazitost pa imenujemo naglas (Toporišič, 

2000). 

Obvladanje pravorečne zmožnosti pomeni, da je govorec zmožen tvoriti knjižna besedila tj. 

obvladati prvine in pravila zborne izreke. Govorec torej naj ne bi imel težav pri obvladanju 

knjižnih glasnikov in prozodičnih prvin besede, povedi in besedila (Bešter Turk, 2011).  

 

2.4.4 Nebesedni jezik 

Področje nebesednega jezika zajema (Petek, 2014b: 299): 

̶ slušne nebesedne spremljevalce govorjenja (intonacija, poudarek in jakostna izrazitev 

ter glasnost, hitrost govorjenja, premori, register, barva) in 

̶ vidne nebesedne spremljevalce govorjenja (obrazna mimika in očesni stik, kretnje rok, 

gibanje po prostoru). 

Škarić (1991) navaja, da so nebesedni znaki tisti, ki sodelujejo v govoru, a niso govor. 

Imenuje jih tudi obgovorni oz. perilalični znaki. Ti znaki govor podpirajo, ga dopolnjujejo ali 

nasprotujejo vsebini govorjenja.  
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Avtorji nebesedni jezik opredeljujejo različno. Brajša (1993) nekoliko natančneje navaja, da 

je neverbalna komunikacija sestavljena iz naslednjih desetih elementov: vedenje telesa (drža, 

usmerjenost in gibi telesa pri sedenju, stoje in leže), mimika (čela, lic, brade, obrvi, ust), 

očesni stik (pogled, zenice, očesne mišice), govor (hitrost, ritem, jakost, barva glasu, 

artikulacija, melodija, jasnost, smeh, glasovi brez neverbalne vsebine), gestikulacija (govorica 

rok, kretnje), dotiki, oblačenje, vedenje v prostoru (intimno, osebno, družbeno območje 

telesne razdalje), vedenje v času (intimni, osebni, družbeni čas za srečanja) in zunanji 

kontekst (zunanje okoliščine med komuniciranjem). 

Poslušalci najprej opazijo neverbalni del govorčevega sporočanja (zunanji videz, hojo, telesno 

držo, gestikulacijo itd.), ko govorec začne govoriti, pa sprejmejo zvočno vsebino njegovega 

sporočila (jakost, barvo glasu, govorni tempo itd.), in če v vidnem in slušnem sporočilu ni 

motečih ali izstopajočih elementov, začnejo poslušalci slediti miselnemu sporočilu govorca. V 

nadaljevanju vsak govorčev gib in zvok postane sporazumevalni znak (Podbevšek, 1997). M. 

Ule (2005) razlaga, da neverbalna sporočila niso zamenjava za verbalna, vendar le 

kombinacija obeh daje pravi komunikacijski učinek. Posredovanje, sprejemanje in 

razumevanje neverbalnih sporočil ter reagiranje nanje poteka precej avtomatsko, neposredno. 

Sestavljeno je iz kombinacije različnih signalov, njihovo sprejemanje in oddajanje pa poteka 

po številnih kanalih.  

Mihaljčič (2006: 25) navaja, da neverbalna komunikacija dopolnjuje pomen besed oz. 

poudarja sporočila našega govora in je lahko:  

̶ nezavedna oz. fiziološka reakcija, ki nima namena sporočati, a kljub temu sporoča; 

̶ delno nezavedna in delno zavestna akcija, ki je najbolj pogosta, saj del neverbalnih 

signalov oddajamo zavestno in del nezavedno; 

̶ zavestno vodena akcija, ki je najmanj pogosta (z njo se ukvarjajo igralci, pantomimiki, 

baletniki ali poslovneži). 

Komunikacija med učiteljem in učenci poteka tudi neverbalno. Učenci so precej občutljivi na 

neverbalna sporočila svojih učiteljev, ki jih berejo z njegovih ustnic, obraza, opazujejo 

njegovo mimiko in tako sklepajo o njegovem resničnem mnenju, prepoznavajo ironično ali 

prizadeto barvo glasu, sledijo njegovim gibom, kretnjam in so občutljivi na preveč ali premalo 

dotika. Pozorni so tudi na kontekst, okolje in situacijo, v kateri se učitelj z njimi pogovarja, 

saj vsaka vsebina zahteva želeno okolje in kontekst, kar pa bistveno vpliva na vsebino 

pogovora in osebo, s katero učitelj komunicira (Brajša, 1993). Nebesedni znaki so ključnega 

pomena pri odločanju o tem, kakšen odnos se bo razvil med učiteljem in učenci ter kako bodo 

v nadaljevanju sprejemali njegova sporočila (Marentič Požarnik, 2003). 

  

2.4.4.1 Slušni nebesedni spremljevalci govorjenja 

Med slušne nebesedne spremljevalce govorjenja uvrščamo (Petek, 2014b: 299): 

̶ intonacijo; 

̶ poudarek, jakostno izrazitev in glasnost; 

̶ hitrost govorjenja; 
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̶ premore; 

̶ register; 

̶ barvo. 

 

2.4.4.1.1 Intonacija 

Pojem intonacija Toporišič (1992: 61) razlaga kot »potek osnovnega tona v posameznih 

čelnih (segmentih) govorne verige ene povedi«. Deli se na dva dela: trup in glavo. Za 

prepoznavanje intonacije je trup manj pomemben, glava pa je pomenskorazločevalna. Lahko 

je nekončna (polkadenčna) ali končna (kadenčna, antikadenčna). Poznamo tri 

pomenskorazločevalne intonacije (Toporišič, 2000): 

̶ pripovedna (se uporablja v povedih brez čustvene zavzetosti; je končna in je vedno 

padajoča); 

̶ vprašalna (se uporablja v vprašalnih stavkih z vprašalnico ali – ta je lahko tudi 

izpuščena; je končna ali nekončna in je lahko rastoča, visoka ali stopničasta); 

̶ vzklična intonacija (se uporablja, kadar govorimo s čustveno prizadetostjo; ima večje 

intervale, včasih pa so lahko vsi zlogi na isti tonski višini in jo v pisavi nakazuje klicaj).  

Škarić (1991) navaja, da intonacijo oblikujejo zaporedne menjave tona, ta pa je odvisna od 

hitrosti nihanj glasilk. Vztrajanje na enem tonu ni dolgotrajno, zato so spremembe višine tona 

lahko zelo majhne, prehod pa je drseč.  

Intonacija nam tudi pove, katera skupina besed tvori stavek in tako posamezne elemente 

poveže v celoto. Glavni vlogi intonacije sta povezovanje besed v celoto oz. integracija in 

razločevanje ene skupine besed od druge oz. deliminacija. Poleg tega pa ima tudi gramatično 

vlogo (pove, ali gre za povedni, vprašalni ali vzklični stavek), vlogo pri izražanju čustvenosti 

(tonski razpon intonacije pokaže stopnjo afektivnosti) in logično funkcijo (izpostavi glavne 

dele stavka) (Vuletić, 1980; prim. s Petek. 2014b).  

 

2.4.4.1.2 Poudarek in jakostna izrazitev ter glasnost 

Poudarek je definiran kot »stavčnofonetična večja izrazitost kakega dela stavka ali besedne 

zveze« (Toporišič, 1992: 199). V povedi nosi informacijo o tem, kateri del je z govorčevega 

vidika vsebinsko in čustveno pomembnejši. Kontrastne razlike glasnosti v stavku tvori stavčni 

poudarek, ki pa se ne uresniči le z močnejšim glasom, ampak tudi s povišanim tonom, včasih 

tudi z upočasnjenim tempom. Spreminjanje glasnosti govorjenja poslušalcu pomaga 

oblikovati pomen poslušanega besedila, zato je stavčno poudarjanje pomembno sredstvo 

hierarhičnega strukturiranja besed v stavku (Podbevšek, 2006). Poudarjanje besed v stavku 

spremlja t. i. informativnost besede (Škarić, 2005). 

Toporišič (2000) v povedih razlikuje med štirimi stopnjami jakostne izrazitosti:  

̶ nenaglašenost (naslonke); 

̶ oslabljena naglašenost (pridevniški levi prilastki, a ne števniki; samostalniki in prislovi, 

ki imajo na desni strani prilastek; izrazi ob določilu mere ipd.); 
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̶ neoslabljena ali normalna naglašenost (nasprotje naslonk in so najpogostejše besede) in 

̶ poudarjena naglašenost (nenaglašenost se poveča do poudarnosti – to so lahko sprva 

tudi nenaglašene besede ali nenaglašeni deli besede). 

Glasnost govora in njeno spreminjanje spremljata tonska višina in celoten način govora. 

Spreminjanje glasnosti govorjenja poslušalcu pomaga oblikovati logiko slišanega besedila, saj 

je beseda ali besedna zveza, ki je v stavku najglasnejša, navadno tudi pomensko 

najpomembnejši del stavka. Glasnost govorjenja v času govora kaže na psihosomatske, 

kulturne lastnosti govorca in njegovo razpoloženje (npr. tih glas lahko izraža strah, 

negotovost, žalost, močan glas pa prezir, agresivnost, bes itd.) (Podbevšek, 2006).  

K. Podbevšek (2006) pravi, da je ustrezna glasnost učiteljevega govora tekom pedagoškega 

procesa zelo pomembna in obenem tudi znak avtoritete. Njegov govor ne sme biti ne pretih in 

ne preglasen, saj morajo učitelja slišati in razumeti tudi najbolj oddaljeni poslušalci. Glede na 

količino se navadno spreminja tudi glasnost učiteljevega govora, njegov govor pa je glasnejši 

tudi, če je skupina poslušalcev večja.  

 

2.4.4.1.3 Hitrost govorjenja 

Toporišič (1992: 57) hitrost govorjenja definira kot »tvorjenje različnega števila glasov na 

določeno časovno enoto«. Navaja še, da gre za deloma individualno značilnost govorca ali pa 

je utemeljeno doživljajno oz. pomembnostno (prav tam). Hitrost govora prilagajamo 

naslovniku, glede na obravnavano snov in čas, ki ga imamo na voljo. Navadno govorimo 

počasneje, če razpravljamo o težjem vprašanju ali če govorimo poslušalcem, ki so manj vajeni 

poslušanja, hitrost govorjenja pa je odvisna tudi od govorčevega razpoloženja ali čustvene 

obarvanosti tematike (Toporišič, 2000). 

Hitrost govorjenja je ustrezna, če ni opazna. Kultiviran govor teži k standardni normalni 

hitrosti govorjenja, ki je nekoliko počasnejša od normalne, zaradi bolj čistega izgovora in 

večje količine informacij. Govorec hitrost govora prilagaja tudi glede na naslovnika, 

sporočilo, ki ga podaja, čustveno razpoloženje in čas, ki ga ima na voljo (Podbevšek, 2006). 

Prepočasen govor pri poslušalcu ustvarja dolgčas, s prehitrim govorom pa govorec 

razvrednoti, kar je povedal, ustvari nervozo in poslušalec ga najpogosteje ne poskuša sprejeti 

za pomembnega. Hitrost govorjenja predstavlja tudi govorni znak – počasen govor kaže na 

lenega, počasnega, utrujenega, dostojanstvenega govornika, hiter govor pa označuje hitrega, 

živahnega, evforičnega ali zaletavega govornika – in je, skupaj z jakostjo, eden najmočnejših 

izrazov afektivnosti (Škarić, 2005; prim. s Petek, 2014b). 

Učiteljev govor ne sme biti prehiter in ne prepočasen ali monoton. S spreminjanjem hitrosti 

lahko govorec opozori na pomembnejše informacije in ustvari sporočilo bolj nazorno. 

Pomembno je, da se učitelj zaveda svojega govornega ritma (naj bo razgiban, a ne preveč 

razvlečen) in nad njim vzpostavi samokontrolo (Podbevšek, 1997).  
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2.4.4.1.4 Premori 

Po Toporišiču (1992: 213) je premor »stavčnofonetični pojav, da se govorna veriga na 

določenih mestih pretrga«. Običajno so ta mesta na koncu povedi, med prirednimi deli 

povedi, med pristavkom, dostavkom, izpostavkom, vrivkom, med pastavkom ali polstavkom 

in ostalim delom povedi, med nadrednim in podrednim stavkom v obeh zaporedjih itd. 

Njihova vloga je, da členijo govorjeno besedilo, ki tako postane lažje razumljivo in pomensko 

bolj pregledno (prav tam).  

Kot navaja K. Podbevšek (2006) obstajajo logična mesta za premore. V nenačrtovanem 

govoru se premori lahko pojavijo tudi na nelogičnih mestih, kar je lahko znak težav s 

časovnim načrtovanjem govorjenja. Premori tako lahko služijo tudi popravljanju napak tempa 

– če so bile nekatere besede izrečene prehitro, govorec vstavi premor in ta razredči preveč 

zgoščene informacije (Škarić, 2005). 

Premori imajo različne vloge. To so: razmejevalna, poudarna in leksična vloga premora ter 

premor procesiranja in premor zaradi prekinitve govora. Razmejevalni premori so sintaktično 

logični in ritmični. Prvi podpirajo predvsem sintaktično in logično organizacijo stavka ter 

preprečujejo dvoumnost, drugi pa razmejujejo ritmične celote. Poudarni premori se 

najpogosteje pojavljajo pred besedo, ki jo želimo poudariti. Leksični premor nastopi kot 

premor namesto določene besede in nosi pomen te neizgovorjene besede. Premor procesiranja 

nastane, ko zaradi različnih razlogov upočasnimo komunikacijski govorni tok. Premor zaradi 

prekinitve govora pa se pojavi zaradi negovornih razlogov npr. kihanje, kašljanje, požiranje, 

gestikuliranje ipd. (Škarić, 1991).   

 

2.4.4.1.5 Register 

Toporišič (2000: 553) razlaga register kot uresničevanje stavčne intonacije v območju 

relativnega tonskega položaja. Navadno uporabljamo srednji tonski pas svojega govornega 

tonskega območja (bas, bariton ali tenor in lat, mezzosopran ali sopran). Višje prehajamo le, 

ko poudarjamo, na dnu srednjega pasu pa se običajno končajo pripovedne kadence. Najlažje 

in brez posebnega truda se izražamo v svojem tonskem območju. Znižani ali previsoko izbran 

register je navadno posledica čustveno obarvane situacije (npr. jeza – znižani ali nervoza – 

zvišani register). 

Škarić (1991) nekoliko drugače loči tri registre glasu, in sicer: prsni, srednji in čelni. Toni, ki 

se izvajajo v prsnem registru, so nizki, v srednjem srednji (to je območje, v katerem se v 

veliki meri odvija ves govorčev govor, ki je pri različnih ljudeh različen) in v čelnem visoki.  

 

2.4.4.1.6 Barva  

Škarić (1991; prim. s Petek, 2014b) pravi, da skupna barva govora izhaja iz barve glasu in 

fonemov. Barva glasu ima stalno in spremenljivo sestavino. Stalno sestavino predstavlja znak 

o govorcu, pripada sloju krika in odraža govorčeve organske lastnosti, način uporabe 

govornih organov in kulturno okolje. Spremenljiva sestavina barve glasu pa pripada sloju 

izraznosti. Barva glasu je lastnost, po kateri prepoznamo glas različnih ljudi, z njo je mogoče 
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oponašati glasove ljudi in zvoke ter izražati različna razpoloženja. Največkrat se opisuje 

metaforično, na osnovi estetskih, kulturoloških, psiholoških, bioloških in patoloških kriterijev 

(npr. lep, žameten, primitiven, kultiviran, ženstven, agresiven, zrel, deški, prehlajen, hreščeč 

itd.). 

Toporišič (2000) v Slovenski slovnici uporablja pojmovanje »barvanje zvočnega gradiva«. To 

naj bi bila posledica spremembe odzvočnega prostora v ustih, z njim pa se kaže tudi stanje 

govornih organov in duševnosti. Najbolj pogosto barvanje, ki ne vzbuja posebne pozornosti, 

je normalno barvanje. 

Škarić (2005) definira tudi dve vrsti barve glasu – statična in dinamična oz. barva v ožjem in 

širšem pomenu. Statična barva glasu izhaja iz oblik in sestave spektra. Dinamična barva glasu 

pa je odvisna od sprememb zvoka v času, tj. od individualnega izgovora in njegovih 

posebnosti od razmerja med govorom in ritmom govorjenja, od amplitude zlogov (razmerja 

med intenzivnostjo samoglasnikov in soglasnikov) in do razmerja med naglašenimi in 

nenaglašenimi deli besedila. 

 

2.4.4.2 Vidni nebesedni spremljevalci govorjenja 

Med vidne nebesedne spremljevalce govorjenja uvrščamo (Petek, 2014b: 304): 

̶ obrazno mimiko in očesni stik; 

̶ kretnje rok in gibanje po prostoru. 

K. Podbevšek (1997) razlaga, da morajo vidni nebesedni spremljevalci govorjenja 

dopolnjevati govor, ga ilustrirati in poslušalce spodbujati k aktivnemu poslušanju. Pomembno 

je, da niso pretirano izraženi in da so v harmoniji z zvočno obliko ter miselno vsebino 

sporočila. 

 

2.4.4.2.1 Obrazna mimika in očesni stik 

Z obrazno mimiko, predvsem z očmi najpogosteje izražamo svoja čustva, s premikanjem 

brade, ustnic, obrvi, čela pa poleg čustev izražamo tudi miselna stanja (Podbevšek, 2006).  

Oči imajo komunikacijsko vlogo. Pogled je zato najpogostejši in najučinkovitejši neverbalni 

signal. M. Ule (2005) razlaga, da ima pogled pomembno čustveno (ekspresivno), urejevalno 

(regulativno) in nadzorovalno vlogo. Govorec z njim izraža čustvena stanja in signalizira, da 

se zaveda komunikacije, ter jo z njim vzdržuje (prav tam). Za poslušalce je očesni stik zelo 

pomemben. Učitelj s pogledom po razredu in poslušalcih ustvarja vtis, da govori prav 

vsakemu izmed njih. S tem »prisili« poslušalce k poslušanju in jih navaja na aktivno 

poslušanje ter obenem preverja sprejem svojega govora in se lahko odzove na neverbalen 

odziv učencev (npr. sklepa nerazumevanje pri učencih, zato ponovi misel, razloži besedo, 

poveča jakost govora, naredi premor itd.) (Podbevšek, 1997). 
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2.4.4.2.2 Kretnje rok, gibanje po prostoru 

Kretnje rok (imenovane tudi gestika) predstavljajo eno izmed bolj izraznih oblik 

komuniciranja. Nekatere izmed njih so razumljive vsem ljudem ne glede na vrsto družbenega 

okolja, v katerem se nahajamo (so univerzalne), druge pa imajo lahko v različnih družbenih 

okoljih tudi različen pomen (Mihaljčič, 2006).  

Gibanje po prostoru razgiba monotonost poslušanja, premika poslušalčevo vidno perspektivo. 

Govorec s tem vseskozi tudi osvežuje pozornost poslušalcev in ne izgublja stika z njimi. Če je 

gibanje preveč intenzivno, je lahko tudi moteče. Govorec mora paziti, da poslušalcem kaže 

hrbet v čim manjši meri in da s kretnjami rok ne zakriva obraza (Podbevšek, 1997). 

 

Povzeli smo 19 meril, ki vsako zase predstavlja pomemben element govornega nastopa 

vzgojitelja oz. učitelja. Nanašajo se na govorni nastop v celostni podobi, tudi na nekatera 

področja, ki jih je v praksi nekoliko težje preverjati oz. so za vrednotenje zelo zahtevna, saj 

zahtevajo obširno analizo stanja (npr. razločno govorjenje, barva, register ipd.). V 

nadaljevanju bomo predstavili številčno-opisno ocenjevalno lestvico za vrednotenje 

vzgojiteljevega/učiteljevega govornega nastopa po posameznih merilih. Pri naši raziskavi 

prav zaradi kompleksnosti vrednotenja nekaterih meril ne bomo vrednotili vseh opisanih 

področij, temveč le izbrane, ki jih bomo tekom opazovanja in analize lahko objektivno 

ocenili.   

 

2.5 Številčno-opisna ocenjevalna lestvica za vrednotenje 

vzgojiteljevega/učiteljevega govornega nastopa 

Številčno-opisna ocenjevalna lestvica predstavlja enega izmed modelov za vrednotenje 

govornega nastopanja. Sestavljajo jo že omenjena merila didaktičnega modela, ki se 

navezujejo na zgradbo govornega nastopa, celostni način govorne predstavitve, besedni in 

nebesedni jezik. Namenjena je vzgojiteljem oz. učiteljem, njihovi pripravi in vrednotenju 

celostne podobe govornih nastopov pedagoškega procesa – govorne kulture oz. ustrezne 

uporabe slušnih in vidnih, besednih in nebesednih sporazumevalnih sredstev. Ima 5 stopenj 

(Petek, 2014a).  

Številčno-opisna ocenjevalna lestvica vrednoti naslednja področja govornega nastopanja:  

̶ smiselnost, razumljivost in zaokroženost besedila; 

̶ ustreznost besedilne vrste; 

̶ ustreznost teme in izbire vsebine; 

̶ ustreznost načinov razvijanja teme; 

̶ tekoče, naravno in prosto govorjenje; 

̶ razločno govorjenje; 

̶ ustrezno socialno zvrst jezika – knjižni zborni jezik; 

̶ pomensko ustrezno izbiro besed; 

̶ slovnično pravilnost; 

̶ pravorečni izgovor glasov, kar zajema:  
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 knjižni izgovor glasov ter  

 knjižni oz. jakostni naglas; 

̶ slušne nebesedne spremljevalce govorjenja, kar zajema:  

 intonacijo, 

 poudarek in jakostno izrazitev ter glasnost, 

 hitrost, 

 premore, 

 register in 

 barvo; 

̶ vidne nebesedne spremljevalce govorjenja, kar zajema: 

 mimiko obraza in očesni stik ter 

 kretnje rok, gibanje po prostoru/razredu. 

Celotno ocenjevalno lestvico smo povzeli po delu z naslovom Ocenjevalna lestvica za 

učiteljev govorni nastop – na kaj mora biti pedagoški delavec pozoren pri svojem govornem 

nastopanju (2014a) avtorja T. Petka.  

Natančni opisniki za vsako merilo številčno-opisne ocenjevalne lestvice so v Prilogi 1. 

V naši raziskavi se bomo osredinili na naslednjih 10 področij: smiselnost, razumljivost in 

zaokroženost besedila; tekoče, naravno in prosto govorjenje; uporaba knjižnega zbornega 

jezika; slovnična pravilnost; pravorečna ustreznost; intonacija in poudarek; hitrost govorjenja; 

uporaba premorov; mimika obraza in očesni stik; kretnje rok in gibanje po prostoru.  
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2.6 Sklep teoretičnega dela 

Govorno nastopanje predstavlja del poklica pedagoškega delavca, saj je prisotno na vsakem 

koraku njegovega poklicnega udejstvovanja in predstavlja eno njegovih temeljnih kompetenc 

strokovne usposobljenosti. Podoba govorjenih besedil, ki jih vzgojitelj in učitelj tvori v sklopu 

pedagoškega procesa, je podkrepljena s temelji retorike in jezikoslovja, kar ob predpostavki, 

da že dobro obvladajo vsebino ter upoštevajo ustreznost izbire teme in vsebine, od 

strokovnega delavca zahteva še znanja o zmožnosti uspešnega govornega nastopanja z 

namenom uspešnega organiziranja in usmerjanja pedagoškega procesa.  

Govorno nastopanje v kontekstu pedagoškega govora glede na okoliščine zavzema uradni in 

javni govorni položaj. Občinstvo vzgojiteljem oz. učiteljem najpogosteje predstavljajo otroci 

oz. učenci, kljub temu pa se pogosto znajdejo v situacijah govornega nastopanja pred drugimi 

poslušalci, a njihov položaj še vedno ostaja enak. Poslušalcem naj bi v skladu z njihovim 

govornim položajem bilo posredovano besedilo na temeljih popolne zgradbe in celostne 

podobe načina govorne predstavitve, ki se ujemata s slišnimi in vidnimi elementi besednega 

oz. nebesednega jezika.  

Narava dela od vzgojitelja ali učitelja zahteva nenehno vrednotenje in izpopolnjevanje 

obstoječega stanja. Enega izmed načinov, ki ponuja možnost omenjene dejavnosti, predstavlja 

številčno-opisna ocenjevalna lestvica, ki jo sestavljajo merila uspešnega govornega 

nastopanja. Predstavljajo jih elementi vrednotenja zgradbe, govorne predstavitve, besednega 

in nebesednega jezika.  

Številčno-opisna lestvica, ki bo z nekaterimi merili osrednji element naše raziskave, omogoča 

vrednotenje strokovnih delavcev na petih stopnjah – od popolnega uresničevanja do 

neuresničevanja zahtev meril na štirih že omenjenih področjih. S pomočjo le-te bomo 

poskušali odgovoriti na zastavljena raziskovalna vprašanja. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

Temelj procesa sodobnega in kakovostnega pedagoškega dela predstavlja učinkovit vpogled 

pedagoških delavcev v znanje in uporabo smernic učinkovitega govornega nastopanja. Zato je 

predvsem pomembno dobro poznavanje tega področja, ki ga vzgojitelj oz. učitelj potrebuje v 

vsakodnevnem podajanju znanj (Petek, 2012b, 2013). 

Z raziskavo želimo izvedeti, kakšno je stanje na posameznih področjih govornega nastopanja, 

ki so del številčno-opisne ocenjevalne lestvice, pri vzgojiteljih in učiteljih razrednega pouka, 

ki že izvajajo vzgojno-izobraževalni proces. Ugotoviti želimo, kako ocenjujejo področja 

svojega govornega nastopanja, kaj menijo o pomembnosti le tega in kakšen je razkorak oz. 

povezanost med njihovim vpogledom in vpogledom preko ocenjevalne lestvice. Izvedeti 

želimo tudi, katera so močnejša področja vzgojiteljev oz. učiteljev razrednega pouka in 

narediti primerjavo.   

Z raziskavo želimo spodbuditi vzgojitelje in učitelje razrednega pouka h kritičnemu 

vrednotenju svojih govornih nastopov in jih seznaniti s področji, ki so za vsakdanje javno 

nastopanje pred poslušalci izjemno pomembna. 

 

3.2 Cilji raziskave 

Cilji raziskave so, ugotoviti:  

̶ kako vzgojitelji in učitelji razrednega pouka ocenjujejo svoje govorne nastope in 

pomembnost uspešnega govornega nastopanja za njihov poklic; 

̶ v kolikšni meri pri svojem govornem nastopu uresničujejo na podlagi literature oblikovana 

merila za ocenjevanje govornih nastopov; 

̶ kakšna je primerjava med stanjem govornih nastopov vzgojiteljev in učiteljev razrednega 

pouka; 

̶ kakšna je povezanost med samooceno njihovih govornih nastopov ter oceno njihovih 

govornih nastopov prek številčno-opisne ocenjevalne lestvice. 

 

3.3 Raziskovalna vprašanja 

1. Kakšna je splošna ocena govornih nastopov vzgojiteljev in učiteljev razrednega pouka 

ter kakšen pomen pripisujejo uspešnemu govornemu nastopanju za njihov poklic? 

2. Kakšna je samoocena na podlagi literature oblikovanih področij govornega nastopanja 

vzgojiteljev in učiteljev razrednega pouka? 

3. Kakšno je stanje govornih nastopov vzgojiteljev v primerjavi s stanjem govornih 

nastopov učiteljev razrednega pouka? 

4. Kako se samoocena in ocena na podlagi oblikovanih meril številčno-opisne 

ocenjevalne lestvice ujemata/razlikujeta? 
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3.4 Metoda in raziskovalni pristop  

V raziskavi je bila uporabljena opisna (deskriptivna) raziskovalna metoda. Raziskovali smo s 

kvantitativnim raziskovalnim pristopom. 

Raziskovanje je potekalo v dveh korakih: 

1. Vzgojitelje in učitelje razrednega pouka smo prosili za dovoljenje, da smo bili lahko 

prisotni pri delu pedagoškega procesa, in posneli del tega ter tekom ure že ocenili 

nekatere elemente govornega nastopa. 

2. Vzgojitelje in učitelje razrednega pouka smo prosili, da v anketnem vprašalniku 

podajo mnenje o svojem govornem nastopanju. 

 

3.5 Vzorec  

Vzorec je neslučajnostni in priložnostni. V raziskavo sta bila vključena dva vzorca: 15 

naključno izbranih vzgojiteljev in 15 naključno izbranih učiteljev razrednega pouka.  

V raziskavi je sodelovalo 15 vzgojiteljev, ki so bili naključno izbrani, od tega je bilo 14 

vzgojiteljic (93 %) in 1 vzgojitelj (7 %).  

V raziskavi je sodelovalo 15 učiteljev razrednega pouka. Celoten delež v raziskavi 

sodelujočih učiteljev (100%) je bil ženskega spola. 

V raziskavi je sodelovalo največ vzgojiteljev, ki imajo več kot 10 let delovne dobe. Teh 

vzgojiteljev je bilo 9, kar predstavlja 60 % vseh sodelujočih vzgojiteljev. Enak delež (9 

učiteljev, kar predstavlja delež 60 %) predstavljajo tudi sodelujoči učitelji razrednega pouka. 

4 vzgojitelji (27 %) in 2 učitelja razrednega pouka (13 %) ima od 4 do 10 let delovnih 

izkušenj, 2 vzgojitelja (13 %) in 4 učitelji razrednega pouka (27 %) pa izvajajo vzgojno-

izobraževalni proces manj kot 3 leta. Sklenemo lahko, da ima največji delež sodelujočih  v 

raziskavi (60 %) več kot 10 let delovnih izkušenj, delež tistih, ki pa imajo do 3 let ali od 4 do 

10 let delovne dobe v tem poklicu, pa je enak (20 %).  
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Graf 1: Delež sodelujočih vzgojiteljev in učiteljev razrednega pouka glede na dolžino delovne 

dobe oziroma delovnih izkušenj 

 

3.6 Postopek zbiranja podatkov  

Z ravnatelji slovenskih vrtcev in osnovnih šol smo se najprej dogovorili za dovoljenje o 

sodelovanju njihovih vzgojiteljev oz. učiteljev razredne stopnje v raziskavi ter zvočno 

snemanje (učnih) ur oz. dela pedagoškega procesa v igralnicah in razredih v študijske namene 

tega magistrskega dela. Z vzgojitelji in učitelji smo se nato dogovorili za prisostvovanje pri 

(učni) uri izbranega področja, predmeta in za izpolnitev vprašalnika (pred (učno) uro ali po 

njej oz. pouku). Govorne nastope smo sami s pomočjo ocenjevalnega obrazca ocenili – delno 

že med prisotnostjo v igralnici, razredu in delno po poslušanju zvočnega posnetka.  

Raziskovalni podatki so bili zbrani s pomočjo anketnega vprašalnika in številčno-opisne 

ocenjevalne lestvice za ocenjevanje vzgojiteljevih/učiteljevih govornih nastopov, rezultate pa 

smo beležili v ocenjevalni obrazec. 

Raziskava je potekala spomladi 2016 v različnih vrtcih in šolah po Sloveniji. 

 

3.7 Raziskovalni instrumenti 

Za zbiranje podatkov sta bila uporabljena:  

 anketa – anketni vprašalnik za vzgojitelje in učitelje razrednega pouka, 

 opazovanje – ocenjevalni obrazec in številčno-opisna ocenjevalna lestvica. 

Vprašalnik, ocenjevalna lestvica in ocenjevalni obrazec so v Prilogi. 
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3.8 Anketni vprašalnik za vzgojitelje in učitelje razrednega pouka 

Anketni vprašalnik po uvodnem delu, ki opisuje namen raziskave in vsebino vprašalnika, 

sprašuje po neodvisnih spremenljivkah – spolu in okvirnem letu delovne dobe. Drugi, 

poizvedovalni del zajema štiri vprašanja izbirnega tipa, ki se nanašajo predvsem na 

vzgojiteljev/učiteljevo vrednotenje govornega nastopanja nasploh. Pri prvem in drugem 

vprašanju vzgojitelj/učitelj oceni pomembnost dobrih govornih nastopov za njegov poklic in 

pouk. Tretje vprašanje je delno strukturirano in sprašuje po dodatnem izobraževanju na 

področju govornega nastopanja (obkrožijo DA ali NE) ter v primeru pozitivnega odgovora 

ponuja podvprašanje o znanjih, ki so jih s tem pridobili. Četrto vprašanje se nanaša na oceno 

lastne zmožnosti govornega nastopanja in jo lahko ocenijo na lestvici od odlično do zelo 

slabo. Tretji del vprašalnika zahteva vzgojiteljevo/učiteljevo samooceno kazalnikov 

govornega nastopanja, ki so povzeti po številčno-opisni ocenjevalni lestvici za ocenjevanje 

vzgojiteljevega oz. učiteljevega govornega nastopa. Lestvica je 5-stopenjska – od odlično do 

zelo slabo, od vedno do nikoli ali od nikoli do vedno. Tretje vprašanje tega dela s 

podvprašanjem sprašuje po drugih uporabljenih zvrsteh slovenskega jezika pri vzgojno-

izobraževalnem procesu – v primeru da vprašani ne uporablja vedno knjižnega zbornega 

jezika. Zadnji, četrti del z vprašanjem izbirnega tipa sprašuje po znanjih, ki bi jih moral 

pedagoški delavec osebno še poglobiti, da bi bil učinkovitejši govorec. 

 

3.9 Opazovanje s pomočjo ocenjevalnega obrazca in številčno-opisne 

ocenjevalne lestvice 

Preko strukturiranega opazovanja smo s pomočjo ocenjevalnega obrazca, ki je določal 

področja opazovanja ter stopnje ocenjevanja, in številčno-opisne ocenjevalne lestvice, ki je 

opisovala posamezne stopnje kakovosti uresničevanja določenega kazalnika, ocenili govorni 

nastop. Opazovanje je potekalo brez udeležbe – govorno nastopanje je bilo spremljano z 

mesta v igralnici/razredu tako, da je bilo za opazovanca čim manj moteče. Opazovancem so 

bile zagotovljene primerljive okoliščine, da je bil moj vpliv kot opazovalca in snemalca čim 

manjši. Govorni nastop je bil zaradi točnosti podatkov, pomembnih za raziskavo, tudi posnet. 

 

3.10 Postopek obdelave podatkov 

Podatke smo obdelali s pomočjo programa SPSS. Za analizo podatkov smo uporabili izračun 

absolutnih (f) in relativnih frekvenc (f %) ter aritmetičnih sredin (M), hi-kvadrat preizkus 

neodvisnosti (v primeru neizpolnjenih pogojev za interpretacijo tega preizkusa pa Kullbackov 

2î preizkus) in Wilcoxonov preizkus. Statistično pomembne razlike smo sprejemali na ravni 

petodstotnega tveganja.  
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3.11 Rezultati in interpretacija 

Rezultati so predstavljeni in interpretirani po vrstnem redu raziskovalnih vprašanj. Zato so 

najprej predstavljeni rezultati drugega in zadnjega dela vprašalnika, nato rezultati vprašalnika, 

ki se navezujejo na merila govornega nastopanja. Sledi predstavitev rezultatov, pridobljenih 

po opazovanju, in zatem še primerjava rezultatov vprašalnika in rezultatov, pridobljenih z 

opazovanjem po številčno-opisni ocenjevalni lestvici po vrstnem redu posameznih kazalnikov 

opazovanja in ocenjevanja.  

 

3.11.1 Ocena zmožnosti govornega nastopanja in pomen le-te za poklic vzgojitelja in 

učitelja razrednega pouka3 

 

 

POKLIC 

Kako pomembna je po vašem mnenju zmožnost uspešnega 

govornega nastopanja za poklic vzgojitelja/učitelja nasploh? 

 

Skupaj  

Zelo 

pomembna 

Pomembna Srednje 

pomembna 

Manj 

pomembna 

Nepomembn

a 

Vzgojitelj

i 

f 11 4 0 0 0 15 

f

% 

73,3 % 26,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 

% 

Učitelji  f 14 1 0 0 0 15 

f 

% 

93,3 % 6,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 

% 

Skupaj f 25 5 0 0 0 30 

f 

% 

83,3 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 

% 

Preglednica 1: Mnenja vzgojiteljev in učiteljev razrednega pouka o zmožnosti uspešnega 

govornega nastopanja za njihov poklic 

 

INTERPRETACIJA 

Vzgojitelji in učitelji razrednega pouka zmožnost govornega nastopanja za njihov poklic v 

največji meri ocenjujejo kot zelo pomembno (83,3 %), ostali pa kot pomembno (16,7 %). 

Nekoliko večji pomen ji pripisujejo učitelji razrednega pouka, saj je kar 93,3 % učiteljev 

označilo zmožnost kot zelo pomembno za njihov poklic, medtem ko je najvišjo stopnjo 

pomembnosti te zmožnosti za njihov poklic označilo 73,3% sodelujočih vzgojiteljev. Izsledki 

tako med vzgojitelji in učitelji niso pokazali statistično pomembnih razlik (2î = 2,288; g = 1; α 

= 0,130). 

 

                                                 

3 V nadaljevanju je izraz učitelj razrednega pouka nadomeščen z izrazom učitelj.  
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POKLIC 

Kako pomembni se Vam zdijo dobro pripravljeni in predstavljeni 

govorni nastopi pri vzgojno-izobraževalnem procesu? 

 

Skupaj  

Zelo 

pomembni 

Pomembni Srednje 

pomembni 

Manj 

pomembni 

Nepomembni 

Vzgojitelji  f 7 6 2 0 0 15 

f

% 

46,7 % 40,0 % 13,3 % 0,0 % 0,0 % 100,0 

% 

Učitelji  f 8 6 1 0 0 15 

f 

% 

53,3 % 40,0 % 6,7 % 0,0 % 0,0 % 100,0 

% 

Skupaj f 15 12 13 0 0 30 

f 

% 

50,0 % 40,0 % 10,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 

% 

Preglednica 2: Mnenja vzgojiteljev in učiteljev razrednega pouka glede pomena dobro 

pripravljenih in predstavljenih govornih nastopov pri vzgojno-izobraževalnem procesu 

 

INTERPRETACIJA 

Vzgojitelji in učitelji razrednega pouka so dobro pripravljene in predstavljene govorne 

nastope pri vzgojno-izobraževalnem procesu v največjem deležu ocenili kot zelo pomembne. 

Skoraj polovica sodelujočih vzgojiteljev (46,7 %) in več kot polovica učiteljev razrednega 

pouka (53,3 %) meni, da so dobro pripravljeni in predstavljeni govorni nastopi pri vzgojno-

izobraževalnem procesu zelo pomembni. Enak delež vzgojiteljev in učiteljev razrednega 

pouka (40,0 %) temu pripisuje nekoliko manjši pomen, manjši delež sodelujočih v raziskavi 

(10,0 %) pa meni, da so dobro pripravljeni in predstavljeni govorni nastopi le srednje 

pomembni, od tega je nekoliko večji delež vzgojiteljev (13,3 %) in nekoliko manjši delež 

učiteljev (6,7 %). Rezultati med vzgojitelji in učitelji razrednega pouka niso pokazali 

statistično pomembnih razlik (2î = 0,407; g = 2; α = 0,816). 

 

 

POKLIC  

Ali ste se na področju govornega nastopanja 

dodatno izobraževali? 

Skupaj  

DA NE  

Vzgojitelji  f 2 13 15 

f % 13,3 % 86,7 % 100,0 % 

Učitelji  f 5 10 15 

f % 33,3 % 66,7 % 100,0 % 

Skupaj f 7 23 30 

f % 23,3 % 76,7 % 100,0 % 

Preglednica 3: Delež vzgojiteljev in učiteljev razrednega pouka, ki so se oz. se niso na 

področju govornega nastopanja dodatno izobraževali 
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INTERPRETACIJA 

Dodatnih izobraževanj s področja govornega nastopanja se je udeležilo 23,3 % sodelujočih, 

od tega manjši delež vzgojiteljev (13,3 %) in nekoliko večji delež učiteljev razrednega pouka 

(33,3 %). Več kot tri četrtine vseh sodelujočih v raziskavi (76,7 %) se torej dodatnih 

izobraževanj ni udeležilo in rezultati kažejo na to, da se med vzgojitelji in učitelji ne 

pojavljajo statistično pomembne razlike glede udeleževanja izobraževanj s področja 

govornega nastopanja (2î = 1,721; g = 1; α = 0,190). 

Vprašanje, ki je spraševalo po dodatnem izobraževanju na področju govornega nastopanja, je 

ob pritrdilnem odgovoru zahtevalo tudi odgovor na podvprašanje o znanjih, ki so jih na teh 

izobraževanjih pridobili. Vzgojitelji, ki so se udeležili izobraževanj s področja govornega 

nastopanja (13,3 %), so pridobili znanja o vidnih nebesednih spremljevalcih govorjenja in o 

retoriki v pedagoškem govoru. Učitelji, ki so se izobraževali na področju govornega 

nastopanja (33,3 %), pa so pridobili znanja o pravilni izreki oz. prvinah pravorečnega govora, 

tehnikah govorjenja in tvorjenja besedil, pripravi na govorni nastop, v največjem deležu pa so 

pridobili znanja o retoričnih elementih v pedagoškem govoru. 

 

 

POKLIC 

Kako bi ocenili svojo zmožnost govornega nastopanja? Skupaj  

Odlična  Zelo dobra Dobra  Slaba  Zelo slaba 

Vzgojitelji  f 0 1 14 0 0 15 

f

% 

0,0 % 6,7 % 93,3 % 0,0 % 0,0 % 100,0 

% 

Učitelji  f 1 5 9 0 0 15 

f 

% 

6,7 % 33,3 % 60,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 

% 

Skupaj f 15 12 13 0 0 30 

f 

% 

3,3 % 20,0 % 76,7 % 0,0 % 0,0 % 100,0 

% 

Preglednica 4: Splošna ocena zmožnosti govornega nastopanja 

 

INTERPRETACIJA 

Največji delež učiteljev (60,0 %) je svojo zmožnost govornega nastopanja ocenil kot dobro, 

tretjina jih ocenjuje kot zelo dobro (33,3 %) in le eden ocenjuje kot odlično (6,7 %). Pri 

vzgojiteljih jih je večina mnenja, da je njihova zmožnost govornega nastopanja dobra (93,3 

%), le eden (6,7 %) jo ocenjuje kot zelo dobro. Sklenemo lahko, da večina vzgojiteljev kot 

učiteljev razrednega pouka, to je kar 76,7 %, svojo zmožnost govornega nastopanja ocenjuje 

kot dobro, še vedno pa nekoliko bolje svoj govorni nastop ocenjujejo učitelji. Razlike med 

vzgojitelji in učitelji razrednega pouka niso statistično pomembne (2î = 5,393; g = 2; α = 

0,067). 
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POKLIC 

Katero znanje bi morali še poglobiti, da bi bili še učinkovitejši govorci? 

Znanje o … 

Skupaj  

besedilnih 

vrstah 

ustreznih 

načinih 

razvijanja 

teme 

slovničnih 

pravilih 

pravorečnih 

pravilih 

prozodičnih 

prvinah 

vidnih in 

slušnih 

nebesednih 

spremljevalcih 

govorjenja 

fazah 

tvorjenja 

besedila  

Vzgojitelji  f 1 7 2 0 5 0 0 15 

f 

% 

6,7 % 46,7 % 13,3 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 100,0 

% 

Učitelji  f 0 5 4 1 4 1 0 15 

f 

% 

0,0 % 33,3 % 26,7 % 6,7 % 26,7 % 6,7 % 0,0 % 100,0 

% 

Skupaj 

 

  

f 1 12 6 1 9 1 0 30 

f 

% 

3,3 % 40,0 % 20,0 % 3,3 % 30,0 % 3,3 % 0,0 % 100,0 

% 

Preglednica 5: Področja primanjkljajev znanja na področju govornega nastopanja 

 

INTERPRETACIJA 

Skoraj polovica vzgojiteljev (46,7 %) je ocenila, da bi za višjo kakovost svojih govornih 

nastopov želela izpopolniti znanje o ustreznih načinih razvijanja teme. Tudi učiteljem v 

največjem deležu (33,3 %) primanjkuje znanja o ustreznih načinih razvijanja teme, pa tudi 

znanje o slovničnih pravilih (26,7 %) in prozodičnih prvinah (26,7 %). Če pogledamo 

celostno, največ sodelujočim primanjkuje znanja o ustreznih načinih razvijanja teme (40,0 %), 

želeli pa bi se izpopolniti tudi v znanju o prozodičnih prvinah (30,0 %) in slovničnih pravilih 

(20,0 %), da bi bili še učinkovitejši govorci. Kullbackov 2î preizkus v rezultatih med 

vzgojitelji in učitelji ni pokazal statistično pomembnih razlik (2î = 5,285; g = 5; α = 0,382).  
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3.11.2 Samoocena govornih nastopov vzgojiteljev in učiteljev razrednega pouka po 

posameznih področjih, ki jih zajemajo merila za ocenjevanje govornih nastopov 

 

 

POKLIC 

Smiselno, razumljivo in zaokroženo besedilo Skupaj  

Odlično Zelo dobro Dobro Slabo  Zelo slabo 

Vzgojitelji  f 1 5 9 0 0 15 

f

% 

6,7 % 33,3 % 60,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 

% 

Učitelji  f 0 7 8 0 0 15 

f 

% 

0,0 % 46,7 % 53,3 % 0,0 % 0,0 % 100,0 

% 

Skupaj f 1 12 17 0 0 30 

f 

% 

3,3 % 40,0 % 56,7 % 0,0 % 0,0 % 100,0 

% 

Preglednica 6: Samoocena smiselnosti, razumljivosti in zaokroženosti besedil govornih 

nastopov 

 

INTERPRETACIJA 

Smiselnost, razumljivost in vsebinsko ter slovnično zaokroženost besedil govornih nastopov 

je večina vzgojiteljev (60,0 %) in učiteljev razrednega pouka (53,3 %) ocenila kot dobro. Kot 

zelo dobro je svoje govorne nastope ocenilo 33,3 % vzgojiteljev in 46,7 % učiteljev, kot 

odlične pa 6,7 % vzgojiteljev, kar vseeno kaže na to, da kot nekoliko bolj celostna, smiselna, 

razumljiva in zaokrožena besedila govornih nastopov ocenjujejo učitelji razrednega pouk. 

Kullbackov 2î preizkus med vzgojitelji in učitelji ni pokazal statistično pomembnih razlik (2î  

= 1,780; g = 2; α = 0,411).    

 

 

POKLIC 

Tekoče, naravno, prosto govorjenje Skupaj  

Vedno  Pogosto Včasih  Redko  Nikoli 

Vzgojitelji  f 0 5 5 5 0 15 

f

% 

0,0 % 33,3 % 33,3 % 33,3 % 0,0 % 100,0 

% 

Učitelji  f 0 5 9 1 0 15 

f 

% 

0,0 % 33,3 % 60,0 % 6,7 % 0,0 % 100,0 

% 

Skupaj f 0 10 14 6 0 30 

f 

% 

0,0 % 33,3 % 46,7 % 20,0 % 0,0 % 100,0 

% 

Preglednica 7: Samoocena govorjenja (tekoče, naravno, prosto) pri govornih nastopih 
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INTERPRETACIJA 

Največ sodelujočih (46,7 %) po njihovi oceni le včasih govori tekoče, naravno in prosto. 

Učitelji v večini pogosto (33,3 %) ali včasih (60,0 %) govorijo tekoče naravno in prosto, 

medtem ko vzgojitelji v enakem deležu (33,3 %) pogosto, včasih ali redko nimajo težav s 

svojim načinom govorjenja. Nihče od sodelujočih pa ni ocenil, da ne bi nikoli ali da bi vedno 

tvoril tekoč, naraven in prost govor. Raziskava med vzgojitelji in učitelji ni pokazala 

statistično pomembnih razlik (2î = 4,070; g = 2; α = 0,131). 

 

 

 

POKLIC 

Uporaba knjižnega zbornega jezika Skupaj  

Vedno  Pogosto Včasih  Redko   Nikoli  

Vzgojitelji  f 0 7 5 3 0 15 

f

% 

0,0 % 46,7 % 33,3 % 20,0 % 0,0 % 100,0 

% 

Učitelji  f 0 14 1 0 0 15 

f 

% 

0,0 % 93,3 % 6,7 % 0,0 % 0,0 % 100,0 

% 

Skupaj f 0 21 6 3 0 30 

f 

% 

0,0 % 70,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 100,0 

% 

Preglednica 8: Samoocena uporabe knjižnega zbornega jezika pri govornih nastopih 

 

INTERPRETACIJA  

Izsledki skupin so med vzgojitelji in učitelji pokazali statistično pomembne razlike (2î = 

9,449; g = 2; α = 0,009). Skoraj vsi učitelji pogosto (93,3 %) uporabljajo knjižni zborni jezik. 

Tudi največji delež vzgojiteljev (46,7 %) pogosto uporablja knjižni zborni jezik. Precej 

vzgojiteljev pa knjižni zborni jezik uporablja le včasih (33,3 %) ali redko (20,0 %) oz. 

pogosto ali večinoma uporablja knjižni pogovorni jezik. Nihče izmed sodelujočih pa pri 

svojem delu ne uporablja zgolj knjižnega zbornega jezika ali samo neknjižnega jezika. 

 

 

POKLIC 

Katero zvrst slovenskega knjižnega jezika še uporabljate pri 

govornem nastopanju? 

Skupaj  

Knjižni pogovorni 

jezik 

Pokrajinski pogovorni 

jezik 

Narečje  

Vzgojitelji  f 11 2 2 15 

f

% 

73,3 % 13,3 % 13,3 % 100,0 

% 

Učitelji  f 11 3 1 15 

f 

% 

73,3 % 20,0 % 6,7 % 100,0 

% 

Skupaj f 22 5 3 30 
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f 

% 

73,3 % 16,7 % 10,0 % 100,0 

% 

Preglednica 9: Zvrsti slovenskega knjižnega jezika, ki jih poleg knjižnega zbornega jezika 

vzgojitelji in učitelji še uporabljajo pri govornem nastopanju 

 

INTERPRETACIJA 

Vzgojitelji in učitelji razrednega pouka v največjem deležu (73,3 %) uporabljajo knjižni 

pogovorni jezik. Nekateri izmed njih, a manjši delež, uporabljajo tudi pokrajinski pogovorni 

jezik (16,7 %) ali narečje (10,0 %). Rezultati raziskave med sodelujočima skupinama 

anketirancev niso pokazali statistično pomembnih razlik (2î = 0,541; g = 2; α = 0,763). 

 

 

 

POKLIC 

Kako pozorni ste na slovnično pravilnost svojih govornih 

nastopov? 

Skupaj  

Vedno sem 

pozoren 

Pogosto 

sem 

pozoren 

Včasih sem 

pozoren 

Redko sem 

pozoren 

Nikoli nisem 

pozoren 

Vzgojitelj

i  

f 3 8 3 1 0 15 

f

% 

20,0 % 53,3 % 20,0 % 6,7 % 0,0 % 100,0 

% 

Učitelji  f 3 12 0 0 0 15 

f 

% 

20,0 % 80,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 

% 

Skupaj f 6 20 3 1 0 30 

f 

% 

20,0 % 66,7 % 10,0 % 3,3 % 0,0 % 100,0 

% 

Preglednica 10: Samoocena slovnične pravilnosti govornih nastopov  

 

INTERPRETACIJA  

Večina vzgojiteljev (53,3 %) in učiteljev (80,0 %) je po njihovih ocenah pogosto pozorna na 

slovnično pravilnost svojih govornih nastopov in večinoma uporablja besede, postavljene v 

pravilne oblike, uporablja ustrezen besedni red in pogosto pravilno tvori besedne zveze, 

stavke, povedi, besedila. Ta vidik vedno upošteva 20,0 % tako vzgojiteljev kot učiteljev. 

Manjši delež sodelujočih vzgojiteljev pa je na to merilo govornih nastopov pozorna le včasih 

(20,0 %) ali redko (6,7 %). Vrednost Kullbackovega 2î preizkusa ni pokazala statistično 

pomembnih razlik med vzorcema (2î  = 6,351; g = 3; α = 0,096).  

 

 

 

 



38 

 

 

POKLIC 

Kako pozorni ste na pravilni izgovor glasov, naglaševanje 

(pravorečno ustreznost) pri vaših govornih nastopih? 

Skupaj  

Vedno 

sem 

pozoren 

Pogosto 

sem 

pozoren 

Včasih sem 

pozoren 

Redko sem 

pozoren 

Nikoli nisem 

pozoren 

Vzgojitelji  f 3 7 4 1 0 15 

f

% 

20,0 % 46,7 % 26,7 % 6,7 % 0,0 % 100,0 

% 

Učitelji  f 2 13 0 0 0 15 

f 

% 

13,3 % 86,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 

% 

Skupaj f 5 20 4 1 0 30 

f 

% 

16,7 % 66,7 % 13,3 % 3,3 % 0,0 % 100,0 

% 

Preglednica 11: Samoocena stanja glede pravilne izgovarjave glasov in naglaševanja med 

govornim nastopanjem 

 

INTERPRETACIJA 

Rezultati analize so pokazali, da so učitelji nekoliko bolj pozorni na pravorečni izgovor, saj je 

velika večina teh (86,7 %) pogosto pozorna na ta vidik govornega nastopa, del (13,3 %) pa je 

nanj celo vedno pozornih. Podatki, ki kažejo stanje vzgojiteljev, pa so nekoliko bolj razpršeni. 

Večina (46,7 %) sicer pogosto upošteva pravorečno ustreznost, nekateri tudi vedno (20,0 %), 

ostali pa so nanj le včasih (26,7 %) ali redko (6,7 %) pozorni. Kullbackov 2î  preizkus je med 

vzgojitelji in učitelji pokazal statistično pomembne razlike (2î = 8,961; g = 3; α = 0,030). 

 

 

POKLIC 

Kako primerni so poudarki in intonacija med vašim govornim 

nastopanjem? 

Skupaj  

Vedno 

ustrezen 

tonski 

potek in 

upoštevanje 

načela 

členitve po 

aktualnosti 

Pogosto 

ustrezen 

tonski 

potek in 

pogosto 

upoštevanje 

načela 

členitve po 

aktualnosti 

Občasno 

ustrezen 

tonski 

potek in 

občasno 

upoštevanje 

načela 

členitve po 

aktualnosti 

Redko 

ustrezen 

tonski 

potek in 

neupošteva

nje načela 

členitve po 

aktualnosti 

Neustrezen 

tonski potek in 

neupoštevanje 

načela 

členitve po 

aktualnosti 

Vzgojitelji  f 2 12 1 0 0 15 

f

% 

13,3 % 80,0 % 6,7 % 6,7 % 0,0 % 100,0 

% 

Učitelji  f 4 10 1 0 0 15 
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f 

% 

26,7 % 66,7 % 6,7 % 0,0 % 0,0 % 100,0 

% 

Skupaj f 6 22 2 0 0 30 

f 

% 

20,0 % 73,3 % 6,7 % 0,0 % 0,0 % 100,0 

% 

Preglednica 12: Samoocena primernosti poudarkov in intonacije med govornim nastopanjem 

 

INTERPRETACIJA 

Večina sodelujočih vzgojiteljev in učiteljev se pogosto (73,3  %) ali vedno (20,0 %) zavedajo 

ustreznih poudarkov in upoštevajo ustrezni tonski potek, kar lahko ocenimo kot zelo dobro. 

Občasno navedeno merilo upošteva le manjši delež sodelujočih (6,7 %). Lahko rečemo, da se 

sodelujoči v veliki meri zavedajo pomena primernih poudarkov in ustrezne intonacije in temu 

posvečajo pozornost. Kullbackov 2î preizkus med vzorcema ni pokazal statistično 

pomembnih razlik (2î  = 0,862; g = 2; α = 0,650). 

 

 

POKLIC 

Ocenite hitrost svojega govorjenja oz. njene prilagoditve med 

govornim nastopanjem. 

Skupaj  

Hitrost 

govorjenja 

vedno 

prilagajam  

Hitrost 

govorjenja 

večinoma 

prilagajam 

Hitrost 

govorjenja 

včasih 

prilagajam 

Hitrost 

govorjenja 

redko 

prilagajam 

Hitrosti 

govorjenja 

ne 

prilagajam 

Vzgojitelji  f 3 11 1 0 0 15 

f 

% 

20,0 % 73,3 % 6,7 % 0,0 % 0,0 % 100,0 

% 

Učitelji  f 6 8 1 0 0 15 

f 

% 

40,0 % 53,3 % 6,7 % 0,0 % 0,0 % 100,0 

% 

Skupaj f 9 19 2 0 0 30 

f 

% 

30,0 % 63,3 % 6,7 % 0,0 % 0,0 % 100,0 

% 

Preglednica 13: Samoocena hitrosti govorjenja oz. njenih prilagoditev med govornim 

nastopanjem 

 

INTERPRETACIJA 

Največji delež sodelujočih vzgojiteljev (73,3 %) in učiteljev (53,3 %) hitrost govorjenja 

večinoma prilagaja količini in stopnji pomembnosti informacij. Nekoliko več učiteljev (40,0 

%) kot vzgojiteljev (20,0 %) pa je vedno pozornih na hitrost govorjenja in le manjši delež 

sodelujočih (6,7 %) temu vidiku posveča nekoliko manj pozornosti oz. le včasih prilagaja 

hitrost govorjenja. Iz podatkov lahko ugotovimo, da vzgojitelji in učitelji hitrosti govorjenja 

in njenim prilagoditvam namenjajo veliko pozornosti. Kullbackov 2î preizkus med vzgojitelji 

in učitelji ni pokazal statistično pomembnih razlik (2î = 1,495; g = 2; α = 0,474). 
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POKLIC 

Kako vidite uporabo premorov med svojim govornim 

nastopanjem?  

Skupaj  

Vedno 

logično 

členim 

pomensko 

smiselne 

enote in 

opozorim 

na 

pomembne 

informacije  

Pogosto  

logično 

členim 

pomensko 

smiselne 

enote in 

opozorim 

na 

pomembne 

informacije 

Občasno 

logično 

členim 

pomensko 

smiselne 

enote ali 

opozorim 

na 

pomembne 

informacije 

Redko  

logično 

členim 

pomensko 

smiselne 

enote ali 

opozorim 

na 

pomembne 

informacije 

Ne členim 

pomensko 

smiselnih 

enot in ne 

opozarjam 

na 

pomembne 

informacije 

Vzgojitelji  f 3 9 3 0 0 15 

f 

% 

20,0 % 60,0 % 20,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

Učitelji  f 6 8 1 0 0 15 

f 

% 

40,0 % 53,3 % 6,7 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

Skupaj f 9 17 4 0 0 30 

f 

% 

30,0 % 56,7 % 13,3 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

Preglednica 14: Samoocena glede uporabe premorov med govornim nastopanjem 

 

INTERPRETACIJA 

Največ vzgojiteljev in učiteljev vedno (30,0 %) ali pogosto (56,7 %) logično členi pomensko 

smiselne enote in opozori na pomembne informacije. Pri tem nekoliko večji delež 

predstavljajo učitelji (40,0 %), ki vedno ustrezno uporabljajo premore med svojim govornim 

nastopanjem, in pa vzgojitelji, ki pogosto (60,0 %) logično členijo pomensko smiselne enote 

in opozorijo na pomembne informacije. Po podatkih sodeč, nekoliko večjo pozornost temu 

vidiku namenjajo učitelji, vendar Kullbackov 2î preizkus med proučevanima skupinama ni 

pokazal statistično pomembnih razlik (2î = 2,125; g = 2; α = 0,346). 

 

 

POKLIC 

V kolikšni meri je prisoten vaš očesni stik s poslušalci in vaša 

obrazna mimika podkrepi govor?  

Skupaj  

Z obrazno 

mimiko 

vedno 

podkrepim 

povedano 

Z obrazno 

mimiko 

pogosto 

podkrepim 

povedano 

Z obrazno 

mimiko 

včasih 

podkrepim 

povedano 

Z obrazno 

mimiko 

redko 

podkrepim 

povedano 

Z obrazno 

mimiko 

nikoli ne 

podkrepim 

povedanega. 
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in 

nadomestim 

besedne 

odzive. S 

poslušalci 

vedno 

aktivno 

vzdržujem 

očesni stik. 

in 

nadomestim 

besedne 

odzive. S 

poslušalci 

pogosto 

vzdržujem 

očesni stik. 

in 

nadomestim 

besedne 

odzive. S 

poslušalci 

občasno 

vzdržujem 

očesni stik. 

in 

nadomestim 

besedne 

odzive. S 

poslušalci 

zelo redko 

vzdržujem 

očesni stik. 

Z 

vzdrževanjem 

očesnega 

stika imam 

velike težave. 

Vzgojitelji  f 8 7 0 0 0 15 

f 

% 

53,3 % 46,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 

% 

Učitelji  f 9 5 1 0 0 15 

f 

% 

60,0 % 33,3 % 6,7 % 0,0 % 0,0 % 100,0 

% 

Skupaj f 17 12 1 0 0 30 

f 

% 

56,7 % 40,0 % 3,3 % 0,0 % 0,0 % 100,0 

% 

Preglednica 15: Samoocena prisotnosti očesnega stika in primernosti obrazne mimike med 

govornim nastopanjem 

 

INTERPRETACIJA 

Raziskava med skupinama ni pokazala statistično pomembnih razlik (2î = 1,780; g = 2; α = 

0,411). Tako vzgojitelji kot tudi učitelji z obrazno mimiko po njihovi oceni vedno (56,7 %) ali 

pogosto (40,0 %) podkrepijo povedano, izjema je le eden od sodelujočih učiteljev, ki se trudi, 

da z obrazno mimiko le občasno podkrepi povedano in vzdržuje očesni stik. 

 

 

POKLIC 

Kako ocenjujete primernost kretenj vaših rok in gibanja po 

prostoru med vašim govornim nastopanjem?  

Skupaj  

Vedno 

primerno 

in 

nemoteče 

Pogosto 

primerno 

in 

nemoteče 

Včasih 

primerno in 

občasno 

nemoteče 

Redko 

primerno 

in rahlo 

moteče 

Odvečno 

in moteče 

Vzgojitelji  f 3 10 2 0 0 15 

f 

% 

20,0 % 66,7 % 13,3 % 0,0 % 0,0 % 100,0 

% 

Učitelji 

razredne-

ga pouka 

f 2 12 1 0 0 15 

f 

% 

13,3 % 80,0 % 6,7 % 0,0 % 0,0 % 100,0 

% 
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Skupaj f 5 22 3 0 0 30 

f 

% 

16,7 % 73,3 % 10,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 

% 

Preglednica 16: Samoocena primernosti kretenj rok in gibanja po prostoru med govornim 

nastopanjem  

 

INTERPRETACIJA 

Največ vzgojiteljev (66,7 %) kot tudi največ učiteljev (80,0 %) (kar predstavlja 73,3 % 

sodelujočih) meni, da so njihove kretnje in gibanje po prostoru med govornim nastopanjem 

pogosto primeren in nemoteč element govornega nastopa. 16,7 % sodelujočih meni, da je 

omenjen element pri njihovih govornih nastopih vedno primeren in nemoteč, 10 % 

sodelujočih pa, da je ta element vrednotenja primeren le včasih in je le občasno nemoteče 

izveden. Kullbackov 2î preizkus med skupinama ni pokazal statistično pomembnih razlik  (2 î 

= 0,723; g = 2; α = 0,697). 
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3.11.3 Primerjava stanja govornih nastopov vzgojiteljev in učiteljev razrednega pouka 

po številčno-opisni ocenjevalni lestvici4 

 Ali se med vzgojitelji in učitelji pojavljajo razlike v oceni, kako smiselna, razumljiva 

in zaokrožena besedila tvorijo pri govornem nastopanju? 

 

 

POKLIC 

Smiselnost, razumljivost, vsebinska in slovnična zaokroženost besedil 

(prepoznavnost teme, namena, rdeče niti, logična, pomenska in 

slovnična povezanost ter vsebinsko in oblikovno zaokroženo 

besedilo) 

Skupaj  

5  4 3 2  1 

Vzgojitelji  f 4 11 0 0 0 15 

f

% 

26,7 % 73,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 

% 

Učitelji  f 4 8 3 0 0 15 

f 

% 

26,7 % 53,3 % 20,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 

% 

Skupaj f 8 19 3 0 0 30 

f 

% 

26,7 % 63,3 % 10,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 

% 

Preglednica 17: Ocena smiselnosti, razumljivosti in zaokroženosti besedil pri govornih 

nastopih vzgojiteljev in učiteljev razrednega pouka 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2î preizkusa med vzgojitelji in učitelji ni pokazala statistično 

pomembnih razlik (2î = 4,635; g = 2; α = 0,099). Večina vzgojiteljev (73,3 %) večinoma 

oblikuje smiselno (prepoznati je mogoče temo, namen, rdečo nit), logično, pomensko in 

slovnično povezano ter vsebinsko in oblikovno zaokroženo besedilo. Enako velja tudi za 

večino (a nekoliko manjši delež) učiteljev (53,3 %). Lahko rečemo, da so sodelujoči 

vzgojitelji nekoliko bolj pozorni na omenjen kriterij, saj prav vsi (100,0 %) vedno ali 

večinoma pri govornem nastopanju oblikujejo besedilo, ki je smiselno, razumljivo in 

zaokroženo, kar ne moremo trditi za učitelje, ki so ocenjeni nekoliko slabše. Delež le-teh 

(20,0 %) oblikuje le delno razumljivo in ne povsem zaokroženo besedilo. Kljub temu pa 

uporabljen preizkus ni pokazal statistično pomembnih razlik. 

 

 Ali se med vzgojitelji in učitelji pojavljajo razlike v oceni njihove govorne 

predstavitve (tekoče, naravno, prosto govorjenje)? 

 

                                                 

4 Opis stopenj ocenjevalne lestvice je v Prilogi 2. 
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POKLIC 

Tekoče, naravno, prosto govorjenje 

(zatikanje, uporaba mašil, naravno govorjenje, z/brez zapisane 

predloge) 

Skupaj  

5  4 3 2  1 

Vzgojitelji  f 2 7 6 0 0 15 

f

% 

13,3 % 46,7 % 40,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 

% 

Učitelji  f 2 8 5 0 0 15 

f 

% 

13,3 % 53,3 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 100,0 

% 

Skupaj f 4 15 11 0 0 30 

f 

% 

13,3 % 50,0 % 36,7 % 0,0 % 0,0 % 100,0 

% 

Preglednica 18: Ocena tekočega, naravnega in prostega govorjenja pri govornih nastopih 

vzgojiteljev in učiteljev razrednega pouka 

 

INTERPRETACIJA 

Vzgojitelji in učitelji so bili po vrednotenju po navedenem merilu ocenjeni na treh ravneh. 

Delež vzgojiteljev in učiteljev, ki govorijo povsem tekoče, brez zatikanja ali uporabe mašil, 

naravno in brez zapisane predloge, je bil enak (13,3 %). Sicer pa nekoliko večji delež od 

vzgojiteljev (46,7 %) predstavljajo učitelji (53,3 %), ki večinoma govorijo tekoče, naravno in 

prosto, posledično pa lahko rečemo, da so vzgojitelji po merilu, ki vrednoti tekoče, naravno in 

prosto govorjenje, nekoliko slabši govorci. Kullbackov 2î preizkus pa med vzgojitelji in 

učitelji ni pokazal statistično pomembnih razlik (2î = 0,158; g = 2; α = 0,924). 

 

 Ali se med vzgojitelji in učitelji pojavljajo razlike v oceni glede uporabe knjižnega 

zbornega jezika pri govornem nastopanju? 

 

POKLIC Uporaba knjižnega zbornega jezika Skupaj  

5  4 3 2  1 

Vzgojitelji  f 0 5 7 3 0 15 

f

% 

0,0 % 33,3 % 46,7 % 20,0 % 0,0 % 100,0 

% 

Učitelji  f 0 6 8 1 0 15 

f 

% 

0,0 % 40,0 % 53,3 % 6,7 % 0,0 % 100,0 

% 

Skupaj f 0 11 15 4 0 30 

f 

% 

0,0 % 36,7 % 50,0 % 13,3 % 0,0 % 100,0 

% 

Preglednica 19: Ocena uporabe knjižnega zbornega jezika pri govornih nastopih vzgojiteljev 

in učiteljev razrednega pouka 
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INTERPRETACIJA 

Kullbackov 2î preizkus glede uporabe knjižnega zbornega jezika med vzgojitelji in učitelji ni 

pokazal statistično pomembnih razlik (2î = 1,204; g = 2; α = 0,548). Stanje vseh vzgojiteljev 

in učiteljev je razpršeno od ocene 4 do ocene 2, kar pomeni, da nihče od sodelujočih ne govori 

samo v knjižnem zbornem jeziku ali v povsem neknjižnem jeziku. Stanje učiteljev je nekoliko 

boljše od ocene stanja vzgojiteljev, saj večina oz. kar 93,3 % učiteljev uporablja knjižni jezik, 

v katerega občasno vplete prvine knjižnega pogovornega jezika ali pa se ta z njim ves čas 

prepleta. Pri vzgojiteljih je stanje nekoliko slabše in lahko to trdimo le za 80,0 % sodelujočih 

vzgojiteljev, torej je nekoliko večji delež tistih (20,0 %), ki uporabljajo knjižni pogovorni 

jezik.  

 

 Ali se med vzgojitelji in učitelji pojavljajo razlike v oceni glede slovnične pravilnosti 

njihovih govornih nastopov? 

 

 

POKLIC 

Slovnična pravilnost 

(postavljanje besed v ustrezne oblike, tvorjenje besednih zvez, 

stavkov, povedi, besedil, ustrezen besedni red) 

Skupaj  

5  4 3 2  1 

Vzgojitelji  f 0 11 4 0 0 15 

f

% 

0,0 % 73,3 % 26,7 % 0,0 % 0,0 % 100,0 

% 

Učitelji  f 5 10 0 0 0 15 

f 

% 

33,3 % 66,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 

% 

Skupaj f 5 21 4 0 0 30 

f 

% 

16,7 % 70,0 % 13,3 % 0,0 % 0,0 % 100,0 

% 

Preglednica 20: Ocena slovnične pravilnosti besedil govornih nastopov vzgojiteljev in 

učiteljev razrednega pouka 

 

INTERPRETACIJA 

Kullbackov 2î preizkus je med vzgojitelji in učitelji glede slovnične pravilnosti njihovih 

govornih nastopov pokazal statistično pomembne razlike (2î = 12,524; g = 2; α = 0,002). 

Torej lahko trdimo, da se med vzgojitelji in učitelji pojavljajo razlike v oceni glede stanja 

slovnične pravilnosti njihovih govornih nastopov. Lahko rečemo, da so učitelji nekoliko bolj 

pozorni na element tega merila, saj so vsi ocenjeni z oceno 5 (33,3 %) ali 4 (66,7 %), kar 

pomeni, da pri svojem govoru vedno ali večinoma uporabljajo besede v pravilnih oblikah, 

vedno oz. pogosto pravilno tvorijo besedne zveze, stavke, povedi, besedila in uporabljajo 

ustrezen besedni red. Pri vzgojiteljih je stanje nekoliko drugačno in se gibljejo med oceno 4 

(73,3 %) in 3 (26,7 %).  Večinoma sicer vsaj delno uresničujejo kriterij (73,3 %), a je delež 
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(26,7 %) tudi takšnih, ki imajo nekaj težav z uporabo besed, postavljenih v pravilne oblike, ne 

tvorijo vedno povsem pravilnih besednih zvez, stavkov, povedi, besedil in glede na vrsto 

besedila ne uporabljajo vedno povsem ustreznega besednega reda. Torej je stanje glede 

slovnične pravilnosti besedil pri učiteljih boljše kot pri vzgojiteljih.  

 

 Ali se med vzgojitelji in učitelji pojavljajo razlike v oceni glede pravorečne ustreznosti 

njihovih govornih nastopov? 

 

 

POKLIC 

Pravorečna ustreznost 

(naglaševanje, izgovor glasov) 

Skupaj  

5  4 3 2  1 

Vzgojitelji  f 5 8 2 0 0 15 

f

% 

33,3 % 53,3 % 13,3 % 0,0 % 0,0 % 100,0 

% 

Učitelji  f 5 10 0 0 0 15 

f 

% 

33,3 % 66,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 

% 

Skupaj f 10 18 2 0 0 30 

f 

% 

33,3 % 60,0 % 6,7 % 0,0 % 0,0 % 100,0 

% 

Preglednica 21: Ocena pravorečne ustreznosti besedil govornih nastopov vzgojiteljev in 

učiteljev razrednega pouka 

 

INTERPRETACIJA 

Učitelji so v oceni stanja glede pravorečne ustreznosti nekoliko bolje ocenjeni kot vzgojitelji. 

Tretjina (33,3 %) vseh sodelujočih učiteljev v svojem govoru vedno pravilno naglašuje besede 

in izgovarja glasove (ozke, široke o-je in e-je, polglasnik, dvoustnični u, predlog v in nezložne 

predloge), dve tretjini (66,7 %) pa jih je na to merilo vsaj pozornih in večinoma uresničujejo 

dane kriterije. Delež vzgojiteljev, ki vedno izpolnjujejo naveden kriterij, je enak učiteljem 

(33,3 %), a se ostali del (66,7 %) razporeja med oceno 4 in 3. 13,3 % vzgojiteljev pri svojem 

govoru ni dovolj pozornih na pravilno naglaševanje besed in uresničevanje samoglasniške 

kakovosti ter včasih nepravilno izgovarja glasove, a Kullbackov 2î preizkus med vzgojitelji in 

učitelji ni pokazal statistično pomembnih razlik (2î = 2,995; g = 2; α = 0,224).  

 

 Ali se med vzgojitelji in učitelji pojavljajo razlike v stanju glede intonacije in 

poudarka pri njihovih govornih nastopih? 

 

 

POKLIC 

Intonacija in poudarek 

(tonski potek povedi in njenih delov, izbira intonacije, poudarjanje 

pomembnejših besed v stavku, upoštevanje načela členitve po 

Skupaj  
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aktualnosti) 

5  4 3 2  1 

Vzgojitelji  f 5 9 1 0 0 15 

f

% 

33,3 % 60,0 % 6,7 % 0,0 % 0,0 % 100,0 

% 

Učitelji  f 9 3 3 0 0 15 

f 

% 

60,0 % 20,0 % 20,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 

% 

Skupaj f 14 12 4 0 0 30 

f 

% 

46,7 % 40,0 % 13,3 % 0,0 % 0,0 % 100,0 

% 

Preglednica 22: Ocena upoštevanja intonacije in poudarkov pri govornih nastopih 

vzgojiteljev in učiteljev razrednega pouka 

 

INTERPRETACIJA 

Največji delež vseh sodelujočih (46,7 %) oblikuje značilen tonski potek povedi in njenih 

delov, ustrezno izbira med intonacijami in vedno poudarjeno izgovori pomembnejšo besedo v 

povedi/stavku ter upošteva načelo členitve po aktualnosti, od tega 60,0 % učiteljev in 33,3 % 

vzgojiteljev. Torej je večina (60,0 %) učiteljev vseskozi pozornih na navedeno merilo, ostali 

delež sodelujočih učiteljev pa se enakomerno razporeja med pogostim (20,0 %) in občasnim 

(20,0 %) uresničevanjem merila. Največji delež vzgojiteljev (60,0 %) pogosto uresničuje 

navedeno merilo, tretjina (33,3 %) pogosto in manjši delež (6,7 %) je le občasno pozornih na 

značilen tonski potek, razmeroma ustrezno intonacijo, poudarjanje in načelo členitve po 

aktualnosti. Kljub temu Kullbackov 2î preizkus med vzgojitelji in učitelji ni pokazal 

statistično pomembnih razlik (2î = 5,345; g = 2; α = 0,069).  

 

 Ali se med vzgojitelji in učitelji pojavljajo razlike v stanju glede hitrosti govorjenja pri 

njihovih govornih nastopih? 

 

 

POKLIC 

Hitrost govorjenja 

(govorni ritem, prilagajanje hitrosti govorjenja) 

Skupaj  

5  4 3 2  1 

Vzgojitelji  f 10 4 1 0 0 15 

f

% 

66,7 % 26,7 % 6,7 % 0,0 % 0,0 % 100,0 

% 

Učitelji  f 10 4 1 0 0 15 

f 

% 

66,7 % 26,7 % 6,7 % 0,0 % 0,0 % 100,0 

% 

Skupaj f 20 8 2 0 0 30 

f 66,7 % 26,7 % 6,7 % 0,0 % 0,0 % 100,0 
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% % 

Preglednica 23: Ocena prilagajanja hitrosti govorjenja pri govornih nastopih vzgojiteljev in 

učiteljev razrednega pouka 

 

INTERPRETACIJA 

Stanje glede hitrosti govorjenja pri govornih nastopih med vzgojitelji in učitelji je enako. Dve 

tretjini vzgojiteljev in učiteljev redno prilagaja hitrost govorjenja glede na količino in 

pomembnost informacij, primerno upočasni govor, kadar je to potrebno, in ponovi 

pomembnejše informacije. Tretjina sodelujočih govorni ritem in hitrost govorjenja le 

večinoma oz. včasih prilagaja. Lahko rečemo, da so vzgojitelji in učitelji v veliki meri pozorni 

na ta element govornega nastopa, kar lahko ocenimo kot pozitivno. Kullbackov 2î preizkus 

torej ni zaznal statistično pomembnih razlik med vzgojitelji in učitelji (2î = 0,000; g = 2; α = 

1,000). 

 

 Ali se med vzgojitelji in učitelji pojavljajo razlike v stanju glede uporabe premorov pri 

njihovih govornih nastopih? 

 

POKLIC Uporaba premorov 

(tvorjenje med pomensko smiselnimi enotami besedila, pred 

pomembnimi informacijami) 

Skupaj  

5  4 3 2  1 

Vzgojitelji  f 4 8 3 0 0 15 

f

% 

26,7 % 53,3 % 20,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 

% 

Učitelji  f 7 8 0 0 0 15 

f 

% 

46,7 % 53,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 

% 

Skupaj f 11 16 3 0 0 30 

f 

% 

36,7 % 53,3 % 10,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 

% 

Preglednica 24: Ocena uporabe premorov pri govornih nastopih vzgojiteljev in učiteljev 

razrednega pouka 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2î preizkusa ni pokazala statistično pomembnih razlik med 

vzgojitelji in učitelji (2î = 4,988; g = 2; α = 0,083). Kot pa so pokazali rezultati, je stanje glede 

uporabe premorov med pomensko smiselnimi enotami besedila in pred pomembnimi 

informacijami pri učiteljih nekoliko boljše kot pri vzgojiteljih. Vsi učitelji vedno ali pogosto 

tvorijo premore in so pozorni na njihovo uporabo pred pomembnimi informacijami, na katere 

želijo posebej opozoriti, delež prvih (46,7 %) in drugih (53,3 %) pa je skoraj enak. Pri 

vzgojiteljih je največji delež tistih, ki so pogosto (53,3 %) pozorni na premore, ostali pa se 
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razporejajo med deležema tistih, ki vedno (26,7 %) ali le občasno (20,0 %) tvorijo smiselne 

premore. 

 

 Ali se med vzgojitelji in učitelji pojavljajo razlike v stanju glede prisotnosti očesnega 

stika in primernosti obrazne mimike pri njihovih govornih nastopih? 

 

POKLIC Obrazna mimika in očesni stik Skupaj  

5  4 3 2  1 

Vzgojitelji  f 14 0 1 0 0 15 

f

% 

93,3 % 0,0 % 6,7 % 0,0 % 0,0 % 100,0 

% 

Učitelji  f 2 9 4 0 0 15 

f 

% 

13,3 % 60,0 % 26,7 % 0,0 % 0,0 % 100,0 

% 

Skupaj f 16 9 5 0 0 30 

f 

% 

53,3 % 30,0 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 100,0 

% 

Preglednica 25: Ocena prisotnosti očesnega stika in primernosti obrazne mimike pri 

govornih nastopih vzgojiteljev in učiteljev razrednega pouka 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2î preizkusa je med vzgojitelji in učitelji pokazala statistično 

pomembne razlike (2î = 24,528; g = 2; α=0,000). Med skupinama sodelujočih se torej 

pojavljajo razlike v tem, kako uporabljajo svojo mimiko obraza in ali vzdržujejo očesni stik s 

poslušalci. Skoraj vsi vzgojitelji (93,3 %) aktivno uporabljajo svojo mimiko obraza, s katero 

vedno nadomestijo govor, poudarijo številne informacije, podkrepijo sporočila, izražanja, 

nebesedne odzive in aktivno vzdržujejo očesni stik s poslušalci. Pri učiteljih pa je najmanjši 

delež (13,3 %) takšnih, pri katerih je ta del izrazito izražen, večina (60,0 %) pa ob svojem 

govoru pogosto uporablja mimiko obraza in vzdržuje očesni stik. Pri delu njih (26,7 %) je 

element mimike obraza in očesnega stika prisoten le občasno.    

 

 Ali se med vzgojitelji in učitelji pojavljajo razlike v stanju glede primernosti kretenj 

rok in gibanja po prostoru pri njihovih govornih nastopih? 

 

POKLIC Kretnje rok in gibanje po prostoru Skupaj  

5  4 3 2  1 

Vzgojitelji  f 6 7 2 0 0 15 

f

% 

40,0 % 46,7 % 13,3 % 0,0 % 0,0 % 100,0 

% 

Učitelji  f 2 0 13 0 0 15 
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f 

% 

13,3 % 0,0 % 86,7 % 0,0 % 0,0 % 100,0 

% 

Skupaj f 8 7 15 0 0 30 

f 

% 

26,7 % 23,3 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 

% 

Preglednica 26: Ocena primernosti kretenj rok in gibanja po prostoru med govornim 

nastopanjem vzgojiteljev in učiteljev razrednega pouka 

 

INTERPRETACIJA 

Vrednost Kullbackovega 2î preizkusa je med vzgojitelji in učitelji pokazala statistično 

pomembne razlike (2î = 20,811; g = 2; α = 0,000). Lahko trdimo, da se med vzgojitelji in 

učitelji pojavljajo razlike v stanju glede prisotnih kretenj rok in primernem gibanju po 

prostoru. Največ vzgojiteljev (86,7 %) s kretnjami rok vedno (40,0 %) ali pogosto (46,6 %) 

podkrepi govor in z gibanjem razgiba svoj govorni nastop. Pri učiteljih pa je delež teh 

najmanjši (13,3 %) oz. v deležu najbolj pogostih primerov (86,7 %) učitelj le včasih podkrepi 

svoj govor s kretnjami rok in le občasno popestri in razgiba govorni nastop z gibanjem po 

prostoru. Lahko rečemo, da se vzgojitelji precej bolj zavedajo pomena tega elementa in ga pri 

govornem nastopanju pogosteje uresničujejo kot učitelji.  
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3.11.4  Ujemanje izsledkov meril, pridobljenih preko samoocene (z vprašalnikom) in po 

opazovanju (po oblikovanih merilih na podlagi številčno-opisne ocenjevalne 

lestvice5) 

 Ali se med vzgojiteljevo/učiteljevo samooceno in oceno prek številčno-opisne ocenjevalne 

lestvice pojavljajo razlike glede smiselnosti, razumljivosti in zaokroženosti besedil pri 

govornem nastopanju? 

 

 Smiselnost, razumljivost, vsebinska in slovnična zaokroženost besedil 

(prepoznavnost teme, namena, rdeče niti, logična, pomenska in slovnična 

povezanost ter vsebinsko in oblikovno zaokroženo besedilo) 

 Podatki, pridobljeni z vprašalnikom Podatki, pridobljeni z opazovanjem 

 Vzgojitelji  Učitelji  Vzgojitelji  Učitelji  

 f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

5 1 6,7 0 0,0 4 26,7 4 26,7 

4 5 33,3 7 46,7 11 73,3 8 53,3 

3 9 60,0 8 53,3 0 0,0 3 20,0 

2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

SKUPAJ 15 100 15 100 15 100 15 100 

Preglednica 27: Primerjava podatkov samoocene in ocene stanja s številčno-opisno 

ocenjevalno lestvico pri vzgojiteljih in učiteljih razrednega pouka na področju smiselnosti, 

razumljivosti in zaokroženosti besedil govornih nastopov    

 

INTERPRETACIJA 

Podatki kažejo, da so vzgojitelji merilo o zgradbi oz. smiselnosti, razumljivosti ter vsebinski 

in slovnični zaokroženosti svojega govornega nastopa ocenili nekoliko slabše – večinoma z 

oceno dobro (M = 3,47), kot so se pokazali rezultati, ki smo jih pridobili s pomočjo številčno-

opisne ocenjevalne lestvice, kjer so bili največkrat ocenjeni govorni nastopi z zelo dobro (M = 

4,27). Tudi učitelji so to merilo vrednotili nekoliko slabše – večinoma z dobro (M = 3,47), kot 

je bila ocena opazovanja – zelo dobro (M = 4,07).  

Statistično pomembnost razlik smo preverili z Wilcoxonovim testom. Vrednosti tega testa so 

pokazale statistično pomembne razlike med rezultati, pridobljenimi z vprašalnikom in 

opazovanjem tako za vzgojitelje (Z = 2,972; α = 0,003) kot tudi za učitelje (Z = 2,496; α = 

0,013). Rezultati obeh so pri kriteriju po opazovanju pokazali boljše izsledke, kar je 

                                                 

5 Opis stopenj ocenjevalne lestvice je v Prilogi 2. 
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pomemben vidik govornega nastopanja. Kaže se razkorak med samooceno in opazovanjem, 

vendar je le-ta pozitiven.  

 

 Ali se med vzgojiteljevo/učiteljevo samooceno in oceno prek številčno-opisne ocenjevalne 

lestvice pojavljajo razlike glede naravnega, tekočega in prostega govorjenja pri govornem 

nastopanju? 

 

 Tekoče, naravno, prosto govorjenje 

(zatikanje, uporaba mašil, naravno govorjenje, z/brez zapisane predloge) 

 Podatki, pridobljeni z vprašalnikom Podatki, pridobljeni z opazovanjem 

 Vzgojitelji  Učitelji  Vzgojitelji  Učitelji  

 f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

5 0 0,0 0 0,0 2 13,3 2 13,3 

4 5 33,3 5 33,3 7 46,7 8 53,3 

3 5 33,3 9 60,0 6 40,0 5 33,3 

2 5 33,3 1 6,7 0 0,0 0 0,0 

1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

SKUPAJ 15 100 15 100 15 100 15 100 

Preglednica 28: Primerjava podatkov samoocene in ocene stanja s številčno-opisno 

ocenjevalno lestvico pri vzgojiteljih in učiteljih razrednega pouka na področju tekočega, 

naravnega in prostega govorjenja besedil govornih nastopov    

 

INTERPRETACIJA 

Iz podatkov lahko razberemo, da so sodelujoči vzgojitelji omenjeno merilo ocenili nekoliko 

slabše (M = 3,00), kot je bilo ocenjeno po opazovanju (M = 3,73). Enako velja tudi za 

učitelje, ki so večinoma  menili, da imajo včasih težave s pogosto uporabo mašil (M = 3,27), 

po opazovanju pa smo ugotovili, da večinoma govorijo tekoče, brez zatikanja in uporabe 

mašil, naravno in brez zapisane predloge (M = 3,80).  

Tako pri vzgojiteljih (Z = 2,392; α = 0,017) kot tudi pri učiteljih (Z = 2,126; α = 0,033) je 

Wilcoxonov test pokazal statistično pomembne razlike med samooceno opazovancev in 

rezultati opazovanja. Rezultati so pokazali, da vzgojitelji in učitelji večinoma govorijo tekoče 

(brez zatikanja, uporabe mašil), naravno in prosto, brez zapisane predloge. 

 

 Ali se med vzgojiteljevo/učiteljevo samooceno in oceno prek številčno-opisne ocenjevalne 

lestvice pojavljajo razlike glede uporabe knjižnega jezika pri govornem nastopanju? 

 

 Uporaba knjižnega zbornega jezika 

 Podatki, pridobljeni z vprašalnikom Podatki, pridobljeni z opazovanjem 
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 Vzgojitelji  Učitelji  Vzgojitelji  Učitelji  

 f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

4 7 46,7 14 93,3 5 33,3 6 40,0 

3 5 33,3 1 6,7 7 46,7 8 53,3 

2 3 20,0 0 0,0 3 20,0 1 6,7 

1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

SKUPAJ 15 100 15 100 15 100 15 100 

Preglednica 29: Primerjava podatkov samoocene in ocene stanja s številčno-opisno 

ocenjevalno lestvico pri vzgojiteljih in učiteljih razrednega pouka na področju uporabe 

knjižnega jezika pri govornih nastopih    

 

INTERPRETACIJA 

Samoocena (M = 3,26) in ocena po opazovanju (M = 3,13) glede uporabe knjižnega jezika sta 

bili pri vzgojiteljih zelo podobni, učitelji pa so svoje govorne nastopa ocenili nekoliko višje 

(M = 3,93), kot so pokazali rezultati opazovanja (M = 3,33). Raziskava je tako pokazala, da 

vzgojitelji  in učitelji razrednega pouka v največji meri uporabljajo knjižni zborni in knjižni 

pogovorni jezik, ki se vseskozi prepletata. Največji delež vseh sodelujočih (46,7 % 

vzgojiteljev in 93,3 % učiteljev) je menilo, da večinoma govorijo knjižni jezik, v katerega 

občasno vpletejo prvine knjižnega pogovornega jezika, vendar je ocena po opazovanju 

pokazala drugačno stanje. Večina vzgojiteljev (46,7 %) in učiteljev (53,3 %) uporablja knjižni 

zborni in knjižni pogovorni jezik, ki se ves čas govorjenja prepletata.  

Wilcoxonov test je pri učiteljih pokazal statistično pomembne razlike (Z = 3,000; α = 0,003) 

med rezultati vprašalnika in rezultati po opazovanju, medtem ko pri vzgojiteljih test ni 

pokazal statistično pomembnih razlik (Z = 0,302; α = 0,763). 

 

 Ali se med vzgojiteljevo/učiteljevo samooceno in oceno prek številčno-opisne ocenjevalne 

lestvice pojavljajo razlike glede slovnične pravilnosti njihovih govornih nastopov? 

 

 Slovnična pravilnost 

(postavljanje besed v ustrezne oblike, tvorjenje besednih zvez, stavkov, 

povedi, besedil, ustrezen besedni red) 

 Podatki, pridobljeni z vprašalnikom Podatki, pridobljeni z opazovanjem 

 Vzgojitelji  Učitelji  Vzgojitelji  Učitelji  

 f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

5 3 20,0 3 20,0 0 0,0 5 33,3 

4 8 53,3 12 80,0 11 73,3 10 66,7 

3 3 20,0 0 0,0 4 26,7 0 0,0 
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2 1 6,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

SKUPAJ 15 100 15 100 15 100 15 100 

Preglednica 30: Primerjava podatkov samoocene in ocene stanja s številčno-opisno 

ocenjevalno lestvico pri vzgojiteljih in učiteljih razrednega pouka na področju slovnične 

pravilnosti govorjenih besedil govornih nastopov    

 

INTERPRETACIJA 

V kombinaciji s podatki iz vprašalnika (M = 3,87) lahko rečemo, da je ocena prek opazovanja 

in ocenjevalne lestvice (M = 3,73) pokazala, da so vzgojitelji v največjem deležu večinoma 

pozorni na slovnično pravilnost besedil in večinoma uporabljajo besede, postavljene v 

pravilne oblike, pogosto pravilno tvorijo besedne zveze, stavke, povedi, besedila in 

uporabljajo ustrezen besedni red. Enako oz. celo nekoliko bolje (sodeč po rezultatih) velja 

tudi za učitelje, saj kar tretjina vseh vedno uporablja pravilne oblike besed, pravilno tvori 

besedne zveze, stavke, povedi, besedila in uporablja ustrezen besedni red, ocena po 

opazovanju (M = 4,20) in samoocena (M = 4,33) pa sta si precej blizu.  

Wilcoxonov test ni pokazal statistično pomembnih razlik med samooceno in oceno po 

opazovanju niti pri vzgojiteljih (Z = 0,632; α = 0,527) niti pri učiteljih (Z = 0,707; α = 

0,480). 

 

 Ali se med vzgojiteljevo/učiteljevo samooceno in oceno prek številčno-opisne ocenjevalne 

lestvice pojavljajo razlike glede pravilnega izgovora glasov in naglaševanja pri govornem 

nastopanju? 

 

 Pravorečna ustreznost 

(naglaševanje, izgovor glasov) 

 Podatki, pridobljeni z vprašalnikom Podatki, pridobljeni z opazovanjem 

 Vzgojitelji  Učitelji  Vzgojitelji  Učitelji  

 f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

5 3 20,0 2 13,3 5 33,3 5 33,3 

4 7 46,7 13 86,7 8 53,3 10 66,7 

3 4 26,7 0 0,0 2 13,3 0 0,0 

2 1 6,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

SKUPAJ 15 100 15 100 15 100 15 100 

Preglednica 31: Primerjava podatkov samoocene in ocene stanja s številčno-opisno 

ocenjevalno lestvico pri vzgojiteljih in učiteljih razrednega pouka na področju pravorečne 

ustreznosti besedil govornih nastopov    
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INTERPRETACIJA 

Vzgojitelji so ocenili (M = 3,80), da v svojih govornih nastopih večinoma pravilno 

naglašujejo besede in uresničujejo samoglasniško kakovost, večinoma pravilno izgovarjajo 

dvoustnični u namesto nepravilnega l-ja in v različnih položajih pogosto pravilno izgovarjajo 

predlog v in nezložne predloge, kar pa je še bolj prepričljivo potrdila ocena (M = 4,20), 

pridobljena prek ocenjevalne lestvice. Enako velja tudi za učitelje, pri katerih pa sta si tudi 

rezultata samoocene (M = 4,13) in ocene, pridobljene prek ocenjevalne lestvice (M = 4,33), 

zelo podobna.  

Vrednosti Wilcoxonovega testa med samooceno tega merila in oceno, pridobljeno prek 

številčno-opisne ocenjevalne lestvice, za vzgojitelje (Z = 1,732; α = 0,083) in učitelje (Z = 

1,134; α = 0,257) niso pokazale statistično pomembnih razlik.  

 

 Ali se med vzgojiteljevo/učiteljevo samooceno in oceno prek številčno-opisne ocenjevalne 

lestvice pojavljajo razlike glede intonacije in poudarkov pri govornem nastopanju? 

 

 Intonacija in poudarek 

(tonski potek povedi in njenih delov, izbira intonacije, poudarjanje 

pomembnejših besed v stavku, upoštevanje načela členitve po aktualnosti) 

 Podatki, pridobljeni z vprašalnikom Podatki, pridobljeni z opazovanjem 

 Vzgojitelji  Učitelji  Vzgojitelji  Učitelji  

 f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

5 2 13,3 4 26,7 5 33,3 9 60,0 

4 12 80,0 10 66,7 9 60,0 3 20,0 

3 1 6,7 1 6,7 1 6,7 3 20,0 

2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

SKUPAJ 15 100 15 100 15 100 15 100 

Preglednica 32: Primerjava podatkov samoocene in ocene stanja s številčno-opisno 

ocenjevalno lestvico pri vzgojiteljih in učiteljih razrednega pouka na področju primernosti 

intonacije in poudarkov pri govorjenih besedilih govornih nastopov    

 

INTERPRETACIJA 

Rezultati, ki smo jih pridobili z vprašalnikom in opazovanjem, so pri obeh skupinah 

opazovancev zelo podobni. Vzgojitelji so ocenili (M = 4,07), da pri govornem nastopanju 

poved in njene dele pogosto oblikujejo tako, da imajo značilen tonski potek, večinoma 

ustrezno izbirajo med intonacijami in pomembnejšo besedo v povedi/stavku pogosto 

izgovarjajo poudarjeno, kar je potrdila tudi ocena, pridobljena z opazovanjem (M = 4,27). 

Tudi učitelji so ta vidik govornega nastopa ocenili primerljivo vzgojiteljem (M = 4,20), 

vendar so rezultati opazovanja ta kriterij postavili še na nekoliko višji nivo (M = 4,40), saj je 

več kot polovica opazovanih učiteljev upoštevala značilen tonski potek, izbirala ustrezno 
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intonacijo, upoštevala načelo členitve po aktualnosti in poudarjala pomembnejšo besedo v 

povedi/stavku.  

Vrednosti Wilcoxonovega preizkusa med samooceno in oceno po opazovanju niso pokazale 

statistično pomembnih razlik pri vzgojiteljih (Z = 1,732; α = 0,083) niti pri učiteljih (Z = 

0,905; α = 0,366). 

 

 Ali se med vzgojiteljevo/učiteljevo samooceno in oceno prek številčno-opisne ocenjevalne 

lestvice pojavljajo razlike glede hitrosti govorjenja pri govornem nastopanju? 

  

 Hitrost govorjenja 

(govorni ritem, prilagajanje hitrosti govorjenja) 

 Podatki, pridobljeni z vprašalnikom Podatki, pridobljeni z opazovanjem 

 Vzgojitelji  Učitelji  Vzgojitelji  Učitelji  

 f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

5 3 20,0 6 40,0 10 66,7 10 66,7 

4 11 73,3 8 53,3 4 26,7 4 26,7 

3 1 6,7 1 6,7 1 6,7 1 6,7 

2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

SKUPAJ 15 100 15 100 15 100 15 100 

Preglednica 33: Primerjava podatkov samoocene in ocene stanja s številčno-opisno 

ocenjevalno lestvico pri vzgojiteljih in učiteljih razrednega pouka na področju ustrezne 

hitrosti govorjenja besedil govornih nastopov    

 

INTERPRETACIJA 

Vzgojitelji (M = 4,13) in učitelji (M = 4,33) so hitrost govorjenja pri govornem nastopanju 

ocenili kot večinoma primerno, s pogostimi prilagajanji glede na količino in pomembnost 

informacij ter primernimi upočasnitvami in ponovitvami. Rezultati opazovanja pa v velikem 

deležu pri obeh skupinah opazovancev (M = 4,60) kažejo na to, da so vzgojitelji in učitelji 

pozorni na to, da je njihov govorni ritem vedno povsem primerno razgiban, redno prilagajajo 

hitrost govorjenja glede na količino in pomembnost informacij, ob posredovanju novih vsebin 

pa svoj govor tudi vedno primerno upočasnijo ali le-te vedno ponovijo.    

Wilcoxonov preizkus je med samooceno in oceno, pridobljeno s številčno-opisno ocenjevalno 

lestvico, pokazal statistično pomembne razlike pri vzgojiteljih (Z = 2,111; α = 0,035). 

Statistično pomembnih razlik med enimi in drugimi rezultati pa ni pokazal pri učiteljih (Z = 

1,414; α = 0,157).  

 

 Ali se med vzgojiteljevo/učiteljevo samooceno in oceno prek številčno-opisne ocenjevalne 

lestvice pojavljajo razlike glede uporabe premorov pri govornem nastopanju? 
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 Uporaba premorov 

(tvorjenje med pomensko smiselnimi enotami besedila, pred pomembnimi 

informacijami) 

 Podatki, pridobljeni z vprašalnikom Podatki, pridobljeni z opazovanjem 

 Vzgojitelji  Učitelji  Vzgojitelji  Učitelji  

 f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

5 3 20,0 6 40,0 4 26,7 7 46,7 

4 9 60,0 8 53,3 8 53,3 8 53,3 

3 3 20,0 1 6,7 3 20,0 0 0,0 

2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

SKUPAJ 15 100 15 100 15 100 15 100 

Preglednica 34: Primerjava podatkov samoocene in ocene stanja s številčno-opisno 

ocenjevalno lestvico pri vzgojiteljih in učiteljih razrednega pouka na področju rabe premorov 

pri besedilih govornih nastopov    

 

INTERPRETACIJA 

Podobnost rezultatov samoocene vzgojiteljev (M = 4,00) in ocene, pridobljene z opazovanjem 

(M = 4,07), kaže na to, da vzgojitelji pri govornem nastopanju pogosto tvorijo premore med 

pomensko smiselnimi enotami besedila, pogosto pa tudi pred pomembnimi informacijami, na 

katere želijo posebej opozoriti. Tudi učitelji po rezultatu samoocene (M = 4,33) tega kriterija 

pogosto tvorijo smiselne premore med enotami besedila in pred pomembnimi informacijami, 

podatek, ki pa smo ga dobili po opazovanju (M = 4,47), pa se nagiba k vedno smiselno 

uporabljenim premorom, kar velja za skoraj polovico sodelujočih učiteljev.   

Vrednosti Wilcoxonovega testa niso pokazale statistično pomembnih razlik med podatki, 

pridobljenimi z vprašalnikom, in podatki, ki smo jih pridobili z opazovanjem, niti pri 

vzgojiteljih (Z = 0,277; α = 0,782) niti pri učiteljih (Z = 0,816; α = 0,414). Podatki so v 

obeh primerih relativno podobni oz. z minimalno razliko.  

 

 Ali se med vzgojiteljevo/učiteljevo samooceno in oceno prek številčno-opisne ocenjevalne 

lestvice pojavljajo razlike glede mimike obraza in očesnega stika pri govornem 

nastopanju? 

 

 Obrazna mimika in očesni stik 

 Podatki, pridobljeni z vprašalnikom Podatki, pridobljeni z opazovanjem 

 Vzgojitelji  Učitelji  Vzgojitelji  Učitelji  

 f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

5 8 53,3 9 60,0 14 93,3 2 13,3 

4 7 46,7 5 33,3 1 6,7 9 60,0 
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3 0 0,0 1 6,7 0 0,0 4 26,7 

2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

SKUPAJ 15 100 15 100 15 100 15 100 

Preglednica 35: Primerjava podatkov samoocene in ocene stanja s številčno-opisno 

ocenjevalno lestvico pri vzgojiteljih in učiteljih razrednega pouka na področju rabe mimike 

obraza in očesnega stika pri govornih nastopih    

 

INTERPRETACIJA 

Samoocena vzgojiteljev glede vzdrževanja očesnega stika s poslušalci in obrazne mimike, ki 

podkrepi sporočila, kaže na to, da je to ena izmed pomembnejših sestavin njihovega govora, 

ki ji pripisujejo velik pomen (M = 4,53), kar lahko podkrepimo tudi s podatki, pridobljenimi z 

opazovanjem (M = 4,87). Pri učiteljih pa je nekoliko drugače, in sicer ji pripisujejo enak 

pomen (M = 4,53), a ta v praksi (po podatkih z opazovanja) ni tako izražen, saj so rezultati 

precej nižji (M = 3,87) od pridobljenih z vprašalnikom. 

Vrednosti Wilcoxonovega preizkusa med samooceno in oceno, ki smo jo pridobili prek 

številčno-opisne ocenjevalne lestvice, pri vzgojiteljih niso pokazale statistično pomembnih 

razlik (Z = 1,890; α = 0,059), medtem ko so pri učiteljih pokazale statistično pomembne 

razlike (Z = 2,352; α = 0,019).   

 

 Ali se med vzgojiteljevo/učiteljevo samooceno in oceno prek številčno-opisne ocenjevalne 

lestvice pojavljajo razlike glede kretenj rok in gibanja po prostoru pri govornem 

nastopanju? 

 

 Kretnje rok in gibanje po prostoru 

 Podatki, pridobljeni z vprašalnikom Podatki, pridobljeni z opazovanjem 

 Vzgojitelji  Učitelji  Vzgojitelji  Učitelji  

 f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

5 3 20,0 2 13,3 6 93,3 2 13,3 

4 10 66,7 12 80,0 7 6,7 0 0,0 

3 2 13,3 1 6,7 2 0,0 13 86,7 

2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

SKUPAJ 15 100 15 100 15 100 15 100 

Preglednica 36: Primerjava podatkov samoocene in ocene stanja s številčno-opisno 

ocenjevalno lestvico pri vzgojiteljih in učiteljih razrednega pouka na področju rabe kretenj 

rok in gibanja po prostoru pri govornih nastopih    

 

INTERPRETACIJA 
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Samoocena (M = 4,07) in ocena po opazovanju (M = 4,27) kažeta na to, da se vzgojitelji 

zavedajo pomena kretenj rok in z njimi pogosto podkrepijo svoj govor, s svojim gibanjem po 

prostoru pa pogosto popestrijo in razgibajo svoj govorni nastop. Pomena uresničevanja tega 

merila se zavedajo tudi učitelji, saj po podatkih z vprašalnika menijo enako kot vzgojitelji (M 

= 4,07), a smo prek opazovanja ugotovili, da s svojimi kretnjami le včasih podkrepijo svoj 

govor, z gibanjem po prostoru pa le občasno popestrijo in razgibajo svoj govorni nastop (M = 

3,27). 

Vrednosti Wilcoxonovega testa med samooceno prek vprašalnika in oceno prek številčno-

opisne ocenjevalne lestvice pri vzgojiteljih niso pokazale statistično pomembnih razlik (Z = 

1,342; α = 0,180), so pa pokazale statistično pomembne razlike pri učiteljih (Z = 3,000; α = 

0,003).  
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3.12 Povzetek najpomembnejših spoznanj in odgovori na raziskovalna vprašanja 

V magistrskem delu smo proučevali stanje kakovosti govornih nastopov vzgojiteljev in 

učiteljev razrednega pouka. Zanimalo nas je, kako sodelujoči v raziskavi ocenjujejo stanje 

svojih govornih nastopov in kakšen pomen za njihov poklic pripisujejo uspešnemu 

govornemu nastopanju, kako vzgojitelji in učitelji razrednega pouka ocenjujejo na podlagi 

literature oblikovana področja svojih govornih nastopov, kakšno je stanje govornih nastopov 

vzgojiteljev in učiteljev razrednega pouka, ugotovljeno z opazovanjem in s pomočjo 

številčno-opisne ocenjevalne lestvice ter kako se samoocena in ocena na podlagi oblikovanih 

meril številčno-opisne ocenjevalne lestvice ujemata/razlikujeta. Na zastavljena raziskovalna 

vprašanja smo odgovorili z empiričnim delom raziskave. 

 Vzgojitelji in učitelji razrednega pouka v večini (83,3 %) menijo, da je zmožnost 

uspešnega govornega nastopanja zelo pomembna za njihov poklic, a kar polovica 

vprašanih meni, da imajo kakovostno pripravljeni in predstavljeni govorni nastopi pri 

vzgojno-izobraževalnem procesu pomembno ali srednje pomembno vlogo. Rezultat je 

torej pokazal, da vlogo kakovostnega govornega nastopa pripisujejo govornim situacijam, 

ki niso nujno vedno povezane s samim govornim nastopanjem pred otroki, učenci v 

igralnici, razredu. Svojo zmožnost govornega nastopanja kot dobro ocenjujejo skoraj vsi 

vzgojitelji (93,3 %) in večina učiteljev (60,0 %), tretjina učiteljev tudi kot zelo dobro 

(33,3 %), zato lahko rečemo, da največ sodelujočih (76,7 %) svojo zmožnost govornega 

nastopanja ocenjuje kot dobro. To pa je lahko posledica slabe udeležbe izobraževanj, ki se 

jih je s področja govornega nastopanja udeležilo le 23,3 % sodelujočih v raziskavi, od tega 

nekoliko večji delež predstavljajo učitelji razrednega pouka. Ti so tekom izobraževanj 

pridobili dodatna znanja o prvinah pravorečnega govora, tehnikah govorjenja, tvorjenja 

besedil, o pripravi na govorni nastop, nebesednih prvinah govornega nastopa in o 

retoričnih elementih v pedagoškem govoru. Največ sodelujočih meni da bi, da bi postali še 

učinkovitejši govorci, morali poglobiti znanja s področja ustreznih načinov razvijanja 

teme, pa tudi znanja o prozodičnih prvinah govora in slovničnih pravilih. 

 Prek vprašalnika smo pridobili podatke, kako sodelujoči skupini vzgojiteljev in učiteljev 

razrednega pouka ocenjujeta posamezna področja svojih govornih nastopov. Večina 

vzgojiteljev kot tudi učiteljev razrednega pouka (56,7 %) meni, da pri govornem 

nastopanju oblikujejo smiselno, a delno razumljivo in ne povsem zaokroženo besedilo. 

Največ sodelujočih v raziskavi (46,7 %) je le včasih pozornih na tekoč govor, brez 

uporabe mašil in brez zapisane predloge, pri tem pa najpogosteje (70,0 %) uporabljajo 

knjižni zborni jezik, v katerega občasno vpletajo prvine knjižnega pogovornega jezika. Pri 

tej oceni prevladujejo učitelji razrednega pouka (93,3 %); vzgojitelji knjižni zborni in 

knjižni pogovorni jezik pogosto prepletajo (33,3 %) oz. uporabljajo knjižni pogovorni 

jezik (20,0 %). Pedagoški delavci v svoj govor največkrat vpletajo knjižni pogovorni jezik 

(73,3 %), manj pokrajinski pogovorni jezik (16,7 %) in narečje (10,0 %). Sodelujoči v 

raziskavi ocenjujejo, da so pogosto pozorni na slovnično pravilnost besedil svojih 

govornih nastopov (66,7 %) in večinoma uporabljajo besede, postavljene v pravilne 

oblike, pogosto pravilno tvorijo besedne zveze, stavke, povedi, besedila in večinoma 

uporabljajo ustrezen besedni red. Pri svojem govoru učitelji razrednega pouka večinoma 
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pravilno naglašujejo besede in so večinoma pozorni na izgovor glasov ter uresničevanje 

samoglasniške kakovosti (86,7 %), medtem ko so ocene vzgojiteljev precej razpršene – 

največja deleža samoocen sodelujočih vzgojiteljev kažeta, da so ti na omenjen kriterij 

večinoma pozorni (46,7 %) oz. včasih celo niso dovolj pozorni (26,7 %). Sodelujoči v 

raziskavi menijo, da imajo povedi njihovih besedil oz. njeni deli pogosto (73,3 %) 

ustrezen tonski potek, večinoma izbirajo ustrezno intonacijo in pogosto upoštevajo načelo 

členitve po aktualnosti. Z enako stopnjo ocene so v večini (63,3 %) ocenili tudi njihovo 

hitrost govorjenja in prilagoditve hitrosti med govornim nastopanjem. Govorni ritem je po 

njihovi oceni večinoma primerno razgiban, hitrost govorjenja pa pogosto prilagajajo 

količini in pomembnosti informacij oz. hitrost upočasnijo in pomembne informacije 

pogosto ponovijo. Več kot polovica vzgojiteljev in učiteljev razrednega pouka (56,7 %) 

meni, da pogosto logično tvori premore med pomensko smiselnimi enotami besedila in 

pred pomembnimi informacijami. Enak delež sodelujočih v raziskavi (56,7 %) je ocenilo, 

da z mimiko obraza vedno podkrepi povedano in nadomesti besedne odzive ter s 

poslušalci vedno aktivno vzdržuje očesni stik. Skoraj tri četrtine sodelujočih (73,3 %) pa 

meni tudi, da so kretnje njihovih rok in gibanje po prostoru pogosto primerne in nemoteče. 

 Podatke o stanju govornih nastopov vzgojiteljev in učiteljev razrednega pouka smo 

pridobili z opazovanjem s pomočjo številčno-opisne ocenjevalne lestvice, s katero smo 

določili stopnjo uresničevanja določenega kriterija.  

Ugotovili smo, da večina vzgojiteljev (73,3 %) kot tudi večina (a nekoliko manjši delež) 

učiteljev razrednega pouka (53,3 %) večinoma oblikuje smiselno (mogoče je prepoznati 

temo, namen, rdečo nit), logično, pomensko in slovnično povezano ter vsebinsko in 

oblikovno zaokroženo besedilo. Sodeč po rezultatih so vzgojitelji še nekoliko bolj pozorni 

na kakovost uresničevanja omenjenega kriterija.  

Podatki kažejo, da je govor vzgojiteljev (46,7 %) in učiteljev razrednega pouka (53,3 %) 

najpogosteje večinoma tekoč (brez zatikanja, uporabe mašil), naraven in prost (brez 

zapisane predloge). Ostali delež ocen je približno enakomerno razporejen med stopnjo 

višje (povsem tekoč govor, naraven in prost) in stopnjo nižje (brez zatikanja, uporabe 

mašil, sliši se naravno, a si pri govoru pomaga z zapisano predlogo), zato lahko ocenimo, 

da vzgojitelji in učitelji razrednega pouka približno enako kakovostno uresničujejo 

navedeno merilo. 

Približno enako je bil ocenjen tudi vidik uporabe knjižnega zbornega jezika pri vzgojno-

izobraževalnem procesu. Največ vzgojiteljev (46,7 %) in učiteljev razrednega pouka (53,3 

%) uporablja knjižni zborni jezik, ki se ves čas prepleta s knjižnim pogovornim jezikom. 

Ostali delež sodelujočih v knjižni zborni jezik občasno vplete prvine knjižnega 

pogovornega jezika ali govori knjižni pogovorni jezik – od tega večji delež vzgojiteljev, 

uporablja knjižni pogovorni jezik.  

Večina vzgojiteljev (73,3 %) in učiteljev razrednega pouka (66,7 %) v svojem govoru 

večinoma uporablja besede, postavljene v pravilne oblike, pogosto pravilno tvori besedne 

zveze, stavke, povedi, besedila in večinoma uporablja ustrezen besedni red glede na vrsto 

besedila. Glede na to, kako je razporejen ostali delež sodelujočih (33,3 % učiteljev 

razrednega pouka namreč kriterij v popolnosti uresničuje), lahko sklenemo, da učitelji 

razrednega pouka pri svojem govoru bolj kakovostno uresničujejo omenjen kriterij.  
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Pri svojem govornem nastopanju vzgojitelji (53,3 %) in učitelji razrednega pouka (66,7 

%) večinoma pravilno naglašujejo besede in uresničujejo samoglasniško kakovost, 

večinoma pravilno izgovarja dvoustnični u namesto nepravilnega l-ja in v različnih 

položajih pogosto pravilno izgovarja predlog v in nezložne predloge, vendar lahko po 

podatkih sklenemo, da je kakovost uresničevanja pravorečne ustreznosti pri učiteljih 

razrednega pouka na nekoliko višji ravni.  

Tako lahko sklepamo tudi za merilo, s katerim smo vrednotili primernost intonacije in 

poudarka, saj več kot polovica učiteljev razrednega pouka (60,0 %) nima nobenih težav z 

izbiro intonacije, vedno oblikujejo značilen tonski potek in poudarijo pomembnejše 

besede v stavku ter vedno upoštevajo načelo členitve po aktualnosti in s tem merilo 

dosledno uresničujejo. Pri večini vzgojiteljev (60,0 %) pa smo zaznali, da temu posvečajo 

nekoliko manj pozornosti, in sicer pogosto pravilno izbirajo med intonacijami in 

oblikujejo značilen tonski potek, enako pa tudi poudarjajo pomembnejšo besedo v stavku 

ali upoštevajo načelo členitve po aktualnosti.  

Hitrost govorjenja oz. govorni ritem smo pri obeh skupinah opazovancev ocenili kot 

vedno primeren in primerno razgiban, ob posredovanju novih podatkov pa tako tudi 

večina vzgojiteljev (66,7 %) in učiteljev razrednega pouka (66,7 %) svoj govor vedno 

upočasni in pomembnejše informacije ponovi. Menimo, da je to izjemno pomemben 

element govornega nastopa vzgojno-izobraževalnega procesa, ki ga večina sodelujočih 

uresničuje na najvišjem nivoju, kar je za kakovosten rezultat zelo pomembno.  

Ugotovili smo, da večina sodelujočih vzgojiteljev (53,3 %) in učiteljev razrednega pouka 

(53,3 %) pogosto tvori premore med pomensko smiselnimi enotami besedila in pogosto 

naredi premor pred pomembnimi podatki, na katere želi še posebej opozoriti. Nekoliko 

bolj kakovostno to merilo uresničujejo učitelji razrednega pouka, saj ostali delež le-teh 

(46,7 %) vedno dosledno tvori premore med pomensko smiselnimi enotami podanega 

besedila in vedno vstavlja premore pred pomembnimi informacijami.  

Pomena elementa obrazne mimike in stalnega očesnega stika se bolje zavedajo vzgojitelji, 

na kar kažejo rezultati, saj skoraj vsi (93,3 %) vedno aktivno vzdržujejo očesni stik z 

otroki, z mimiko obraza pa vedno poudarijo številne znake, informacije, ki podkrepijo 

izrečena sporočila, izražanja ali nebesedne odzive. Učitelji razrednega pouka v največjem 

deležu (60,0 %) sicer pogosto uporabljajo mimiko obraza in pogosto vzdržujejo očesni 

stik, a stopnja tega ni tako intenzivna kot pri vzgojiteljih.  

Vzgojitelji in učitelji razrednega pouka pa se precej razlikujejo tudi v stopnji 

uresničevanja kriterija, ki vrednoti primernost kretenj rok in gibanja po prostoru pri 

govornem nastopanju. Vzgojitelji v največjem deležu (46,7 %) pogosto podkrepijo govor 

s kretnjami rok in z gibanjem po prostoru pogosto popestrijo in razgibajo govorni nastop, 

velik delež (40,0 %) pa predstavljajo tudi vzgojitelji, ki vedno uporabljajo kretnje rok, s 

katerimi podkrepijo govor, z gibanjem po prostoru pa vedno razgibajo in popestrijo 

govorni nastop. V tem vidiku so učitelji razrednega pouka nekoliko bolj statični, saj svoj 

govorni nastop, po izsledkih rezultatov (86,7 %), le občasno popestrijo ter razgibajo z 

gibanjem po prostoru, s kretnjami rok pa le včasih podkrepijo svoj govor.   

Razlike v kakovosti uresničevanja meril se med vzgojitelji in učitelji razrednega pouka torej 

kažejo predvsem na treh področjih, in sicer (1) slovnična pravilnost besedil govornih nastopov 

– postavljanje besed v ustrezne oblike, tvorjenje besednih zvez, stavkov, povedi, besedil, 
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uporaba ustreznega besednega reda; (2) mimika obraza in očesni stik; (3) kretnje rok in 

gibanje po prostoru.  

 Ujemanje izsledkov meril smo ugotavljali z vprašalnikom in opazovanjem s pomočjo 

številčno-opisne ocenjevalne lestvice. Razlika v ocenah meril se pri vzgojiteljih pojavlja 

na področjih ocene treh meril, in sicer (1) smiselnost, razumljivost in (vsebinska in 

slovnična) zaokroženost besedil; (2) tekoče, naravno in prosto govorjenje; (3) hitrost 

govorjenja. Pri ostalih področjih med samooceno in oceno dejanskega stanja s pomočjo 

ocenjevalne lestvice nismo zaznali izrazitejših odstopanj. 

Merilo smiselnosti, razumljivosti, vsebinske in slovnične zaokroženosti besedil govornih 

nastopov je bilo ocenjeno stopnjo bolje, kot so se samoocenili vzgojitelji, zato lahko 

sklenemo, da so oblikovana besedila govornih nastopov pri vzgojiteljih večinoma 

smiselna (večinoma lahko prepoznamo temo, namen, nedvoumnost rdeče niti), razumljiva 

(večinoma logično, pomensko in slovnično povezana) ter vsebinsko in oblikovno 

zaokrožena. Tudi tekoče, naravno in prosto govorjenje vzgojitelji ocenjujejo stopnjo 

slabše, kot so pokazali rezultati ocene dejanskega stanja. S pomočjo številčno-opisne 

ocenjevalne lestvice smo ugotovili, da je govor vzgojiteljev večinoma tekoč (brez 

zatikanja in uporabe mašil), naraven in prost (brez zapisane predloge besedila). 

Neujemanje izsledkov se je pokazalo tudi pri oceni o primerni hitrosti govorjenja oz. 

primerno razgibanem govornem ritmu in prilagojeni hitrosti govorjenja. Vzgojitelji so 

stanje tega merila večinoma ocenili stopnjo slabše v primerjavi z rezultati opazovanja. Po 

izsledkih le-teh lahko sklenemo, da je govorni ritem vzgojiteljev vedno povsem primerno 

razgiban, saj hitrost govorjenja redno prilagajajo količini in stopnji pomembnosti 

informacij, svoj govor pa ob posredovanju novih podatkov vedno tudi primerno 

upočasnijo in ponovijo pomembnejše informacije.  

Pri učiteljih razrednega pouka smo zaznali nekoliko več področij, pri katerih so se med 

samooceno in oceno po številčno-opisni ocenjevalni lestvici pojavila odstopanja. 

Ugotovili smo, da učitelji razrednega pouka pri sebi nekoliko drugače opažajo in 

vrednotijo naslednjih pet meril za vrednotenje govornega nastopa, in sicer (1) smiselnost, 

razumljivost in zaokroženost besedila, (2) tekoče, naravno in prosto govorjenje, (3) 

uporaba knjižnega zbornega jezika, (4) mimika obraza in očesni stik ter (5) kretnje rok in 

gibanje po prostoru. Ocene stanja ostalih meril so se ujemale s samooceno sodelujočih v 

raziskavi. 

Učitelji razrednega pouka so smiselnost, razumljivost in slovnično zaokroženost besedil 

svojih govornih nastopov v povprečju ocenili stopnjo slabše, kot so pokazali podatki, ki 

smo jih pridobili z opazovanjem. Večina učiteljev razrednega pouka tako večinoma 

oblikuje smiselna (večinoma lahko prepoznamo temo, namen, nedvoumnost rdeče niti), 

razumljiva (večinoma logično, pomensko in slovnično povezana) ter vsebinsko in 

oblikovno zaokrožena besedila. Razliko v stopnji ocene smo opazili tudi pri oceni 

tekočega, naravnega in prostega govorjenja, ki so jo učitelji razrednega pouka prav tako 

ocenili slabše, kot je pokazal rezultat opazovanja. Govor učiteljev razrednega pouka je 

večinoma tekoč (brez zatikanja in uporabe mašil), naraven in prost (brez zapisane 

predloge besedila). Večina sodelujočih učiteljev meni, da večinoma uporabljajo knjižni 

zborni jezik, a rezultati opazovanja kažejo podatke o tem, da učitelji razrednega pouka pri 



64 

 

svojih govornih nastopih večinoma uporabljajo knjižni zborni in knjižni pogovorni jezik, 

ki se ves čas govorjenja prepletata. Nekoliko več odstopanj pa je bilo ugotovljeno pri 

oceni meril, ki vrednotita vidne nebesedne spremljevalce govorjenja, to so mimika obraza 

in očesni stik ter kretnje rok in gibanje po prostoru. Ugotovili smo, da sta mimika obraza 

in očesni stik pri omenjeni skupini opazovancev nekoliko manj prisotna, kot so ti o tem 

prepričani. Rezultati, ki smo jih pridobili z opazovanjem in s pomočjo ocenjevalne 

lestvice, kažejo, da učitelji razrednega pouka z mimiko obraza le pogosto poudarijo znake 

in informacije, s katerimi bi podkrepili sporočila, izražanja in nebesedne odzive ter z njo 

kdaj tudi nadomestijo govor, pokažejo odobravanje in skušajo ustvariti pozitivno 

povezanost, pri tem pa pogosto vzdržujejo očesni stik s poslušalci. Manj kot so prepričani, 

pa se tudi gibljejo po prostoru in uporabljajo kretnje rok, saj rezultat raziskave kaže na to, 

da z gibanjem po prostoru le občasno popestrijo in razgibajo govorni nastop, s kretnjami 

rok pa le včasih podkrepijo svoj govor. 
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4 ZAKLJUČEK 

V vrtcu oz. šoli je govor ena izmed osrednjih in glavnih oblik komunikacije, ki za poslušalce 

predstavlja še posebej pomembno vlogo pri podajanju novih znanj, vsebin in informacij, česar 

glavni cilj je razumevanje le-teh. Zato je pomembno, da se vzgojitelji in učitelji zavedajo 

pomena svoje vloge in ob tem pomena vloge kakovostnih govornih nastopov ter del svoje 

pozornosti občasno namenijo tudi vrednotenju kakovosti svojega govora oz. govornih 

nastopov. Sprva je pomembno, da se strokovni delavec pripravi na govorni nastop in ob tem 

razmišlja o kakovosti izvedbe posameznih elementov govornega nastopa, po nastopu naj bi 

sledila kritična analiza uresničevanja teh elementov in vrednotenje. J. Zemljarič Miklavčič 

(2008) ugotavlja, da v praksi na sam potek govora v razredu pogosto vplivajo situacijski 

kontekst, dogajanje v skupnem realnem času, kar lahko vpliva na razumevanje, ob tem pa tudi 

že usvojeno znanje poslušalcev, česar vedno ne moremo predvideti vnaprej. Zato je govor 

pogosto ne tekoč, pretrgan, težave, ki nastanejo, pa morajo vzgojitelji in učitelji zato znati 

uspešno reševati. Rezultat uspešnega krmarjenja in reševanja problemov pa naj bi bili 

kakovostni in uspešno izpeljani govorni nastopi.  

Težave, s katerimi se srečujejo vzgojitelji in učitelji razrednega pouka, sooblikujejo podobo 

njihovih govornih nastopov, mi pa smo raziskali področja, ki v praksi, skozi celosten pogled 

na govorni nastop, zaradi različnih vzrokov so oz. niso tako kakovostno zastopana. Ugotovili 

smo, da so vzgojitelji in učitelji razrednega pouka najbolj pozorni na element hitrosti 

govorjenja – njihov govorni ritem je v povprečju vedno primerno razgiban, redno prilagajajo 

hitrost govorjenja glede na količino in pomembnost informacij ter ob podajanju novih vsebin, 

prilagodijo hitrost govorjenja. Učitelji povedi in njene dele vedno oblikujejo tako, da imajo 

značilen tonski potek, pri tem pa, glede na sobesedilo, vedno ustrezno izbirajo med vrstami 

intonacije, poudarjeno izgovarjajo pomembnejše besede v povedi/stavku in vedno upoštevajo 

načelo členitve po aktualnosti. Izrazito visok pomen pa vzgojitelji dajejo vidnim nebesednim 

spremljevalcem govorjenja, ki smo jih opazovali in vrednotili. Z mimiko obraza vedno 

poudarijo znake in informacije, ki podkrepijo njihova sporočila, izražanja in nebesedne 

odzive, z njo nadomestijo govor, pokažejo odobravanje in ustvarjajo pozitivno povezanost ter 

z vsemi otroki vedno aktivno vzdržujejo očesni stik. Pri govornih nastopih veliko uporabljajo 

tudi kretnje rok, s katerimi vedno podkrepijo svoj govor, in med govorjenjem niso statični, 

temveč vedno dodajo element gibanja, s katerim popestrijo in razgibajo svoj nastop.  

Zanimivo je, da vsa izpostavljena merila, ki so bila po številčno-opisni ocenjevalni lestvici 

najbolje ocenjena, predstavljajo elemente nebesednega jezika in na treh področjih so bili 

najbolje ocenjeni vzgojitelji – učitelji razrednega pouka le pri prvih dveh. Ob tem se zastavlja 

vprašanje, zakaj so nebesedni spremljevalci govorjenja tako pomemben element govornega 

nastopa v vrtcu in v nižjih razredih. Sklepam, da je razlog v nižji razvojni stopnji teh otrok, ki 

dogajanje dojemajo veliko bolje, če oseba, ki stoji pred njimi, v svoj govor vplete tudi čustven 

element, s katerim informacije približa otrokom ali pa zadevo izpelje na nekoliko bolj 

privlačen način, ki je otrokom bolj zanimiv in s katerim pridobi ter vzdržuje njihovo 

pozornost. Sicer menim, da so vzgojitelji in učitelji razrednega pouka v povprečju dobri 

govorci, saj smo uresničevanje večine kriterijev lahko ocenili kot zelo dobro. Kljub temu pa 

bi želeli vzgojiteljem in učiteljem še nekoliko bolj približati področja ocenjevalne lestvice, ki 
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so pomembna za govorni nastop, in s tem osvežiti znanja ter spodbuditi zavest o pomenu 

kakovostnega govornega nastopanja pred najmlajšimi v vrtcu in otroki v šoli. Raziskavo bi 

bilo zanimivo razširiti tudi na učitelje 3. triade osnovne šole in učitelje srednjih šol ali pa se 

popolnoma osrediniti na govorne nastope vzgojiteljev ter govorne nastope le-teh primerjati 

glede na starostno skupino oddelka, v katerih vodijo vzgojno-izobraževalni proces.  
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6 PRILOGE 
 

Priloga 1: Vprašalnik za vzgojitelje in učitelje razrednega pouka 

 

Pozdravljeni, 

sem Urška Klopčič, študentka podiplomskega študijskega programa poučevanje na razredni 

stopnji Pedagoške fakultete v Ljubljani. Pripravljam magistrsko delo, raziskovala pa bom 

področje govornega nastopanja vzgojiteljev in učiteljev razrednega pouka, in sicer me 

zanimajo predvsem govornoizvedbena merila ob predpostavki, da vzgojitelji oz. učitelji že 

dobro obvladajo vsebino ter upoštevajo ustreznost izbire teme in vsebine. Reševanje 

vprašalnika je anonimno. Zbrani podatki bodo uporabljeni le za raziskovalne namene tega 

magistrskega dela.  

Zahvaljujem se Vam za sodelovanje. 

Urška Klopčič 

I.  

 

Spol (obkrožite):   ženski  moški 

 

1. Koliko časa že opravljate službo vzgojitelja/učitelja razrednega pouka? (Obkrožite 

črko pred ustreznim odgovorom.) 

 

a) Do 3 let  b) Od 4 do 10 let  c) Več kot 10 let  

 

II.  

 

2. Kako pomembna je po Vašem mnenju zmožnost uspešnega govornega nastopanja za 

poklic vzgojitelja/učitelja nasploh? (Obkrožite črko pred ustreznim odgovorom.) 

 

a) Zelo 

pomembna 

b) Pomembna 

 

c) Srednje 

pomembna 

d) Manj 

pomembna 

e) Nepomembna 

 

     

3. Kako pomembni se Vam zdijo dobro pripravljeni in predstavljeni govorni nastopi pri 

vzgojno-izobraževalnem procesu? (Obkrožite črko pred ustreznim odgovorom.) 

 

a) Zelo 

pomembni 

b) Pomembni 

 

c) Srednje 

pomembni 

d) Manj 

pomembni 

e) Nepomembni 

 

 

4. Ali ste se dodatno izobraževali na področju govornega nastopanja? (Obkrožite črko 

pred ustreznim odgovorom.) 
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a) DA    

b) NE 

  

5.1  Če ste pri petem vprašanju odgovorili z DA, katera uporabna znanja ste s tem 

pridobili? (Zapišite na črto.) 

________________________________________________________________________ 

 

5. Kako bi ocenili svojo zmožnost govornega nastopanja? (Obkrožite črko pred 

ustreznim odgovorom.) 

 

a) Odlična 

b) Zelo dobra 

c) Dobra 

d) Slaba 

e) Zelo slaba 

 

III.  

 

7. Kako bi ocenili smiselnost (prepoznavnost teme, namena in rdeče niti), razumljivost 

(logično, pomensko, slovnično) in vsebinsko ter oblikovno zaokroženost besedil 

svojih govornih nastopov? (Obkrožite črko pred ustreznim odgovorom.) 

 

a) Odlično b) Zelo dobro c) Dobro d) Slabo e) Zelo slabo 

 

8. Kako pogosto se Vam med govornim nastopanjem pojavljajo težave z uporabo mašil, 

zatikanjem, tremo ali prostim govorjenjem? (Obkrožite črko pred ustreznim 

odgovorom.) 

 

a) Nikoli  b) Redko c) Včasih d) Pogosto e) Vedno 

 

9. Kako pogosto med govornim nastopanjem uporabljate knjižni zborni jezik? (Obkrožite 

črko pred ustreznim odgovorom.) 

 

a) Vedno b) Pogosto c) Včasih d) Redko e) Nikoli 

 

9.1  Če ste pri devetem vprašanju odgovorili z b, c, d ali e, katero zvrst slovenskega 

jezika še uporabljate pri govornem nastopanju? (Obkrožite črke pred ustreznimi 

odgovori.) 

 

a) Knjižni pogovorni b) Pokrajinski c) Narečje 
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jezik pogovorni jezik 

 

10. Kako pozorni ste na slovnično pravilnost svojih govornih nastopov? (Obkrožite črko 

pred ustreznim odgovorom.) 

 

a) Vedno sem 

pozoren 

b) Pogosto sem 

pozoren 

c) Včasih sem 

pozoren 

d) Redko sem 

pozoren 

e) Nikoli nisem 

pozoren 

 

11. Kako pozorni ste na pravilni izgovor glasov in naglaševanje (pravorečno ustreznost) 

pri Vaših govornih nastopih? (Obkrožite črko pred ustreznim odgovorom.) 

 

a) Vedno sem 

pozoren 

b) Pogosto sem 

pozoren 

c) Včasih sem 

pozoren 

d) Redko sem 

pozoren 

e) Nikoli nisem 

pozoren 

 

12. Kako primerni so poudarki in intonacija med Vašim govornim nastopanjem? 

(Obkrožite črko pred ustreznim odgovorom.) 

 

a) Poved in njeni deli imajo vedno ustrezen tonski potek, pri tem pa upoštevam načelo 

členitve po aktualnosti.  

b) Poved in njeni deli imajo pogosto ustrezen tonski potek, pri tem pa pogosto 

upoštevam načelo členitve po aktualnosti.  

c) Poved in njeni deli imajo včasih ustrezen tonski potek, pri tem pa občasno 

upoštevam načelo členitve po aktualnosti. 

d) Poved in njeni deli imajo redko ustrezen tonski potek, pri tem pa nikoli ne 

upoštevam načela členitve po aktualnosti. 

e) Poved in njeni deli nimajo ustreznega tonskega poteka in pri tem ne upoštevam 

načela členitve po aktualnosti. 

 

13. Ocenite hitrost svojega govorjenja oz. njene prilagoditve med govornim nastopanjem. 

(Obkrožite črko pred ustreznim odgovorom.) 

 

a) Hitrost govorjenja in ponovitve redno prilagajam glede na količino in pomembnost 

informacij. 

b) Hitrost govorjenja in ponovitve večinoma prilagajam glede na količino in 

pomembnost informacij. 

c) Hitrost govorjenja in ponovitve včasih prilagajam glede na količino in pomembnost 

informacij. 

d) Hitrost govorjenja in ponovitve redko prilagajam glede na količino in pomembnost 

informacij. 

e) Hitrost govorjenja in ponovitve nikoli ne prilagajam glede na količino in 

pomembnost informacij. 
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14. Kako vidite uporabo premorov med svojim govornim nastopanjem? (Obkrožite črko 

pred ustreznim odgovorom.) 

 

a) Z njimi vedno logično členim pomensko smiselne enote in opozorim na pomembne 

informacije. 

b) Z njimi pogosto logično členim pomensko smiselne enote in opozorim na 

pomembne informacije. 

c) Z njimi občasno logično členim pomensko smiselne enote ali opozorim na 

pomembne informacije. 

d) Z njimi redko logično členim pomensko smiselne enote ali opozorim na pomembne 

informacije. 

e) Z njimi nikoli ne členim pomensko smiselnih enot in ne opozarjam na pomembne 

informacije. 

 

15. V kolikšni meri je prisoten Vaš očesni stik s poslušalci in Vaša obrazna mimika 

podkrepi govor? (Obkrožite črko pred ustreznim odgovorom.) 

 

a) Z mimiko obraza vedno podkrepim povedano in nadomestim besedne odzive. S 

poslušalci vedno aktivno vzdržujem očesni stik. 

b) Z mimiko obraza pogosto podkrepim povedano in nadomestim besedne odzive. S 

poslušalci pogosto vzdržujem očesni stik. 

c) Z mimiko obraza včasih podkrepim povedano in nadomestim besedne odzive. S 

poslušalci občasno vzdržujem očesni stik. 

d) Z mimiko obraza redko podkrepim povedano in nadomestim besedne odzive. S 

poslušalci zelo redko vzdržujem očesni stik. 

e) Z mimiko obraza nikoli ne podkrepim povedanega. Z vzdrževanjem očesnega stika 

imam velike težave. 

 

16. Kako ocenjujete primernost kretenj Vaših rok in gibanja po prostoru med Vašim 

govornim nastopanjem? (Obkrožite črko pred ustreznim odgovorom.) 

 

a) Vedno primerno in nemoteče. 

b) Pogosto primerno in nemoteče. 

c) Včasih primerno in občasno nemoteče. 

d) Redko primerno in rahlo moteče. 

e) Odvečno in moteče.   

 

IV.  

 

17. Katero znanje bi morali sami še poglobiti, da bi bili še učinkovitejši govorci? 

(Obkrožite črko pred ustreznim odgovorom ali dopišite svoj odgovor.) 

 

a) Znanje o besedilnih vrstah. 
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b) Znanje o ustreznih načinih razvijanja teme.  

c) Poznavanje slovničnih pravil.  

d) Poznavanje pravorečnih pravil. 

e) Poznavanje prozodičnih prvin.  

f) Poznavanje vidnih in slušnih nebesednih spremljevalcev govorjenja. 

g) Poznavanje faz tvorjenja besedila. 

h) ___________________________________________________________________. 
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Priloga 2: 5-stopenjska številčno-opisna ocenjevalna lestvica za vrednotenje govornega 

nastopa 

V opisnihih vsaka stopnja lestvice vrednoti učiteljev govorni nastop. V našem primeru enako 

velja tudi za vzgojitelje. Pri raziskavi smo uporabili enak kriterijza vrednotenje govornih 

nastopov obeh vzorcev (vzgojiteljev in učiteljev razrednega pouka6). 

1. Zgradba govornega nastopa 

 

Smiselno, razumljivo in zaokroženo besedilo 

5 Učitelj oblikuje popolnoma smiselno (prepoznavnost teme, namena in nedvoumnost rdeče 

niti), razumljivo (logična, pomenska in slovnična povezanost) in (vsebinsko ter oblikovno) 

zaokroženo besedilo. 

4 Učitelj večinoma oblikuje smiselno (prepoznavnost teme, namena in nedvoumnost rdeče 

niti), razumljivo (logična, pomenska in slovnična povezanost) in (vsebinsko ter oblikovno) 

zaokroženo besedilo. 

3 Učitelj oblikuje smiselno (prepoznavnost teme, namena in nedvoumnost rdeče niti), a 

delno razumljivo (logična, pomenska in slovnična povezanost) in (vsebinsko ter 

oblikovno) ne povsem zaokroženo besedilo. 

2 Učitelj oblikuje težko razumljivo (logična, pomenska in slovnična povezanost), včasih 

nesmiselno (prepoznavnost teme, namena in nedvoumnost rdeče niti) in (vsebinsko ter 

oblikovno) nezaokroženo besedilo. 

1 Učitelj oblikuje popolnoma nesmiselno (prepoznavnost teme, namena in nedvoumnost 

rdeče niti), nerazumljivo (logična, pomenska in slovnična povezanost) in (vsebinsko ter 

oblikovno) nezaokroženo besedilo. 

 

Ustreznost besedilne vrste 

5 Učitelj pri tvorjenju izbrane besedilne vrste upošteva zgradbene, vsebinske in jezikovne 

značilnosti, besedilo ustrezno členi na manjše enote in mu doda tudi zahtevnejše sestavine. 

4 Učitelj pri tvorjenju izbrane besedilne vrste večinoma upošteva zgradbene, vsebinske in 

jezikovne značilnosti, besedilo večinoma ustrezno členi na manjše enote. 

3 Učitelj pri tvorjenju izbrane besedilne vrste upošteva nekatere zgradbene, vsebinske in 

jezikovne značilnosti. Besedila pogosto ne členi na manjše enote. 

2 Učitelj pri tvorjenju izbrane besedilne vrste redko upošteva nekatere zgradbene, vsebinske 

in jezikovne značilnosti. Besedilo redko členi na manjše enote. 

1 Učitelj pri tvorjenju izbrane besedilne vrste ne upošteva nekaterih zgradbenih, vsebinskih 

in jezikovnih značilnosti. Besedila ne členi na ustrezne manjše enote. 

 

Ustreznost teme in izbire vsebine 

                                                 

6 V nadaljevanju smo termin učitelj razrednega pouka nadomestili s terminom učitelj. 
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5 Učitelj na osnovi teme vedno določi smiselne podteme, ki jih vedno podkrepi z najbolj 

pomembnimi podatki. Vsebino besedila predstavi jedrnato, natančno in jo ustrezno, 

logično ter jasno razvije. Z argumenti utemeljuje mnenja ter odnos do teme in vsebine.    

4 Učitelj na osnovi teme pogosto določi smiselne podteme, ki jih podkrepi z najbolj 

pomembnimi podatki. Vsebino besedila pogosto predstavi jedrnato, natančno in jo 

ustrezno, logično ter jasno razvije. Z argumenti pogosto utemeljuje mnenja ter odnos do 

teme in vsebine.    

3 Učitelj na osnovi teme včasih določi podteme in jih podkrepi z najbolj pomembnimi 

podatki. Vsebino besedila včasih predstavi jedrnato, natančno in jo včasih ustrezno, 

logično ter jasno razvije. Z argumenti včasih tudi utemeljuje mnenja ter odnos do teme in 

vsebine.    

2 Učitelj na osnovi teme redko določi podteme in jih podkrepi z najbolj pomembnimi 

podatki. Vsebino besedila redko predstavi jedrnato, natančno in jo redko ustrezno, logično 

ter jasno razvije. Z argumenti redko utemeljuje mnenja in odnos do teme in vsebine.    

1 Učitelj na osnovi teme nikoli ne določi podtem in jih ne podkrepi z najbolj pomembnimi 

podatki. Vsebine besedila nikoli ne predstavi jedrnato, natančno in je nikoli ustrezno, 

logično ter jasno razvije. Z argumenti nikoli ne utemeljuje mnenja in odnosa do teme in 

vsebine.    

 

Ustreznost načinov razvijanja teme 

5 Učitelj pri govornem nastopu vedno izbere ustrezen način razvijanja teme glede na izbor 

besedilne vrste in vedno upošteva njegove glavne značilnosti. 

4 Učitelj pri govornem nastopu pogosto izbere ustrezen način razvijanja teme glede na izbor 

besedilne vrste in pogosto upošteva njegove glavne značilnosti. 

3 Učitelj pri govornem nastopu delno izbira ustrezen način razvijanja teme glede na izbor 

besedilne vrste in ne upošteva njegove glavne značilnosti. (Prisotne so tudi značilnosti 

drugih načinov razvijanja teme.) 

2 Učitelj pri govornem nastopu redko izbere ustrezen način razvijanja teme glede na izbor 

besedilne vrste in redko upošteva njegove glavne značilnosti. 

1 Učitelj pri govornem nastopu združuje značilnosti več načinov razvijanja teme glede na 

izbor besedilne vrste oz. prepleta več načinov razvijanja teme. 

 

2. Celostni način govorne predstavitve  

 

Tekoče, naravno, prosto govorjenje 

5 Učitelj govori povsem tekoče (brez zatikanja, uporabe mašil), naravno in prosto (brez 

zapisane predloge besedila).  

4 Učitelj večinoma govori tekoče (brez zatikanja, uporabe mašil), naravno in prosto (brez 

zapisane predloge besedila). 

3 Učitelj govori tekoče brez zatikanja in uporabe mašil, sliši se naravno, vendar si pri 

govoru pomaga z zapisano predlogo besedila.  

2 Učitelju se pri govoru občasno zatika, uporablja mašila, pogosto bere zapisano predlogo in 
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je večkrat slišati nenaraven.  

1 Učitelju se zatika, uporablja mašila, bere zapisano predlogo in je slišati povsem 

nenaraven. 

 

Razločno govorjenje 

5 Učitelj govori zelo razločno in zelo jasno izgovarja glasove ter glasovne dele. 

4 Učitelj govori razločno in jasno izgovarja glasove ter glasovne dele. 

3 Učitelj večinoma govori razločno, le včasih kakšen glas ni dobro slišan oz. ga je učitelj pri 

govoru izpustil. 

2 Učitelj občasno govori manj razločno. 

1 Učitelj govori nerazločno.  

 

3. Besedni jezik 

 

Uporaba knjižnega zbornega jezika 

5 Učitelj vedno uporablja knjižni zborni jezik. 

4 Učitelj uporablja knjižni zborni jezik, v katerega občasno vplete prvine knjižnega 

pogovornega jezika. 

3 Učitelj govori v knjižnem zbornem jeziku in knjižnem pogovornem jeziku, ki se ves čas 

govorjenja prepletata.  

2 Učitelj govori knjižni pogovorni jezik.  

1 Učitelj ves čas govori neknjižni jezik. 

 

Pomensko ustrezna izbira besed 

5 Pomenska izbira besed in raba slogovno zaznamovanih in nezaznamovanih besed sta 

vedno popolnoma natančni in ustrezni glede na govorni položaj.  

4 Pomenska izbira besed in raba slogovno zaznamovanih in nezaznamovanih besed sta 

pogosto natančni in ustrezni glede na govorni položaj. 

3 Pomenska izbira besed in raba slogovno zaznamovanih in nezaznamovanih besed sta 

pogosto manj natančni in ustrezni glede na govorni položaj. 

2 Pomenska izbira besed in raba slogovno zaznamovanih in nezaznamovanih besed sta 

nenatančni in manj ustrezni glede na govorni položaj. 

1 Pomenska izbira besed in raba slogovno zaznamovanih in nezaznamovanih besed sta 

nenatančni in neustrezni glede na govorni položaj. 

 

Slovnična pravilnost 

5 Učitelj v svojem govoru vedno uporablja besede, postavljene v pravilne oblike. Pravilno 

tvori besedne zveze, stavke, povedi, besedila in glede na vrsto besedila vedno uporablja 

ustrezen besedni red. 

4 Učitelj v svojem govoru večinoma uporablja besede, postavljene v pravilne oblike. 
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Pogosto pravilno tvori besedne zveze, stavke, povedi, besedila in glede na vrsto besedila 

večinoma uporablja ustrezen besedni red. 

3 Učitelj ima v svojem govoru včasih nekaj težav z uporabo besed, postavljenih v pravilne 

oblike. Ne tvori vedno povsem pravilnih besednih zvez, stavkov, povedi, besedil in glede 

na vrsto besedila ne uporablja vedno povsem ustreznega besednega reda. 

2 Učitelj v svojem govoru redko uporablja besede, postavljene v pravilne oblike. Redko  

pravilno tvori besedne zveze, stavke, povedi, besedila in glede na vrsto besedila pogosto 

ne uporablja ustreznega besednega reda. 

1 Učitelj v svojem govoru vedno uporablja besede, postavljene v napačne oblike. Napačno 

tvori besedne zveze, stavke, povedi, besedila in glede na vrsto besedila večinoma 

uporablja napačen besedni red. 

 

Pravorečna ustreznost – knjižni izgovor glasov 

5 Učitelj v svojem govoru vedno pravilno uresničuje samoglasniško kolikost (loči kratke 

samoglasnike od dolgih) in kakovost (pravilno uporablja ozke in široke o-je ter e-je, 

uresničuje pravilno rabo polglasnika). Pred samoglasniki in na koncu besede pravilno 

izgovarja dvoustnični u namesto nepravilnega l-ja. V različnih položajih vedno pravilno 

izgovarja predlog v in nezložne predloge. 

4 Učitelj v svojem govoru pogosto pravilno uresničuje samoglasniško kolikost (loči kratke 

samoglasnike od dolgih) in kakovost (pravilno uporablja ozke in široke o-je ter e-je, 

uresničuje pravilno rabo polglasnika). Pred samoglasniki in na koncu besede pogosto 

pravilno izgovarja dvoustnični u namesto nepravilnega l-ja. V različnih položajih pogosto 

pravilno izgovarja predlog v in nezložne predloge. 

3 Učitelj ima v svojem govoru včasih nekaj težav s pravilnim uresničevanjem 

samoglasniške kolikosti (včasih ne loči kratkih samoglasnikov od dolgih) in kakovosti 

(včasih ne uporablja pravilno ozkih in širokih o-jev ter e-jev, nepravilno uresničuje rabo 

polglasnika). Pred samoglasniki in na koncu besede ima včasih težave pri izgovarjavi 

dvoustničnega u-ja namesto nepravilnega l-ja. V različnih položajih je včasih nepravilna 

izgovarjava predloga v in nezložnih predlogov. 

2 Učitelj ima v svojem govoru težave s pravilnim uresničevanjem samoglasniške kolikosti 

(velikokrat ne loči kratkih samoglasnikov od dolgih) in kakovosti (velikokrat ne uporablja 

pravilno ozkih in širokih o-jev ter e-jev, nepravilno uresničuje pravilno rabo polglasnika). 

Pred samoglasniki in na koncu besede ima pogosto težave s pravilno izgovarjavo 

dvoustničnega u-ja namesto nepravilnega l-ja. V različnih položajih je velikokrat 

nepravilna izgovarjava predloga v in nezložnih predlogov. 

1 Učitelj v svojem govoru ni pozoren na uresničevanje samoglasniške kakovosti (nepravilno 

uporablja ozke in široke o-je ter e-je in nepravilno uresničuje rabo polglasnika). Pred 

samoglasniki in na koncu besede napačno izgovarja dvoustnični u. V različnih položajih je 

nepravilna tudi izgovarjava predloga v in nezložnih predlogov. 

 

Pravorečna ustreznost – knjižni oz. jakostni naglas 

5 Učitelj v svojem govoru vedno pravilno naglašuje besede, naslonke vedno izgovarja z 
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naglašenimi besedami. 

4 Učitelj v svojem govoru večinoma pravilno naglašuje besede, naslonke pogosto izgovarja 

z naglašenimi besedami. Nepravilno naglaševanje se pojavi redko. 

3 Učitelj v svojem govoru pogosto pravilno naglašuje besede, naslonke včasih izgovarja z 

naglašenimi besedami. Včasih se pojavi nepravilno naglaševanje. 

2 Učitelj v svojem govoru pogosto ni dovolj pozoren na pravilno naglaševanje besed, 

naslonk ne izgovarja z naglašenimi besedami, velikokrat se pojavi nepravilno 

naglaševanje, včasih je prisotno tudi narečno naglaševanje. 

1 Učitelj v svojem govoru ni pozoren na pravilno naglaševanje besed, naslonk ne izgovarja z 

naglašenimi besedami, tekom govora je vseskozi prisotno nepravilno naglaševanje – 

pogosto je prisotno pokrajinsko oz. narečno naglaševanje.  

 

4. Nebesedni jezik (slušni in vidni spremljevalci govorjenja) 

 

Slušni nebesedni spremljevalec govorjenja – intonacija  

5 Učitelj poved in njene dele vedno oblikuje tako, da imajo značilen tonski potek, pri tem 

pa, glede na sobesedilo, vedno ustrezno izbira med padajočo, rastočo ali vzklično končno 

intonacijo.  

4 Učitelj poved in njene dele pogosto oblikuje tako, da imajo značilen tonski potek, pri tem 

pa, glede na sobesedilo, večinoma ustrezno izbira med padajočo, rastočo ali vzklično 

končno intonacijo.  

3 Učitelj poved in njene dele včasih oblikuje tako, da imajo značilen tonski potek, pri tem 

pa, glede na sobesedilo, razmeroma ustrezno izbira med padajočo, rastočo ali vzklično 

končno intonacijo.  

2 Učitelj poved in njene dele redko oblikuje tako, da imajo značilen tonski potek. Glede na 

sobesedilo tudi redko ustrezno izbira med padajočo, rastočo ali vzklično končno 

intonacijo.  

1 Učitelj poved in njene dele nikoli ne oblikuje tako, da bi imeli značilen tonski potek. 

Nikoli ne izbira med padajočo, rastočo ali vzklično končno intonacijo, glede na 

sobesedilo.  

 

Slušni nebesedni spremljevalec govorjenja – poudarek in jakostna izrazitost ter glasnost 

5 Učitelj najpomembnejšo besedo v povedi/stavku vedno izgovori poudarjeno in vedno 

upošteva načelo členitve po aktualnosti.    

4 Učitelj najpomembnejšo besedo v povedi/stavku pogosto izgovori poudarjeno in pogosto 

upošteva načelo členitve po aktualnosti.    

3 Učitelj najpomembnejšo besedo v povedi/stavku občasno izgovori poudarjeno in včasih 

upošteva načelo členitve po aktualnosti.    

2 Učitelj najpomembnejšo besedo v povedi/stavku le redko izgovori poudarjeno in pri tem 

skoraj nikoli ne upošteva načela členitve po aktualnosti.    

1 Učitelj najpomembnejše besede v povedi/stavku nikoli ne izgovori poudarjeno in pri tem 

nikoli ne upošteva načela členitve po aktualnosti.    
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Slušni nebesedni spremljevalec govorjenja – hitrost govorjenja 

5 Učiteljev govorni ritem je vedno povsem primerno razgiban. Hitrost govorjenja redno 

prilagaja glede na količino in pomembnost informacij, ki jih posreduje. Ob podajanju 

novih podatkov svoj govor vedno primerno tudi upočasni in pomembnejše informacije 

vedno ponovi.  

4 Učiteljev govorni ritem je večinoma primerno razgiban. Hitrost govorjenja pogosto 

prilagaja glede na količino in pomembnost informacij, ki jih posreduje. Ob podajanju 

novih podatkov svoj govor pogosto primerno upočasni in pomembnejše informacije 

pogosto tudi ponovi. 

3 Učiteljev govorni ritem je včasih ustrezno razgiban, govori nekoliko prehitro ali nekoliko 

prepočasi. Hitrost govorjenja občasno prilagaja glede na količino in pomembnost 

informacij, ki jih posreduje. Ob podajanju novih podatkov svoj govor občasno tudi 

upočasni in pomembnejše informacije včasih ponovi. 

2 Učiteljev govorni ritem je redko ustrezno razgiban, govori prehitro ali prepočasi. Hitrost 

govorjenja redko prilagaja glede na količino in pomembnost informacij, ki jih posreduje. 

Ob podajanju novih podatkov svoj govor redko upočasni in pomembnejše informacije le 

redko ponovi. 

1 Učiteljev govorni ritem ni nikoli ustrezno razgiban, govori prehitro ali prepočasi. Hitrosti 

govorjenja nikoli ne prilagaja glede na količino in pomembnost informacij, ki jih 

posreduje učencem. Ob podajanju novih podatkov svojega govora nikoli ne upočasni in 

pomembnejših informacij nikoli ne ponovi. 

 

Slušni nebesedni spremljevalec govorjenja – raba premorov 

5 Učitelj vedno tvori premore med pomensko smiselnimi enotami besedila. Pred 

pomembnimi informacijami, na katere želi posebej opozoriti, vedno naredi premor. 

4 Učitelj pogosto tvori premore med pomensko smiselnimi enotami besedila. Pred 

pomembnimi informacijami, na katere želi posebej opozoriti, pogosto naredi premor. 

3 Učitelj občasno tvori premore med pomensko smiselnimi enotami besedila. Pred 

pomembnimi informacijami, na katere želi posebej opozoriti, občasno naredi tudi premor. 

2 Učitelj redko tvori premore med pomensko smiselnimi enotami besedila. Tudi pred 

pomembnimi informacijami, na katere želi posebej opozoriti, redko naredi premor. 

1 Učitelj nikoli ne tvori premorov med pomensko smiselnimi enotami besedila, kot tudi ne 

pred pomembnimi informacijami, na katere bi moral poslušalce posebej opozoriti. 

 

Slušni nebesedni spremljevalec govorjenja – register 

5 Učitelj vedno govori v srednjem registru osebnega tonskega območja in je slišati naraven. 

Prilagaja ga okoliščinam in vsebini povedanega sporočila. 

4 Učitelj pogosto govori v srednjem registru osebnega tonskega območja in je pogosto 

slišati naraven. Pogosto ga prilagaja okoliščinam in vsebini povedanega sporočila. 

3 Učitelj občasno govori v srednjem registru osebnega tonskega območja in je včasih slišati 
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naraven. Včasih ga prilagaja okoliščinam in vsebini povedanega sporočila. 

2 Učitelj redko govori v srednjem registru osebnega tonskega območja in je redko slišati 

naraven. Redko ga prilagaja okoliščinam in vsebini povedanega sporočila. 

1 Učitelj nikoli ne govori v srednjem registru osebnega tonskega območja in ni slišati 

naraven. Nikoli ga ne prilagaja okoliščinam in vsebini povedanega sporočila. 

 

Slušni nebesedni spremljevalec govorjenja – barva 

5 Učitelj svoje razpoloženje ali čustveno razmerje do naslovnika oz. teme vedno izraža tako, 

da nekateri glasovi zvenijo drugače. S svojim barvanjem nikoli ne vzbuja posebne 

pozornosti. Glede na sporočilo vedno spretno spreminja glasovne barve. 

4 Učitelj svoje razpoloženje ali čustveno razmerje do naslovnika oz. teme pogosto izraža 

tako, da nekateri glasovi zvenijo drugače. S svojim barvanjem pogosto ne vzbuja posebne 

pozornosti. Glede na sporočilo pogosto spretno spreminja glasovne barve. 

3 Učitelj svoje razpoloženje ali čustveno razmerje do naslovnika oz. teme samo včasih 

izraža tako, da nekateri glasovi zvenijo drugače. S svojim barvanjem ne vzbuja posebne 

pozornosti. Glede na sporočilo včasih spretno spreminja glasovne barve. 

2 Učitelj svoje razpoloženje ali čustveno razmerje do naslovnika oz. teme redko izraža tako, 

da nekateri glasovi redko zvenijo drugače. Glede na sporočilo redko spreminja glasovne 

barve. 

1 Učitelj svojega razpoloženja ali čustvenega razmerja do naslovnika oz. teme nikoli ne 

izraža tako, da bi nekateri glasovi zveneli drugače. Glede na sporočilo nikoli ne spreminja 

glasovne barve. 

 

Vidni nebesedni spremljevalci govorjenja – mimika obraza in očesni stik 

5 Učitelj z mimiko obraza vedno poudari številne znake ter informacije, ki podkrepijo 

njegova sporočila, izražanja in nebesedne odzive. Z njo zelo pogosto nadomesti govor in 

pokaže odobravanje ter ustvarja pozitivno povezanost. S poslušalci vedno aktivno 

vzdržuje očesni stik.  

4 Učitelj z mimiko obraza pogosto poudari znake ter informacije, ki podkrepijo njegova 

sporočila, izražanja in nebesedne odzive. Z njo večkrat nadomesti govor in pokaže 

odobravanje ter poskuša ustvarjati pozitivno povezanost. S poslušalci pogosto aktivno 

vzdržuje očesni stik. 

3 Učitelj z mimiko obraza včasih poudari znake ter informacije, ki podkrepijo njegova 

sporočila, izražanja in nebesedne odzive. Z njo včasih nadomesti tudi govor in pokaže 

odobravanje ter poskuša ustvarjati pozitivno povezanost. S poslušalci le občasno vzdržuje 

očesni stik. 

2 Učitelj z mimiko obraza redko poudari znake ter informacije, ki bi podkrepili njegova 

sporočila, izražanja in nebesedne odzive. Z njo redko nadomesti govor, pokaže 

odobravanje ali ustvarja pozitivno povezanost. Očesni stik s poslušalci vzdržuje zelo 

redko.  

1 Učitelj z mimiko obraza nikoli ne poudari znakov in informacij, ki bi podkrepili njegova 

sporočila, izražanja in nebesedne odzive. Z njo nikoli ne nadomesti govora ali pokaže 
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odobravanja. Velike težave ima z vzdrževanjem očesnega stika s poslušalci. 

 

Vidni nebesedni spremljevalci govorjenja – kretnje rok, gibanje po prostoru 

5 Učitelj s kretnjami rok vedno podkrepi govor. Gibanje po prostoru je nemoteče, z njim 

vedno popestri in razgiba govorni nastop. 

4 Učitelj s kretnjami rok pogosto podkrepi govor. Gibanje po prostoru ni moteče, z njim 

pogosto popestri in razgiba govorni nastop. 

3 Učitelj s kretnjami rok včasih podkrepi govor. Z gibanjem po prostoru pa le občasno 

popestri in razgiba govorni nastop. 

2 Učitelj s kretnjami rok redko podkrepi govor. Gibanje po prostoru je rahlo moteče, z njim 

le redko popestri in razgiba govorni nastop. 

1 Učiteljeve kretnje rok so popolnoma odvečne, z njimi nikoli ne podkrepi govora. Po 

prostoru se nikoli ne premika in tako ne razgiba govornega nastopa. 

 

 



83 

 

Priloga 3: Obrazec za ocenjevanje govornega nastopa 

 

ZGRADBA GOVORNEGA NASTOPA 

 5 4 3 2 1 

Smiselno, razumljivo in 

zaokroženo besedilo 

     

 

CELOSTNI NAČIN GOVORNE PREDSTAVITVE 

 5 4 3 2 1 

Tekoče, naravno, prosto 

govorjenje 

     

 

BESEDNI JEZIK 

 5 4 3 2 1 

Uporaba knjižnega 

zbornega jezika 

     

Slovnična pravilnost      

Pravorečna ustreznost      

 

NEBESEDNI JEZIK 

– Slušni nebesedni spremljevalci govorjenja 

 5 4 3 2 1 

Intonacija in poudarek       

Hitrost govorjenja      

Uporaba premorov      

– Vidni nebesedni spremljevalci govorjenja  

 5 4 3 2 1 

Mimika obraza in očesni 

stik 

     

Kretnje rok, gibanje po 

prostoru 
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Priloga 4: Transkripcija zvočnih posnetkov govornih nastopov vzgojiteljev (vrtec)7 

 

ZVOČNI POSNETEK ŠT. 1  

V: Da počakamo še ostale … 

O: Js sm že pojedla. 

V: Ampak Ana, ti maš polna usta. Urban, maš ti polna usta?  

O: Ne, nimam. 

V: Potem bo pa dones … 

O: Js sm že enkrat. 

V: Vem, večkrat. Sej sm povedala. Dokler ne zmanjka ugank, jih rešujemo. Tri med zajtrkom. 

Okej, Urbanova uganka je zdej. Ja, da vidim, kako zdej že zdržimo, da ne povemo rešitve. 

Urban poslušaj. 

V: Zgrajena je iz stebla, korenin, listov in cveta. Na majskem travniku jih naberemo v šopek. 

Diši kot … Kaj bi bilo to, da ima steblo, liste, cvetje in korenino? Diši, ko jo poduhaš, zelo 

močno diši in raste na travniku. 

O: Marjetica?  

V: Ja, lahko je to marjetica. Rožica. Poglej Urban. A je tle gor marjetica? To je ena druga, a 

ne?  

O: Zvonček. 

V: To je pač neka, ne vem … Neka zvončnica. Ja, ampak lahko je tudi marjetica, ja. Izvoli, 

bravo. No zdej pa še David pride. 

O: Pa še js. 

V: Tistega pokličem, k je že pojedu. Vsak dan tri. 

O: Js sm že pojedu.  

V: Kaj smo rekli? Da ne gledaš in ne kukaš spodaj.  

V: Okej. Davidova uganka. David, me slišiš? Poslušaj. Ima lističe in raste na vrtu. Je zelene 

barve. 

O: Solata. 

V: Je drobna zelenjava pri obroku kosila.  

O: Solata. 

V: Začne se na glas s. 

O: S … Solata. 

V: Ja bravo, ti si vedu še preden sm use povedala podatke. A? 

O: Solata zelena. Še js. 

O: Js? 

O: Js? 

V: Okej, tri. A sm rekla tri? A še nismo tri? Urban, David … 

O: Js še nism. 

V: Čaki, koga še nism? Ano? Ano sm hotla. Potem pa pri kosilu spet tri. A ne? Poglej jih, 

mam še kr neki. 

O: Tud js po kosilu. 

V: Mi smo pa že pojedli. A ne Klara? Ker čakamo tebe, k si si šla še iskat. 

V: Aha, okej. Anina uganka. Ana, poslušaj.  Ima zelo dolg vrat. Po telesu ima rjavkast vzorec. 

Rada je liste visoko v krošnjah. 

                                                 

7 Transkripcija zajema dobeseden prevod vsebine zvočnega posnetka govorjenega 

jezikovnega vira (govornega nastopa) v tipkano obliko.  

Replika vzgojitelja je označena z V, replika otroka pa z O. 
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O: Žirafa. 

V: Žirafa praviš da je? Res je žirafa. Bravo. 

O: Povedal smo ji. 

V: Sama je vedla, sama je vedla. Okej, pa pri kosilu še enkrat ne? 

O: Ja. 

V: V redu. Kdor je pojedel, tiho pospravi. 

V: Se bomo pa prešteli. Ena … 

V in O: Dva. Tri. 

V: Štiri, Aljaž? 

V in O: Štiri. Pet. Šest. Sedem. Osem. Devet. Deset. Enajst. Dvanajst. Trinajst. Štirinajst. 

Petnajst. Šestnajst. Sedemnajst. Osemnajst. Devetnajst. Dvajset. Enaindvajset. Dvaindvajset. 

Triindvajset. 

O: In še Lina je. 

V: In še Lina, štiriindvajset. Zelo veliko. Triindvajset.  

V: Š-š … Js imam pa za vas danes eno uganko. Sej veste, da radi zdej, am … Rešujemo 

uganke, a ne. Skoraj vsak dan imamo eno uganko in tudi danes. In prva bo manjši listek. 

Okej, jo bom dala kr takole. Ali kdo prepozna, kaj je to?  

O: Znak koruze. 

V: Koruza? Ja. Koruza, žito, ja. Kaj bi še lahko blo? 

O: Pšenica. 

V: Pšenica, pšenica je, ja. Aha, še kej? 

O: Grablje za listje. 

V: Grablje za listje, aha. Zakaj pa ti tako misliš? 

O: Zato, ker so tuki tanke. 

V: Aljaž, zakaj misliš, da so to grablje za listje?  

O: Zato ker majo tko špičke.  

V: Aaa, zato ker so na vrhu gor špičke. Aha. Še kej? Kaj bi to blo? Kaj bi to blo?   

O: Koruza? 

V: Ja, ste že povedali. Ali pšenica.  

O: […] 

V: Pšeni … To je pšenica. Ja, ampak, a ste to že kdaj videli?  

O: Ja, v mestu raste.  

V: Raste? Kje pa raste pšenica? 

O: Na travniku.  

V: Na poljih raste. Okej. Bom pustila tako. A smo kdaj že vidli tak znak?  

O: Js ga nism. 

O: Js ga pa sm. Velikrat. 

V: Tinkara, kje smo ga vidli? Si vidla kkšn podoben znak?  

O: Istega. 

V: Istega si vidla? Aha. Kje si ga pa vidla?  

O: Zraven naše hiše je bil. 

V: Zraven vaše hiše. A je bil kje naslikan?  

O: Ja 

V: Aha. A ga je še kdo kje opazil? Ta znak … 

O: Js ga nism nikjer.  

V: Kje si ga pa ti videla? 

O: V Švici, ko smo šli na sprehod, ponoči. 

V: V Švici, ko ste šli ponoči na sprehod? Aha. Kje je bil? Ob cesti?  

O: Aha. 

V: Aha, okej. Zdej mam drugo uganko že. Nekaj bom dodala. 
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O: Avto znak. 

V: Aha. 

O: Takšnga ma moj oči. 

V: Takšnga ma tvoj oči? 

O: Moj tudi. 

O: Moj ga ma tudi.  

V: Kje vidimo ta znak? 

O: […] 

V: Lahko bi blo na gumah. Pššš, poslušamo se. Poslušamo se.  

V: Lara, zakaj misliš da bi ble lahko gume? 

O: Okrogle so. 

V: Ker so okrogle. Kaj pa ti praviš Aljaž?  

O: […] 

V: Aha. Na avtu, na tablici smo slišal. Kaj si pa ti povedal Ruben? Kje vidimo tak znak?  

O: Audi. 

V: Audi. Ja, Audi. Okej, in še tretja … Aja, še ti si hotla nekaj dopolnit, povej. 

O: Am, gumice pa glava. 

V: Aha, lahko bi bile gumice. Zakaj misliš, da bi ble lahko gumice? 

O: Ker so okrogle. 

V: Ker so okrogle oblike. Ali pa kaj? 

O: Glava.  

V: Glava. Pa izgleda, kot da so to glave?  

O: Ne. 

V: Aha, Neota … Je kdo slišal Neota? 

O: Znak za avto. 

V: To smo pa že slišali, znak za avto. Ja …  

O: […] 

V: Ja, ja razumem te. A slište, kaj Neo govori? Na kaj ga spominja ta znak? Na lisice, ki jih 

pripnejo policisti … Komu? 

O: Roparjem … 

V: Ja, morda kakšnim ljudem, ki jih je potrebno vklenit. In jih dajo potem za zapahe. Ja, 

dobro razmišljaš. Okej …  

O: Anka? Js sm se pa spomnu, da mene pa še na neki spominja. 

V: Povej. 

O: […] potem vržejo take lisice, potem pa … 

V: No, sej to smo pa slišali že, ja. 

O: Pol pa ropar gor zapelje, pol pa guma poč.  

V: Tega pa še js ne poznam, tko da … Dobro. Ampak zaključimo zdej, zaključimo znak 

avtomobila. To … Imeli ste prav, znak avtomobila. 

O: […] 

V: To tudi js ne poznam, kaj ima ropar okrog … Am, telesa … To bi mogla tud js pogledat. 

O: Pas … Pas ima … 

V: Imam še tretjo … Pas, pas ima. 

V: Tretja slika, tretja uganka.  

O: […] 

V: Š-š … Na avtu jo vidiš? Ja? 

O: Tablica od avta. 

V: Tablica od avta. Aljaž, si videl tretjo uganko? Si uganu? Kaj misliš, da je to? 

O: […] 

V: Od avtomobila tablica. Aha.  
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O: To eni ukradejo to, pol pa policaji za njimi hodijo, pol jih lovijo. 

V: A, po registrski tablici jih prepoznajo. Aha.  

O: To tablico ma ati na avtu.  

V: Ma ati na avtu … 

O: […] 

V: Točno. Vse ste prav odgovorili. Vse je prav. Zdej mi pa povejte … Kaj je skupnega? Če bi 

js to takole prilepila … Kaj imajo skupnega registrska tablica, znak avtomobila in tale znak? 

Kako se mu reče?   

O: Koruzni znak. 

O: Pšenica. 

V: Ja in morda ta pšenica na grbu. Ta znak je grb. 

V: Usedeš se nazaj, da vsi vidijo. Kaj je skupnega? A se spomnete tiste uganke, k sm dala 

tukej gor mene pa Anito?  

O: Ja. 

V: In smo vsi gledali mene in Anito. In smo ugotavljali … 

O: A si mela. 

V: Točno. Takrat je bilo v uganki, kaj imava skupnega in imeli sva skupaj a na začetku 

najinega imena. Kaj pa imajo skupnega tablica, ta znak Audi in grb. Kaj imamo skupnega? 

Kaj je tu skupnega? Kaj jih povezuje? Kje vse to vidiš? Vse tole? 

O: Sonce. 

V: Ja, js sm narisala … Narisala sm. Tukaj noter bom narisala vaš odgovor. Kaj imajo 

skupnega? Grb, znak na avtomobilu in registrska tablica?  

O: Ruben ti veš. 

O: Pšenico. 

V: Pšenico imamo na grbu, ja. Če to vse skupaj povežem, dobim odgovor. 

O: Pšenica.  

(Vzgojiteljica riše rešitev.) 

O: To so oči od sončka. 

O: Gume. 

V: To so gume, kolesa, oči, kaj še? 

O: Propeler.  

O: Avto. 

V: Avto. Avto. 

O: Men se pa zdi k da bi … 

V: Kje ima to avto? Matic, mi pokažeš? Kje moramo pripet takšno tablico na avtu?  

O: Zadaj. 

V: Zadaj, in? 

O: Od spredaj.  

V: Spredaj, točno. Kje bi mogla pripet? Kje ima avto znak?  

O: Ta znak ma spredi. 

V: Spredaj. Kako se reče sprednjemu delu na avtu, a ne? Na havbi? Na pokrovu?  

V: Kje pa je tale znak? Kje pa je takšen znak na avtu? Kje je takšen znak? Dobro poglejte. 

O: Na tablici. 

V: Na tablici, tako je. 

 

ZVOČNI POSNETEK ŠT. 2 

V: Se moramo premešat, da boste vi okrog in okrog in okrog. Notr, notr, notr, pejd Zala. Me 

… Js sm kuhar Nataša. Kuham, kuham. Vi se premešate, premešate, premešate, kuham, 

kuham, kuham, kuham … Vi ste tko k eni makarončki. Makaroni ste no. En, dva, tri stop. Kje 

je vš znakec? Hitr, hitr, hitr, hitr. Ja to more it hitr! Hitr, hitr! A ste ga najdl?  
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O: Ja. 

V: Kje je tvoj znakec? Kje je znakec? Kje maš ti znak? Hitr, znakec! Oooh … Janina, lej! 

Znakec, to je tvoj znakec. A ste? 

O: Ja. 

V: Ste? 

O: Ja. 

V: A damo se še enkrat premešat? A bomo še enkrat makaroni? Pejte makarončki … Pejte, 

pejte, pejte, pejte, pejte … Pol morte res hitr, hitr, hitr, hitr, k rečemo stop, hitr, hitr najdet 

svoj znakec. Mešamo, makaroni se kuhajo, dejmo se mal zavrtet no. Pejmo, pejmo, mal se 

zavrtte, premešite, premešajte se, premešajte … Makarončki brbotajo … Br-br-br-br … Iin 

hitr na znakce, hitr na svoje znakce. Kje maš svoj znakec?  

V: Pa vi zdej to znate!  

O: Še! 

V: A še? Makarončki?  

O: Ja. 

V: No pa dejmo še enkrat makarončke no. Kuhamo, kuhamo, kuhamo, makaroni se kuhajo, 

kuhamo, kuhamo, kuhamo … Dejmo makarončki mal tkole … Br-br-br-br-br … Mal nas 

voda premetava v loncu. Velikem loncu. Kuham, kuham, kuham makarončke … En, dva, tri 

hop. Kje je tvoj znakec? Kje smo, kje smo? Kdo ni najdu svojga znakca? Kater makaronček je 

brez znakca? Bravo! Pa vi vse znate. Pa vi vse … Dol. 

O: Še, še, še … 

V: Še? A veš, nekaj vam moram js še povedat. Prej smo mi vse tiste pravljice, k smo prebral 

… 

O: Še! 

V: Bomo se še enkrat pol šli. Mi se bomo mal pogovarjal o čebelicah ta teden. A prov? A 

veste zakaj se bomo pogovarjal o čebelah? Zato, ker bojo prišli na obisk prav posebni gostje – 

čebelarji. Tisti, k se ukvarjajo s čebelam – k skrbijo za čebele, to so čebelarji. Jih boste 

spoznal, kako so oblečeni čebelarji, pa boste spoznal mal, kako se čebelice … Kaj počnejo 

čebelice. A sploh veste, kdo je to?   

O: […] 

V: Kdo je to? Kdo je ta žival na sliki? Kdo je to? 

O: Med. 

V: Med? Bravo, Ela. Je to čebela? 

O: Ja.  

V: A čebela lahko tudi piči? 

O: Ja.  

O: Ne. 

V: O ja. Nataša ve. Zadnjič me j pičla. Ja, je misla … Ustrašla se je, je misla, da ji bom js kej 

storila, pa me je pičla. A veste vi, kje te čebele živijo? To bomo mi pol vse razrezal … 

O: Pičla … 

V: Pičla me je, ja. A veste, kje živijo čebele? Lej, kake lepe hiške jim nrdijo ljudje … 

O: Hiško … 

V: Čebelnjak! V čebelnjaku. Če boste tole vidl … 

O: […] 

V: A ni čebela? Tuki notr je mnogo, mnogo, mnogo, mnogo čebel. Tuki živijo. V čebelnjaku. 

Kaj sploh delajo čebele? Kaj delajo … A čebele letijo al hodjo? 

O: Hodijo. 

V: Kako hodijo? A majo čebele slučajno krila? No dejmo to najprej … 

O: Ja, majo … 

O: Ne, nimajo. 
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V: Kaj pa js tuki vidm? Poglej krilo. Če imajo krila, pomen da … 

V: Letijo. Kam pa letijo čebele? Kje letijo? 

O: Tm! 

V: Ja, zunaj, povsod. In veš kaj majo one zelo rade? Tko kot mamo mi radi sladoled, majo 

one rade cvetlice. In vedno boste vidl, večinoma, k bojo čebele tko na eni cvetljici in bojo 

nekaj pile tm.  

O: […] 

V: Ja in bojo pile tak nektar. 

O: Piči. 

V: Tudi piči, ja, ampak čebele so zelo, zelo, zelo koristne živali. Zelo radi mamo čebele. 

O: Tuki maš čebelo. 

V: Ja. Pa veste zakaj mamo radi čebele? A veste zakaj?  

V: One so glavne zato, da mi dobimo med. 

O: Jaa! 

V: Orlando, če … Orlando? 

O: Ja. 

V: Dej ti men povej. A maš ti rad med?  

O: Ja.  

V: Orlando vsako jutro je med in maslo. Zato pa je tok zdrav fant. Lejte ga, poglejte ga. 

Slastni med je, slasten! 

O: […] 

V: Aha, a se bomo mal o čebelcah pogovarjal? A bomo mi naredili … Veš kaj bomo naredili? 

Izrezal bomo te slikce, pa jih bomo obesl tko na en tak plakat, kokr mamo tisto, tisto pesmico. 

Pol bomo pa se kr pogovarjal, bomo mel tole nalimano, pa bomo se kr pogovarjal o čebelcah. 

Uuu, a ste vidl to? Kok jih je? Lej, kok jih je tuki. Jakob, dej se mal umakni. […] Jaj, jaj, jaj 

… Kdo pa so to? Kdo so to?  

O: […] 

V: Čebele? 

O: U čebele.  

V: No hitr poglej. Kaj je to? Kaj je to? […] Nau tole šlo, dej umakn se. Umakni se, ležiš na 

plakatu. Dejmo še to pogledat. Lej te čebele tukaj. Tuki prikazuje, kako se izležejo jajčeca, 

kako čebela zraste. Lej to so taprave čebele. A ma krila čebela? 

O: Ja. 

V: A bi znal vi men pokazat, kako leta čebela? A je že kdo vidu čebelo?  

O: Ja. 

V: A si že vidu čebelo? 

O: Ja. 

V: Kako se pa čebela oglaša? Kako dela?  

O: Ti-ti-ti … 

V: Misliš? A? Mogoče tko, da se bol mal sliš. Bzzzzzzz … A bomo čebelce?  

O: Ja. 

V: A se gremo igrat, da smo čebelce? 

O: Ja.  

V: Ene take čebele bomo … Kaj mormo imet? Krila. Rekl smo, da čebele ne hodijo. Nimajo 

… Čeprov imajo noge no, ampak večinoma letijo, a ne. Ne hodijo tko kot mi po dveh nogah, 

a ne.  

O: Ja. 

V: Dejmo zdej čebelice. Pa kako dela čebela? Mal brenči. Bzzzzzzzz … 

O: Bzzzzz … 

V: Kje ste cvetlice? Bzzzzzz … 
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V: Oh, ena rožica! 

V: Čebele? Zdej smo pa vidl rožico. Dejmo, pejmo hitr na rožico, pa gremo po malo nektarja. 

Mmm, kako je slasten.  

V: Ne še avte no! Ne še. Mi tuki se še igramo, Orlando. […] Ti si čebelica in tukaj je ena 

slastna rožica polna nektarja. Mmm, kok so dobre. A pogledamo še druge cvetlice? Bzzz … 

V: Lačni, lačni, lačni … Pridne, pridne čebelice. Pejmo, tuki, tuki, tuki. Mmm, kako je to 

dobro. Mmm, kako dober, slasten nektar. A ne čebele? 

O: Ja.  

V: Oh, zdej pa naber nektar, de ga boš nesu v čebelnjak. Js grem pa pogledat še na tist travnik 

tamle, če je še kakšna slastna roža za ns. A gremo še na tist travnik? Pejmo, čebela.  

V in O: Bzzzzzzzzz …  

V: Joj, čebela. Zrušil si čebelico. Ooo, poglej sok. Dejmo še. Dejmo Orlando, pridi sm. Mmm, 

ako je dober. Mal je takšn … Na tvoje tačke se je mal nektarja prijelo pa cvetnega prahu. 

Mmm, js sm pa tako utrujena. Zdej bi pa šla jst domov, čebele. Kje sem jst doma? V 

čebelnjaku? V taki hiški, čebelnjaku? A greste z mano? 

O: Ja. 

V: Pa odnesimo ta nektar v čebelnjak. Dejmo. Odnesite še nektarja. Pejmo. Dejmo … Kje 

mamo čebelnjak? Tuki ga mamo? Kje je nš čebelnjak? Pejmo … Bzzzz … Zum, zum, zum, 

zum čebelce. Hitr, hitr, hitr, hitr, hitr čebelce. Oo kok smo dobr delale čebelice. A smo? A 

smo veliko naredile? Ooo, js sm utrujena. Gremo spat. Ššš in čebelice zaspimo. Pššš … 

Pridne čebele.  

V: Oo in je že jutro. Oo, dobro jutro. Kam gremo danes?   

O: Am, […]. 

V: Kam gremo? Kam gremo čebele?  

O: Am, domov.  

V: Sej smo doma v čebelnjaku, ampak zdej je jutro. Kam bi šle?  

V: A gremo na travnik? 

O: Ja.  

V: Kaj bomo tm delale? Kaj bomo na travi? Gremo mal cvetlice pogledat? 

O: Jaaa.  

 

ZVOČNI POSNETEK ŠT. 3 

V: Dons bomo pa naredil eno tako fino zadevo. Nardil bomo ene take ježke. A vi veste kakšni 

so ježki?  

O: Ja.  

V: Kakšni pa so? A so to velike živali?  

V: Niso velike. To so take mejhne živali, ki pa, če jih pobožamo po trupu, malo pikajo.  

O: Kropiva. 

V: Ja, tudi kopriva malo pika, če se dotaknemo listov. Ježek pa pika tako, kot bi se dotaknili 

kostanja, sej veste, kako je blo, ko smo tuki mel kostanj. A se spomnete, otroci? 

O: Ja. 

V: No mi bomo pa danes naredili ježke iz suhih listov, ki smo jih prejšnji teden nabrali v 

gozdu. In vsak bo naredil svojega, ki ga bo na koncu lahko odnesel domov. A velja? No pa 

dejmo. Pridi Ožbej. No takole se vsedi, pa ti bom js pomagala. 

V: A dava z lepilom narest? Odpreva? 

O: Ja.  

V: Stisni. Še stisni, dej. Še …  Še … Super. Primi list. Takole.  

O: […] 

V: Prtisni gor. Bravo. Močno. Še … Čaki, dejva še lepilo na list.  

O: Ooo … 
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V: Oo … Dejva tuki, lej … Lepilo najprej.  

O: […] 

V: Na, lepilo. Ožbej, a boš lepilo nanesu?  

V: Gre, Rebeka? Na ježka nalepi.  

V: Kam boš nanesla lepilo? O dobro. Ja super. Na papir.  

V: Suuper. Super. Ožbej, na ježka gor. Še … Prtisn. Uaau. Na ježka gor. Se noče prjet, a? 

neki nam nagajajo tile listki. Nagajivi listki.  

O: […] 

V: Tko mal drž.  

O: […] 

V: Boš vstala, ti bo lažje?  

O: […] 

V: Še listke gor. Zdej bom pa js vse nalepla, a? Na, boš še? Gor na ježka.  

O: […] 

V: Ožbej lej. Na lepilo dej. Sej je dobr. Je vse na listu? Še stisn. No stisni. Uu, kok je to. Zdej 

pa drž. Ožbej drž … Bravo Ožbej. Še … Še … Drži. Suuper. Oo, lej … Listek Se je nalepu 

gor. Bravo. Dejva še mal. Potrudi se, lej kako nastaja ježek.  

O: […] 

V: Stisni, stisni. Bravo, močen. Na, izvoli listek … 

V: Brina, bi ti tudi … Evo. Kr gor lepilo dej, pa bo šlo. Tako, bravo. Tuki gor dej, lej. Dej še. 

O: […] 

V: O, Ožbej. Ja lej, tuki maš še lepilo, Ožbej lej. Ti bom pomagala, pa bo lažje. 

V: Kaj je padl?  

O: […] 

V: Dej poberi. Kr poberi, saj bo šlo. 

V: Tkole naredi … Aha, stisni. Ne, na papir. Na papir dej. Tm bo laži. Če daš na roko, bo 

težko. Ožbej, lej …  

V: Sam Rebeka stisni lej.  

O:  

V: Bravo Brina, hvala. Nanesi na listek. Hvala. Poglej, kaj nastaja. A je to ježek? Ježek teka, 

teka …  

O: Teka, teka … 

V: Aha, izvoli. Rebeka? 

O: Hvala. 

V: Prosim. Kako lepo. 

V: Ožbej, a boš dal še, Ožbej, lepilo? Izvoli, Ožbej. Čaki … Ožbeju dej […]. 

V: Kr stisni. Stisni. Dej … 

V: Izvoli Rebeka. Ožbej, dej še listek, dej. Izvoli. Bo Rebeka ti dala, lej. 

V: Kaj, a se ne prime, Rebeka? Čaki, Rebeka. Poglej, tkole bomo dal …  

O: […] 

V: A je težko? 

O: Ja. 

V: Je? Lej. 

O: Kaj mam na roki?   

V: Kaj maš na roki? Lepilo? 

O: Ne.  

V: Ožbej, stisni. Super, dovolj maš zdej lepila. Lej, izvoli. Na … Bo še Rebeka mal vzela. Lej 

vzemi gor, listek vzemi. Zdej pa dejva gor. 

V: Ja, bo še dobila nazaj. Še boš dobila … Tkole. Prtisni gor listek.  

O: […] 
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V: A si pokrovček našu? A res? Dej, prinesi ga na mizo. 

O: Na. 

V: Hvala, lej, Rebeka ti bo dala. 

V: Ti maš pa še gor. Aha. A pokrijeva? A pokrijeva lepilo? Odlično, kaj vi že vse znate. Kaj 

vse znate? Pa vi ste že pravi velikani. 

O: Ja, ja. 

V: Aha, tule Rebeka rabi še …  

O: Ama … 

V: Ja, ja lej tko … Aha, ne, Ožbej bo rabu še. Izvoli.  

O: […] 

V: Gre? Lej, dvigni. Dvigni pa stisni.  

O: […] 

V: Oo, Kristina bo mela tud listke?  

O: Ja. 

V: Prtisni gor. Saj bo šlo. 

O: […] 

V: Ti bo vrnu, počaki Rebeka. Izvoli. Zdej pa gor listke dej, lej.  

O: Pilo. 

V: Ja, bo dala ti Rebeka. Lej … Kam dava listke, Ožbej? Kam jih prilepiva? 

O: Sm gor. 

V: Tako Ožbej. 

O: […] 

V: Ja, bova ti dala, lej. Rečeš? 

O: Plosim? 

V: Hvala. Aha, bravo Rebeka. Ožbej … Reci, Ožbej prosim. 

O: […] 

V: Na Ožbej, dej še malo lepila prosim. Al dej pa gor listek zdele. Ja, zdej boš mel pa sam 

lepilo. Ti bom pomagala. 

O: Ne, moje! 

V: Ti bo vrnu. Ožbej, lej tuki na papir. Še … Stisni. Rebeka ne gor … Zdej pa še listke gor 

dejmo. Lej, izvoli … Listek ne? Boš samo lepilo mel?  

O: Ja.  

V: Bravo. Izvoli in hvala. Ja, ti bom pomagala …  

O: Pilo. 

V: A? Lepilo. Js mam tud na roki lepilo, lej. Poglej, a? Si bova šla umit pol roke? 

O: Ja.  

V: Še malo lepila bova namazala. Lej tuki gor, ker naši ježki še niso končani. Čaki, Rebeka.  

O: Ni več. 

V: Oh, nam bo zmankal listkov? 

O: Ja. 

V: Izvoli, še gor nalepi. Še gor nalepi, dej. 

O: […] 

V: Že greš? A se ti je listek spodmaknu? 

O: Ja. 

V: A? Lepilo maš na roki? Jooj … Se bo treba umit? Js mam tud lepilo na roki. Smo vsi 

polepleni? Ma kdo jež … Liste? A? 

O: Tuki list. 

V: Kr gor nalepi, boš dobil, Ožbej. A ma ta jež liste, a? Boš dobil Ožbej liste. Rebeka mu bo 

posodla.  

O: Hvala. 
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V: Prosim. No dej, nanesi ga Ožbej. Rebeka lej, najprej bo Ožbej še mal nanesu, ti pa listek 

uzem, lej. Listek, izvoli. 

O: Tuki. 

V: Hvala. Pa prtisni gor, lej. 

O: […] 

V: Ooo, lej kam ti je odnesl. Odnesl ti je listek … Veter? Ne, Peter. Peter ti je odnesu listek. 

O: […] 

V: Kaj Rebeka dava lepilo na roke?  

O: Ja.  

V: Čaki, lej še gor prtisn, Rebeka. Rebeka, dej gor. Prtisni. Suuper. Dej gor na listek. Listek 

… Dol je padu, ga bo treba pa pobrat. Ja to moramo mi pobrat.  

O: […] 

V: Bravo, Ožbej. Ne v učke, ne to pa ne. Ne v usta, damo pa lahko na papir. A ne? Poglej, 

kako ježek nosi liste … Liste. Dava še gor? Ožbej, daš še Rebeki, prosim? 

O: Ja. 

V: No dej, še mal. Dej no … Ti pa tuki liste gor dej, lej. Kje ma pa tvoj ježek liste? Kje ma 

bodice, ki pikajo? Kje ma tvoj ježek liste?  

O: Gita? 

V: Prosim. Lej, zdej pa še mal Rebeki dej, prosim. Aha, zdej bo pa še Rebeka stisnla lepilo. 

Bravo.  

O: […] 

V: Ja? Izvoli Ožbej. Aa … Dol je padl. Dol je padlo lepilo. A? Pa kaj je še na tleh? List? List 

je na tleh. A je tvoj Ožbej? 

O: Ja. 

V: Izvoli. Izvoli. 

O: Je na tleh. 

V: A na tla?  

O: Ja.  

V: Ja bo pa treba počistit, če pade na tla. Ne? Oskar … Ja bo pa treba počistit. Ne? 

V: Izvoli. Ne tm maš, lej na mizi, Ožbej. Tm si vzemi list, lej, pejd ga iskat. Tuki vstani. 

Vstani s stola pa pojdi iskat. Tako … 

O: […] 

V: No ti pa listek prilepi gor, dej … Ožbej tuki nalepi … Lej, tuki maš lepilo, pa dej gor. 

Super. Pa dej … Dej še. No lej, Rebeka ti je dala lepilo … Rebeka lej, lahko greš v košaro po 

liste.  

O: A-a. 

V: A?  

O: A-a. 

V: Še, stisni glej. Oo, si dala Ožbeju list? 

O: Ja. 

V: No še enga poišči za sebe. Da bo Rebeka tud gor nalepla. Ožbej se bo šel umit. Poglej, kok 

lepila mamo. Poglej. Na roki. Na moji roki je tudi lepilo.  

V: Dovolj je. Rebeka en listek. Dovolj. Rebeka? Vse listke nam boš dala? Vse bomo polepl, 

a? Hvala. Lej Rebeka, tuki maš še lepilo, lej. Ja? Pojdi v krog … Lej Ožbej, ti pa listek gor 

dej. Na ježka. No dej. Stisni lepilo. Okrog obrni, stisni. Dej še … Bravo. Pa daš tuki, pol pa 

liste gor nalepi, lej. Tuki maš lepilo … Tuki lej, nov listek si vzemi.  

O: […] 

V: Kaj se je zgodil? A? lepilo maš na roki? A? Lepilo? A rišeš, a? A rišeš?  

V: Ožbej, kaj pa zdele ti delaš? O-ou … Kaj se je pa zgodil? Lepilo na hlače, namesto na list? 

Se gremo umit? Al boste še mal z rokam? S prsti? A je fino? A gre? 
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O: […] 

V: Tko stisn … Stisn. Suuper. Ožbej lej na list. Maš dovolj? Se greva umit? Greva? Aha, 

greva.  

 

ZVOČNI POSNETEK ŠT. 4 

V: Bomo zdele mal pogledali, kdo je v vrtcu danes. Am, avto … Kdo ma avto?  

O: Tim. 

V: Tim. A je Tim v vrtcu?  

O: Ja. 

V: V vrtcu.  

O: Ja. 

V: Kako se pa Tim piše? A vemo mi, kako se Tim piše? 

O: […] 

V: Poslušaj! Kaj je reku Tim? 

O: Pencelj. 

V: Tim Pencelj. Tim se piše Pencelj, a ne? Ja. Kdo ma pa ribico? 

O: Ema Brelec. 

V: Ema Brelec. A ma Eva Brelec ribico? 

O: Nee. 

V: Res? Ne? Kdo ma ribico? 

O: […] 

V: Eva Nepažlan, ja. Eva Nepažlan ima ribico. Kaj ima pa Ema Brelec? 

O: Metuljčka. 

V: Ja. Ema Brelec ima pa metuljčka. Kdo ima pa žogico? 

O: Jst.  

V: Lev. A je Lev v vrtcu? Kje pa je? 

O: Tuki. 

V: Lev, a boš ti povedal kako se pišeš? A? Kako se pišeš? 

O: Tukaj. 

V: Tukaj si ja. Kako se pa pišeš? A ve kdo, kako se Lev piše?  

O: […] 

V: Mežnar. Lev Mežnar. Ja, kdo ima pa hruško?  

O: Pika. 

V: A je Pika v vrtcu? 

O: Ja. 

V: Kje pa je? 

O: Tm.  

V: Tukaj, Pika. Pika, kako se ti pišeš? 

O: […] 

V: Kako? Povej, otrokom povej … Dej povej naglas. 

O: Pančič. 

V: Župan. Pika se piše Župan. A ne? Kdo ma pa srčka?  

O: Ronja. 

V: Ronja? A je v vrtcu Ronja? Kje je Ronja? 

O: Tm. 

V: Ja, tm je. Ronja, boš ti povedala, kako se pišeš? A? Kako se pišeš? Bajc? Bajc Ronja, a ne? 

Kaj pa deteljica? 

O: Oskar. 

V: Oskar ima deteljico? A? A je Oskar v vrtcu? 

O: Ni. 
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V: Ni Oskarja v vrtcu. Oskar je doma, ker je zbolel. Kako se pa Oskar piše?  

O: Pančič.  

V: Ni Župančič. Župančič je Pika. Oskar je pa Joger, a ne?  

O: Ja. 

V: Kdo ima pa dežnik?  

O: […] 

V: Kdo ima dežnik? Lev? Ne. Kdo ma dežnik?  

O: Anže.  

V: Anže? Anže ima dežnik. Kovač Anže. A je v vrtcu?  

O: Ne, ni. 

V: Ni, Anže je tudi doma. Kdo ima pa pikapolonico? Kdo ma pikapolonico?  

O: Js. 

V: Pikapolonico maš ti. Kdo pa si ti? Kako ti je ime? 

O: Neja. 

V: A neja. Kako se pa pišeš? A Neja, veš kako se pišeš? Kako, a?   

O: […] 

V: Počaki, boš povedal. A, Neja se piše Dukič, a ne? A Neja Dukič. Kaj pa … Kdo ima ladjo? 

O: Val.  

V: Val ma ladjo. Kako se pa Val piše? Kosec Val, a ne? Ja? 

O: Ja. 

V: Kdo ma pa smreko? Anže?  

O: Ja.  

V: A je v vrtcu Anže? 

O: Ja. 

V: Kje pa je?  

O: Tuki. 

V: Tukaj je, ja, Anže. Anže se piše Horvat. Kaj pa jabolko ima kdo?  

O: Erik. 

V: Erik? No Erik, dej povej, kako se pišeš. 

O: Dve let. 

V: Dve let? Dve leti si star, a ne. Klemenec se pišeš. Erik Klemenec.  

V: Ja, dve leti si ti tudi stara, ja. Kdo ima pa rožico?  

O: Stina. 

V: Kristina. A je v vrtcu Kristina?  

O: Ja. 

V: Kje je Kristina? Kako se pa piše? 

O: […] 

V: Kristina se pa piše Krafež. A ne? Kako je pa meni ime? 

O: Petja. 

V: Petra. Zdej smo povedali, kako nam je ime, a prov. 

V: A mogoče kdo zna povedat, o kateri živalici smo mi peli pesmico prejle v telovadnici?  

O: Čebelici. 

V: Bravo. O čebelicah smo peli. O čebelicah smo peli pesmico. A poznate vi čebelico? A? a 

jo men … Jo znate tuki poiskat, če vam jo js pokažem? 

O: Ja. 

V: Kje je tukaj čebelca?  

O: […] 

V: To so čebelice. Pa tukaj je čebelica. A?  

V: A ma čebelica noge? A ma noge čebelica? Kje pa ma noge?  

O: Tuki. 



96 

 

V: Tukaj ima noge. Kaj ma pa to čebelica. Čaki, Val lej, počakaj. Bom šla js mal bol nazaj, de 

boste vsi vidl. A prov?  

O: Ja. […] 

V: A kdo ve, kaj ma tukaj čebelica? Kaj ma tu na hrbtu, a? Ronja, a prideš sm pogledat? Lej 

… A mogoče veš, kaj ima to? Kaj je to? A? 

O: Klila. 

V: Bravo, čebelice imajo krila. Zakaj imajo krila?  

O: Zato da leti. 

V: Super. A ste slišali, kaj je rekla Ronja? Zakaj ima čebelica krila? Zato, da lahko letijo. A 

ne? Ja, čebelice letijo.  

O: Js sm jo mela tudi, pa je že umrla. 

V: A res? Ja, čebelica lahko umre, če nas piči, a ne. Čebelica po tem umre, a ne. Ali pa … 

Amm … Kje je čebelica tukaj?  

O: Tmle. 

V: Kje je tu? A kdo ve?  

O: […] 

V: A je v hiši? A? Ni?  

O: […] 

V: Bravo, na rožici. Čebelice zelo rade letajo na rože. In kaj mislte, da tm nabirajo? Kaj 

nabirajo na rožah?  

O: […] 

V: Cvetni prah. Na rožah je cvetni prah, a ne, in ga čebelice potem nabirajo, pa ga dajejo na 

svoje nogice pa na repke in ga odnesejo v … A vi veste kam čebelice odnesejo potem ta 

cvetni prah? A? Kaj je to?  

O: […] 

V: Kaj je to? A kdo ve, kaj je to? Kaj? To je … To je čebelnjak. Toje hiša od čebel, a ne. 

Čebele živijo v čebelnjaku.  

O: Ja. 

V: Ja? To je čebelnjak in čebele odnesejo cvetni prah v čebelnjak. V njihovo hišo, a ne. In 

tukaj notri potem naredijo čebele … Kaj?  

O: […] 

V: Med.  

O: To so čist mejčkene. 

V: Mejčkene so ja, čist.  V tej hiši, ki se ji reče čebelnjak, naredijo čebele med. A ne? A mate 

vi radi med?  

O: Ja. 

V: A res?  

O: […] 

V: Ja, a mate doma med? Majo mamice med? A?  

O: Js tud. 

V: Pa ga jeste? A? Kako ga jeste? Kaj nrdi mami z medom?  

V: Tko ja … 

V: Kam ga da mami? Kam ga da mami, Nik? 

O: V piškote.  

V: V piškote? Bravo. A? Kadar nrdi medenjake? Naredi medenjake? Z medom? Bravo … Pa 

kam še da mami med?  

O: V skuto. 

V: V skuto? Res? 

O: V čaj. 

V: V čaj! Bravo Erik. V čaj damo med.  
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O: […] 

V: Ja, predvsem zdej ko je zima, pa je zunaj mraz, pa kadar smo prehlajeni mamice skuhajo 

čaj in dajo v čaj med. A ne? Pa kam še da mami med? Še? V čaj, v piškote … Kam še?  

O: […] 

V: A ga kdaj jeste za zajtrk?  

O: Jaaa! 

V: Pa ga namažete … Kam? 

O: Na piškota. 

V: Na piškote … Pa kam še?  

O: Naa … 

V: Na? 

O: Na kruh. 

V: Na kruh, ja na kruh ga tudi namažemo. A ne? Na kruh tudi namažemo med. A ne? Ja … 

Bomo mi tole pol mal pogledal …  

 

ZVOČNI POSNETEK ŠT. 5 

V: Danes imam za vs eno zelo lepo knjigo z naslovom Čmrlj Brundek. 

O: […] misla sm, da je ena druga, sam sm jo pa že nek vidla.  

V: Ja vrjamem. Tudi v knjižnici jo imajo, a ne, pa tudi pri ns jo imajo, imamo. No koga vidite 

na sliki? 

O: Čmrlja. 

V: Čmrlja. Kaj pa tale čmrlj dela? 

O: Pometa.  

V: Pometa, čisti stanovanje. Zakaj pa mislite, da je treba sčistiti stanovanje?  

O: Da je lep. 

O: Da ni umazan. 

V: Da ne bo umazano. 

V: No vam bom zdejle povedala pravljico o čmrlju Brundeku. Nekoč je živel lepo okrogel in 

debelušen čmrlj. A je res? 

O: Ja! 

V: Je kr debelušen. No in ime mu je bilo Brundek. Bomo takoj izvedeli … Stanoval je v zelo 

udobnem gnezdu. Tam je preživel zimo. Nič ga ni zeblo. Vrnili pa so se lepi dnevi, vrnila se 

je pomlad. Brundek se je postavil na prag doma. Užival je in brenčal sem ter tja. Dan je bi kot 

primeren za to, da hitro odleti k svojim razcvetelim rožicam in si nabere cvetnega prahu.  

V: V redu. To se pravi, čmrlj Brundek je pozimi preživel notri. Na toplem. Kdaj je pa on 

prišel ven?  

O: Ko je blo sonce. 

V: Sonce. A se vi spomnite, ko smo se mi pogovarjali o letnih časih … Kateri letni čas pride 

za zimo?  

O: Jaa, sonce. 

V: Letni čas?  

O: Am, pomlad. 

V: Pomlad. In spomladi se je tudi čmrlj zbudil in odprl vrata, ker je bilo … 

O: […] 

V: Tudi. Zakaj je čmrlj odprl vrata? Kaj ga je najprej pozdravilo? A-a, nekaj toplega! 

O: Pomlad! 

V: Sonce, pomlad ga je prebudila. A ne?  

O: Urša, a veš kaj? Js sm pa enkrat […]. 

V: Kaj si videl? 

O: Med sm videl. 
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V: Med si videl. A pozimi? 

O: Urša, veš kaj […]. V Lublani sm videl, da je en avtobus iz ovinka prišel direkt tja, pol je pa 

[…]. 

V: Zdele … Zdele se pa pogovarjamo v … O čebelah pa utihni. A ne? 

V: Zato je naredil zaposlen obraz in odletel na cvetoči vrt. Koga je vse videl na tem vrtu?  

O: Metulja. 

O: Pikapolonico. 

O: Pa čebelo. 

O: Rožico pa čebelo.  

V: A mogoče kdo ve, kako je bilo tej čebeli ime?  

O: Ne. 

V: Hmm, tudi enkrat smo jo brali.  

O: Am, js ne vem. 

V: Se ne spomnite? 

O: Čebelica Maja. 

O: Js se predam. 

V: Tudi čebelico Majo, ampak ta ni bila.  

O: […] 

V: Čebela Adela. Čebela Adela in čmrlj …  

O: Brbru. 

V: Kako?  

O: Čmrlj Brundko. 

V: Brun … Je podobno … 

O: Brundek. 

V: Čmrlj Brundek.  

O: Kako je pa tej pikapolonici ime? 

V: Mislim, da je ta pikapolonica Pika.  

O: Kaj pa metulj? 

V: Metuljček Matiček.  

O: Metuljček Matiček. 

V: Mhm. A, pa res … Sej se nadaljuje … Tam je bilo že vse živo. Metuljček … 

O: Matiček.  

V: Čebela … 

O: Matela. 

V: Ne Matela. Podobno. Čebela A … 

O: Adela. 

V: Adela. Aha, Pinkapolonka. Js sm se malo zmotila.  

O: Pinkapolonka. 

V: In še mnogo drugih žužkov. Lepo, mirno se je lotil dela. Neutrudno je … Luka … 

Neutrudno je letal sem in tja in nabral zelo veliko cvetnega … 

O: Prahu. 

V: Prahu. Doma ga je spravil na že pripravljen prostorček. O-ou … Kaj pa tukaj vidite?  

O: Zaspal je. 

V: Zaspal je. Kakšen pa je ta čmrl? 

O: Debelušen. 

V: Zakaj pa mislite, da je imel tak velik trebuh?  

O: Ker je tolk velik pojedu. 

V: Res je. Ko je bila njegova shramba do vrha polna, si je Brundek oddahnil in si privoščil 

počitek. In kdo je ta? 

O: Čebela Adela. 
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V: Čebela Adela. Njo pa je zaskrbelo, da ne bo našla dovolj medu za vse svoje lonce, ki jih je 

imela toliko, a ne. Pojdi k Brundku, so ji zašepetale rožice. On je tisti, ki nam je pobral vse 

naše bogastvo. Kaj pa je bilo njihovo bogastvo?  

O: Meeed. 

V: Med, cvetni prah in očitno je čmrlj Brundek čebelam pobral ves … 

O: Prah. 

V: Cvetni prah. Zato pa poglejte, kako čebela Adela tukaj gleda. A je vesela?  

O: Ne. Taka žalostna. 

V: A, žalostna je, slabe volje je, a ne. 

O: […] 

V: Ne, ne. 

V: Prišla je do čmrljevih. In potrkala. Trkala, zvonila, zvonila, trkala dokler ni ven pokukal … 

O: Čmrlj Brundek. 

V: »Kdo pa dela tak kraval?« Je zavpil Brundek, ko je izvedel kaj se dogaja. Da pa gre za 

med, se pa sploh ni hotel več pogovarjati. »Kar pojdi, nimam časa« je rekel in zaloputnil 

vrata. A je blo to lepo od njega?  

O: Ne.  

O: Lohk bi dal posodo meda. 

V: Ja, lepo bi bilo od njega, a ne. Uboga Adela je žalostna odšla. Nesramni čmrlj, ta brundasti 

Brundek, ki ne mara deliti z drugimi, pa se je zaprl v svoj dom in ljubosumno čuval svoj 

dragoceni zaklad. 

O: To ni bil zaklad. 

V: Ja, za njih je bil to zaklad. A veš? Za njih je bil to zaklad. Ampak kr na enkart mu je pa 

postalo tako dolgčas. Zakaj mislite, da je pa medveku … čmrlju postalo dolgčas? 

O: Kr ni mel prjatlov , de bi se igral.  

V: Točno tako, a ne. Imel je samo … Kaj? 

O: Jezik. 

V: Med pa sebe, seveda. Pa ne vem kakšno družbo je imel, če je imel samo sebe. Pa še zredil 

se je. Ampak vi poglejte, kako se je zredil. 

O: Ni mogu ven. 

V: Kaj pa je to? 

O: Trebuh. 

V: Trebuh pa ritka. Kje se je zagozdil? 

O: V vrata. Pa ne more ven. 

V: V vrata se je zagozdil. Zakaj mislite, da se je zagozdil? 

O: Ker je tok meda pojedel. 

O: Ker ga ni delil. 

V: Res je. Vse je hotel  … 

O: […] 

V: Res je. S kom bi ga pa moral deliti?  

O: Čebelo Adelo. 

V: Pa že taprvič ne bi smel on čebelam pobrat vsega. A ne?  

O: Ja, ampak […].  

V: Ja pa vseeno je treba še z drugimi delit. Ko je hotel ven na svež zrak, pa ena reč ni šla 

skozi vrata. In ta reč je bila njegova … Kaj mislite? Lastna ritka. Rinil je in rinil, z zadnjimi 

nožicami je brcal na vse strani. Pa a mislite, da je kej pomagalo? 

O: Ne. 

V: Tudi če je rinil in brcal in krilil z rokami in nogami … 

O: Adela mora pomagati.  

V: No pa bomo videli, če je res. Kaj pa mislite, da je on vpil?  
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O: Čebela Adela! 

O: Na pomoč! 

V: Na pomoč, ja. In kdo je res priletel?  

O: Čebela Adela.  

V: Hej. Si se zagozdil? Ga je vprašala čebela Adela. On jo je prosil, da mu pomaga. Prej je ni 

hotel spustiti tudi v hišo ne, ampak zdej, ko je šlo pa zares, ko je bil v stiski, je pa želel, da 

pomaga. In a mislite, da je bla Čebela Adela najprej … Da mu je hotela pomagati?  

O: Neee! 

V: Kar tam ostani, je rekla Adela, kot da se je nič ne tiče. La … Lahko ti dam majhno vrečko 

cvetnega prahu. Nimam časa, je rekla čebela Adela in se obrnila, da bi odšla. Dam ti dve 

vrčke, ne štiri vrečke. Ves čas jo je hotel … Da pride nazaj, a ne. In ji je us … 

O: A sto vrečk bi blo dovolj? 

V: Ne vem če. Vse ji je obljubljal, samo da bi prišla nazaj pa ga rešila. 

O: […] 

V: Naj ti bo. Petnajst vrečk je pa že kar v redu, je bila Adela zadovoljna. Prijela je čmrlja za 

nožico in vlekla in vlekla in vlekla na vso moč. Pa gremo skupaj … 

V in O: Ho-ruk, ho-ruk, ho-ruk … 

O: Ho-ruk. 

V: Nenadoma je padla vznak. Čmrlj se je prekucnil nanjo in je bil rešen.  

O: Pa ni mogu letel? 

V: Ne vem. Mislim, da je kr letel, če vidite to sliko. Obljuba je obljuba in naša čebela je 

dobila svojih petnajst vrečk cvetnega prahu. Debeli Brundek pa je bil nekaj dni zelo slabe 

volje. Ampak ne delajte si skrbi zaradi njega. Zdaj bo vsaj do naslednjega poletja pazil, da ne 

bo preveč jedel. In tako nam to zimo ne bo manjkalo medu.  

O: Bomo lohka pogledal? 

V: Lahko jo bomo pogledali, ko bo konec pravljice.  

O: […] 

V: Domen se bo umiril … Am, kaj smo še mi rekli? Kdo pride v petek?  

O: Čebelar! 

V: Čebelarji. Mi pa bomo za njih pripravili par vprašanj. 

 

ZVOČNI POSNETEK ŠT. 6  

V: Ali slišite? No, kaj dela ta? Kaj dela ta čebela? 

O: Med.  

V: Ene čebelice, ko odrastejo, prinašajo med. Naprej! Eva, kaj ti vidiš? Kaj še delajo zraven 

čebele?  

O: Am, med. 

V: Ja, tale prinaša med. Kaj pa ta dela?  

V: Polni celice, a ne, s to medičino. V redu. Kaj pa tale dela, Neja? Tale? Kaj tale dela? Kaj? 

Če tole je mama matica, kraljica matica, k ma prostor … Kaj dela tale, k ma pero v roki? […] 

Smo rekle … Kaj bi ti rekla? 

O: […] 

V: A? Kaj? 

O: Js vem. 

V: Skrbi za kraljico matico. Tale tkole pihlja, da ji ni vroče. Se pravi, ene skrbijo tudi za 

kraljico. Kaj pa dela tale, lej, kaj ma v roki? Tale čebelica, kaj ma v roki?  

O: […] 

V: Flaško ma, ja. Dudico. Kaj je njena naloga? Da skrbi za? 

O: Čebelice.  

V: Za ličinke, za dojenčke skrbi, a ne. Kaj je pa tale, Tilen? 
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O: Stražar. 

V: Kako veš, da je stražar? 

O: Ker ma gor […]. 

V: Ima sulico, to ni […], ampak je … 

O: Čelada. 

V: Čelado ma in sulico, se prav, to je pa stražarka. Poglejmo, kaj delajo. Evo, naloge čebele 

delavke. Ene so dojillje in tudi za … 

O: Js ne vidm. 

V: Boš potem pršla gor. […] Druge čebele dvigajo satje. To smo pozabl. A vidiš […]. Ima 

rutico, če ji je vroče, ima žlico in zida satje. Zida, a ne. Potem imamo stražarke in imamo 

čebele, ki nosijo … 

O: Med. 

V: Med, ja. Super. No poglejmo, kaj mamo pa še tule eno sličico … Aha, tele tud nabirajo 

med. Poglejmo … Zraven pa ta kraljica matica pa ima tudi svojega moža, a ne. Kako se pa 

imenuje samček čebelji? Je pa trot, a ne. No poglejmo … Če je to kraljica matica, mama vseh 

čebel, in je tole navadna čebela, bomo povedal, kakšne naloge ima, je pa tole njen mož trot. 

Trot … To so pa še ličinke. To je pa čebelja družina. Zdej bomo pa mi te sličice obesl tamle 

na tablo in boste lahko si jih še podrobneje pogledali. Kaj bomo dones še počeli? Amm, 

izdelali bomo, boste vsak svojo čebelo, s pomočjo take vrečke papirnate in samolepilnega 

amm … 

O: Traka. 

V: Samolepilnih amm …  

O: Trak. 

V: Ja, trakov oziroma kolaž. Samolepilni kolaž, boste izrezali učke pa samo gor prlepli … 

Amm, še malo ježki. Okrasiti moramo … Z vašimi čebelicami želimo okrasit tale prostor pred 

igralnico, kajti v petek bodo k nam prišli na obisk čebelarji, a ne. In nam bodo še več stvari o 

čebelicah povedali. Vi zdej že nekaj vete, da boste znali kej vprašat …  

V: Am, Nik!  

V: Ostalo boš izvedel  pa v petek. Am, zdej pa … 

V: Ej! Jernej! Jernej gre za mizo! Nik gre za mizo! Ajdin, Žiga, Tilen in pa Blaž.  

V: Dejmo Pika, zdej pa razdeli vsakmu eno nalogo. Evo, razdeliš! Nazaj se nasloni, hrbet 

poravnaj, glej, da boš pravilno sedel. Pika da vsakmu en list. Gor so narisane … Kaj Iza? Kaj 

je narisano gor?  

O: Živali. 

V: Tim, lej tule lahko prideš. 

O: Pav, hobotnica … 

V: Ne bomo se slišali, ker ste tako glasni. Z eno besedo Iza. Z eno besedo bi vsem tem 

sličicam rekla … Kam spadajo vse te ?  

O: Živali. 

V: Med živali. Bravo. Zadnjič smo imeli inštrumente, danes imamo živali. Kakšno je 

navodilo? Preberem. […]  

O: […] 

V: Ti še malo pomagam, evo, ena, dva … Vzameš barvico. A mamo? No pa dejmo … Noge 

dol, poravnaš se. Izza! Ššš … Bom prebrala navodilo. Poslušaj! V vsaki vrsti najprej imenuj 

vse živali. Ugotovi, katera se začenja na drug glas, kot večina. Prečrtaj jo. No pa pejmo. Prva 

naloga. Kaj imamo narisano? Prva žival je?  

O: Kuža. 

V: Kuža, ja. Druga? 

O: Lisica. 

V: Tako. Ššš … Tretja? 



102 

 

O: Krt. 

V:  Krt. In četrta?  

O: Krokodil.  

V: Še enkrat ponovimo.  

V in O: Kuža, lisica, krt in krokodil.  

V: Na kateri glas se začenja vsiljivec? 

O: Lisica. 

V: Lisica se začenja na glas? 

O: L. 

V: L in zato ne paše zraven. A ne? Ostale živali se začnejo na glas k – kuža, krt, krokodil. 

Katero žival bi prečrtal? 

O: Krt! 

V: Zakaj to?  

O: Krokodil. 

V: Pa zakaj krokodil? Če … Ššš, mormo se slišat. Ne slišimo se. Am, Nik! Nik poslušaj. 

Imamo živali … Nik poslušaj. Imamo živali, poslušaj glas, prvi glas na katerega se začenjajo. 

Am, Nik lej, kuža, kuža, lisica, krt, krokodil. Katera od teh živali se začne na drugačen glas? 

O: Lisica. 

V: Na ker glas pa se začenja lisica?  

O: L. 

V: L, se prav, lisico boš prečrtal. […] Tako da veš, da lisica tu zraven ne sodi. No zdej gremo 

pa pogledat skupaj drugo vrstico, pogledamo. Poimenujmo najprej živali. Prva je? 

O: Pikapoka.  

O: Čebela. 

V: Ni čebelica, ampak je pikapolonica. Je prva. Druga je?  

O: Pav. 

V: Pav, bravo. Tretja?  

O: Hobotnica. 

V: In četrta? 

O: Pingvin. 

V: Se prav, imamo pikapolonica, pav, hobotnica in pingvin.  

O: Hobotnica. 

V: Zakaj ne hobotnica?  

O: Ker gre na črko h. 

V: Bravo, ker se začne na glas h. Bravo! Hobotnico boš obkrožil. Tanaja, kaj pa ti delaš? 

Samo tista, ki ne sodi zraven, ti si pa zdej kr vse prečrtala.  

V: Tko ja. A gre? H hobotnica. Poišči hobotnico in jo prečrtaj. Lahko tudi obkrožiš.  

V: Ja v redu. […] Dobro, gremo naprej. Tretja vrstica. Ššš, mormo se slišat!  

V: Kako ti lahko pade barvica dva metra proč? Kaj delaš zdej z barvico? Eno samo 

potrebuješ.  

V: Tretja vrstica. Poimenujmo živali. 

V in O: Miš, murn …  

V: Potem tale … 

O: Tjulenj. 

V: Ni tjulenj, ker ma take dolge zobe, ampak je …  

O: Lev. 

V: Lev nima takih zob dol, ampak je … Katera žival? 

O: Morski lev. 

V: Pravim, da ni morski lev, ni tjulenj … Podoben je, sam de mat kole še dva velika oba ven. 

Kaj je to za ena žvau?   
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O: Mrož. 

V: Mrož, ja. V redu, mrož. In zadnji je? 

O: Bik! 

V: Se pravi, m miška, m muren, m mrož, b bik. 

O: Bik. 

V: Bik ne sodi zraven. Bika prečrtaj ali obkroži. 

V: Venesa, zakaj si vse obkrožla? Samo tistega, ki ne sodi zraven. Ta ne sodi zraven, lej, 

samo bik ne sodi. M miška, m muren, m mrož in b bik.  

V: No pa poglejmo naprej. Še ena vrstica. Poimenujmo živali. Prva je? 

O: Žaba. 

V: Žaba. 

O: Želva. 

V: Želva. 

O: Zebra. 

V: Zebra. In zadnja je? 

O: Žirafa. 

V: Dobro … 

O: Ta ne bo. 

V: Katera ne sodi?  

O: Zebra! 

V: Zakaj ne? 

O: Ker je na z. 

V: Bravo. Ostale so pa na? 

O: Ž. 

V: Ostale pa? 

O: Ž. 

V: Na ž, v redu. Žaba ž, želva ž, zebra z, žirafa ž. 

V: Mal še počaki, Alja. Še zadnja vrstica! Amm, Luka poimenuj živali v zadnji vrstici. Samo 

poimenuj. 

O: Jazbec, nosorog, jež, jelen. 

V: Ja, zelo hitr si šel. Jazbec … Ja, usedeš se, nč mi ne rabiš skakat. 

O: Nosorog. 

V: Ja, nosorog.  

O: Jež. 

V: Jež j. 

O: Jelen. 

V: Jelen j. Kateri ne sodi? 

O: Jež.   

O: Nosorog. 

V: Nosorog je pa na glas? 

O: N. 

O: M. 

V: Nosorog, pol bi bil mosorog. N, nosorog je na n, jež j in jelen j. Nosorog ne sodi, ker je na 

n. Obkrožiš! Tako ja. 

O: Js sm že. 

O: Js sm tud že.  

V: Zdej pa se še, če se znate, podpišete na svoj list. Podpišeš se. 

V: Se podpišeš in potem … Kr dejte mi liste na mizo mojo. In prideš po čebelico Majo, ki gre 

v šolo. Pa boš povedal, kaj vse ti je pripravila za s seboj za v šolo.  

V: Na mojo mizo neseš. Si se podpisal? 
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V: Čebelica Maja gre v prvi razred. Pa poglejmo. Potem pa še pobarvaš in boš vse skupaj lepo 

prilepil v svoj zvezek.  

 

ZVOČNI POSNETEK ŠT. 7 

V: Čakam! Izvolita. Oziroma trije ste … Izvolite. Js upam, da sm dovolj stolov pripravla.  

V: Kaj nam je Nataša prnesla?  

O: Čebelice. 

V: To ni … Ja, je od čebelic, ni pa to čebelica. To je? 

V: Sat. Sat, to so notr plošče, ki so v čebelnjaku, da čebelice tukaj notri prinašajo med in 

cvetni prah. Pa bomo mi najprej zgodbo o čebelici Meli povedali in potem bomo vidli, kaj se 

je dogajalo notr v čebelnjaku. Čebelica Meli. Na robu gozda, v temnem panju je živela 

čebelica Meli. Bila je zelo majhna in še nikoli do sedaj ni zapustila panja. Bila je tako majhna, 

da je še matica …  

V: To je čebelja kraljica, glavna čebela …  

V: Ni dovolila ven iz panja. Rekla ji je, da je še prezgodaj in da bo zrasla in nekega dne tudi 

odletela ven, zdaj pa naj gre nazaj k svoji sestri. Meli se je vrnila na delo, saj je za mlade 

čebele v panju vedno veliko dela. Poglejte, v takihle sobicah čebele pospravljajo, čistijo, na 

kupček dajejo med in to so te sobice. Te mejhne luknjice so sobice, v katerih mlade čebelice 

delajo.  

V: Po končanem delu se je Meli usedla in sanjarila ter razmišljala. Njene velike sestrice so 

vsak dan odletele na pašo, domov so prinašale med, pripovedovale o rečeh, ki so jih videle in 

doživele. Rekle so, da je tam zunaj modro nebo, sonce, drevesa in še toliko drugega. Meli si je 

poskušala te lepote predstavljati. Razmišljala je, kakšno je modro nebo, kakšno je sonce,  

kakšna so drevesa. Čakala je in čakala, da bo lahko poletela iz panja. Nenadoma pa se je vse 

zatreslo in zamajalo. Ooh, panju grozi nevarnost! Nekaj se je zgodilo. Medved je napadel 

panj! Medvedu je zadišalo … 

V: Poduhajte, kako to diši. Medu je … Medvedu je zadišal med in je prišel in napadel je panj. 

V: Dej, povohej. Diši, zelo diši. Lej, Žana bo povohala. Kr dejte tko …  

V: Diši, a ne? 

V: In to je medved zavohal. 

O: […] 

V: To je medved zavohal in je hotel pogledat, kaj je notr. Napadel je panj. Meli in njene 

sestrice so se razjezile in napadle …  

V: Steklo bo ven. Polil boš. 

V: In so se zapodile v medveda. So rekle ne! To pa ne dovolimo! Medved je mahal s svojimi 

tacami. Stran čebele, stran … Tkole je delal. 

V: Čebele so ga začele pikati, hotele so ga pregnati. In ker je bilo čebelic zelo veliko, je 

medved zbežal. Pobegnil je. Meli pa je pristala na gobi in ker so čebelice zletele še za 

medvedkom, se je Meli ustavija na gobi. Usedla se je na gobo. Končno je zapustila panj. Prvič 

je zagledala svet. Ta je bil prekrasen. 

V: Kaj je vse vidla? Modro nebo. Kaj še? 

O: Sonce.   

V: Sonce, drevesa, vse okoli sebe. Videla je rožice, metulje … Meli se je spustila na cvet in 

posrkala nekaj medu. S svojim rilčkom je posrkala med. Dober je, je rekel metulj. Toda še 

boljši je v dolinah na drugi strani. Včeraj sem ga srkal na rožah velikankah, na tvojem mestu 

bi odletel tja. Meli se je obotavljala. Njene sestrice niso nikoli hotele v dolino. Predaleč je in 

tudi rož velikank nikoli niso videle. Kako ponosna bi bila Meli, če bi ona prva poletela v 

dolino in nabrala med na velikih rožah. Poslovila se je od metuljčka, adijo metuljček, in 

odletela proti dolini. Oo, toda na čebelico je prežala nevarnost. Ne daleč stran je pajek naredil 

svojo mrežo. In bila je tako, tako tanka, da je Meli ni videla. Zapletla se je v to mrežo in ko se 
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je čebelica zapletla v mrežo, se je mreža zatresla in prišel je pajek, ker je čutil, da se njegova 

mreža trese. Ampak potem ojoj prejoj … jo je nekaj poneslo v zrak. 

V: Kaj vidimo tle? En velik kljun. Rešena je bila, pa ne za dolgo. Ker tudi ptice niso ravno 

prijateljice čebel. Hotela jo je ptica pojest. Aha, za koga jo je ptica vzela? Za svoje mladičke, 

glej. Mladički, lačni mladički odpirajo svoj …  

O: Kljun. 

V: Kljun ja.  

V: Ptički otročički, ptički otročički … Je klicala mama ptica. Da bi svoje mladičke nahranila 

… Na široko so odpirali svoje kljune in videla je globoko v njihova grla. Nenadoma pa se je 

mama ptica obrnila in jezno zakričala. Kra-kra-kra … Napodila je kuno, ta je hotela mladičke 

pojesti. Ko je ptica odprla svoj kljun, je čebelica Meli odletela. Rešena je bila. Meli je 

nadaljevala pot. Toda dolina je bila daleč in Meli je bila utrujena. Poiskati si je morala 

zavetje. In za njo se je pojavila senca. Kaj pa je ta senca?  

O: […] 

V: Tole … Kaj je tole? A poznate? Na njivi včasih stoji možak in straši ptiče.  

O: Ma kljun. 

V: Kljun ma … Ja no, nos ma, tak velik nos. Straši ptice.  

O: Ptičje strašilo. 

V: Tako, ptičje strašilo je bilo to, ki je stalo na njivi. In skrila se je notri v šal in zaspala. 

Zjutraj se je Meli zbudila in bila presenečena, ko je videla, na kakšnem drevesu spi. To ni bilo 

drevo, ampak je bil …  

V: Ap, joj, joj, joj, joj, joj …  

V: Ampak je bilo res strašilo. Oh in tukaj so bile rože, rože velikanke. Čebelica je prvič videla 

tako velike rože. To so bile sončnice. Metulj je imel prav. To je raj za čebele. Meli si je 

privoščila zajtrk. Zelo se je najedla in težko obložena s cvetnim prahom in medom je poletela 

nazaj proti panju. Kar v culico je nabrala. Culico si je pa naredila iz lističa. In je notr nabrala 

med in cvetni prah. V panju so čebele delale. Ko se je Meli vrnila, so vse pritekle k njej. 

Privabil jih je vonj medu in cvetnega prahu. Meli jim je povedala, kaj vse se ji je zgodilo na 

poti do … Do doline. In čebele so vprašale, kje rastejo te čudovite rože. In Meli je začela 

plesati. Čebelice ne znajo govorit, ne znajo povedat, ne znajo narisat zemljevida, ampak 

čebelice plešejo. In s svojim plesom drugim čebelam povejo, kje so našle med. Začela je 

plesati in povedala, kje je našla med. Nrdila je tri korake naprej … Tkole je delala – ena, dva, 

tri in tri korake nazaj – ena, dva, tri. Tako je povedala, kje je našla, kje je pot do doline. 

Čebele so bile vse iz sebe. Rože velike kot sonce. V tej dolini more biti res lepo.  

V: Poglejte, kaj so nrdile čebele.  

O: Kovčke. 

V: Tako, kot da grejo na potovanje. Tam v dolini je boljše kot tukaj, so brenčale čebele. 

Odletimo tja, odletimo kar takoj! Trikrat hura za Meli in za naše novo, lepše življenje. Vsaka 

je vzela svoj kovček in odpravile so se v dolino iskat dišeče rože.  

V: V takileh hišicah je stanovala naša Meli. V telih sobicah živijo najprej čisto, čisto majhne 

…  

O: […] 

V: Jajčeca, ličinke. In čebelice hranijo te mejhne dojenčke. In potem ko zlezejo ven, so 

najprej te mejhne čebelice … Morajo potovat, da pospravljajo in čistijo. Ne smejo ven iz 

panja, ker so še premejhne. Tole kar je bol temno, je notr cvetni prah. Tukaj je pa med. Lahko 

s prstom tole mal primete, pa boste vidli, da bo prstek lepljiv. Lahko kr … 

V: No zdej pa prstek poglej … A je kej lepljivo? Je? Pa če poduhamo, pa lohk tud poližemo, 

pa boste vidli, da je to sladko. 

O: Js ne bom. 

V: Ne boš. No pa samo poglej. Vidiš, tu je še mal medu notr.   
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O: […] 

V: Malo je še medu, ja. Malo je še medu. Lahko oblizneš, ker je sladko. Mmm … Odlično je. 

V: Ja, pa ne z jezikom! S prstom bučka. Tako.  

O: Se lahko grem igrat? 

V: Ne, nismo še končali, mejčken še počakaj. […] 

V: In v čebelnjaku …  

O: Mi to doma jemo. 

V: Doma jeste med, a ne?  

V: V čebelnjaku je velikole takihle hišic z veliko sobic. Kočebelice vse to napolnijo, čebelar 

vzame to ven iz panja, očisti tkole dol, ker čebelice dajo tuki gor vosek, de med vn ne teče, 

čebelar to očisti in vn priteče med. Kam pa da čebelar med? kam da čebelar … 

O: V lonček! 

V: Ja, v lonček … 

O: V kozarcu. 

V: V kozarcu je potem med, točno. Da med v kozarec. Kam pa potem kozarce? Kam?   

O: V umivalnik. 

V: V umivalnik, kozarce? Kaj pa ko je polno medu, kam pa tistega spravimo?  

O: Na voziček. 

V: Lahko na voziček. Kam še lahko? Kje mate doma? 

O: Na omaro. 

V: Na omaro ali pa v predal. Kam pa damo med? Kje ga lahko jemo? 

O: Na kruhu. 

V: Na kruhu, tako je.  

 

ZVOČNI POSNETEK ŠT. 8  

V: Katera čutila smo spoznal? Poleg čutila za tip smo spoznali še čutilo za? 

O: Sluh. 

V: Za sluh, bravo. Katerega še? 

O: Za vohanje. 

V: Katero pa je čutilo za vohanje? 

O: Nos. 

V: Katero čutilo smo potem še spoznal? 

O: Jezik. 

V: Jezik. Za kaj? 

O: Okus.  

V: Jezik je čutilo za okus, res je. In zdej smo tuki napisal … Čutilo za okus bomo napisali. 

Kaj smo delali potem včeraj? Se spomnite? Zavezali smo učke […] in potem ste … Kaj? 

O: Vohal. 

V: Vohal, res je. Kaj pa ko sem vam dala zobotrebec, en krožnik in ste?  

O: Okušali. 

V: Okušali, bravo. Okušali ste. In kaj ste okušali? 

O: Sadje. 

V: Sadje, res je. Pa kaj še? Kaj še? Poleg sadja ste še nekaj okušal. Kaj še?  

O: Js sm korenje. 

V: Korenje. Kaj pa je korenje? Ze-le … ? 

O: Njava. 

V: Zelenjava je korenje. Res je. Pa kaj še? Poleg korenja … Poleg zelenjave in … In sadja 

smo okušali še nekaj. Kaj še? V dveh lončkih je bilo. 

O: Am, am sladkor pa … 

V: Sladkor in? 
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O: Slano. 

V: Kaj pa je bilo slano? 

O: Sol.  

V: Sol, res je. Sol. Zde bomo nardili … Naredili plakat še za okus. Najprej bomo prlepl sm 

tale … Kaj je tukaj? 

O: Jezik. 

V: Jezik. Na jeziku bomo rekli, da imamo … 

O: Za okus. 

V: Za okus … Takšne brbončice, ki prepoznavajo različne okuse, a ne. Čisto spodaj smo rekli 

da je? 

O: Dobro. 

V: Dobro, vem da je dobr. Ampak katera sličica bi … 

O: Sladko.  

V: Sladko. Katera od teh sličic bi pasala tkej spodaj?  

O: […] 

V: Aha, kaj je to? 

O: Bomboni. 

V: Bomboni. Kaj pa je to? 

O: Sol.  

V: Sol, res je. Tukaj spodaj bomo ob tem prilepili slikco, sličico bonbonov. Kaj pa je potem 

naprej? Tukej naprej gor smo rekli, da je?  

O: Slano. 

V: Slano. Kater od teh sličic bi … 

O: […] 

V: Bravo. Še višje gor na jeziku je, so brbončice, ki prepoznavajo … Kakšen okus? Kakšen je 

ta okus? 

O: Kisel.  

V: Kislo ja. Kaj pa čisto na vrhu? Čist na vrhu, skoraj ob grlu. 

O: Slano. 

V: Ne ni slano, slano je tukej spodaj.  

O: Am, grenko. 

V: Grenko. Kaj je to? Kater sadež je to? 

O: Pomaranča. 

V: Ni pomaranča. Pomaranča je kakšna? Sladka? A je sladka?  

O: Ja. 

V: Ja. Kaj pa je to?  

O: Mandarina. 

V: Tud mandarina ni. A mogoče kdo pozna grenivko? Grenivka je tudi sadež, ki je zelo 

podoben pomaranči, ampak ma grenak okus.  

O: Granatno jabolko. 

V: Ja, je mel rdečo kožico? Točno. Js bom šla … Že danes sm že rekla, da moram prnest, pa 

sm pozabila. Bom šla iskat grenivko in jo boste lahko okušali. Zdej bomo pa tole prlepli, 

prilepili in naredili plakat še za okus. Js vam prilepim jezik, vi boste pa potem zraven prilepili 

sličice. Ja? Tko, na zdej pa kr sami prilepite. Pa mi zraven še mal pokomentirajte.  

V: Kaj pa je bilo grenko na krožniku, na katerem smo okušali?  

O: Korenje. 

V: Bravo, korenje. Ti si rekla, da ima korenje grenek okus. A ne? Kaj pa je na teh sličicah? 

O: Granatno jabolko. 

V: Ne, to ni granatno jabolko. To je?  

V: Grenivka. Grenivka že v imenu pove, da je grenka, a ne?  
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V: Ja, super. Manca, kaj si prilepila?  

O: Bombone. 

V: Bombončke, ki so? Sla … ? Sladki.  

V: Katrin, kaj boš pa ti prilepila?  

O: Kislo. 

V: Kislo. Ne, tukaj gor je kislo. Kaj pa je kislo? Kaj je na sliki narisano?  

O: Limona. 

V: Limona.  

V: Lučka, kaj boš pa ti prilepila?  

O: […] 

V: Sol. Kam boš? Bravo, super. Zdej bo pa še Karmen prilepila … Kaj imaš Karmen? Kaj je 

že to? Gre … ? 

O: Grenivka. 

V: Grenivka, grenko. Kaj pa je bilo na krožniku, ko smo okušali? Kaj je bilo kislo na 

krožniku? A? Kdo je okušal od vas? Je rekel, da je kislo ja … 

O: Gode. 

V: Jabolko je bilo kislo na krožniku, ko smo okušali. Kaj pa je bilo slano? 

O: Sol. 

V: Sol je bila slana. Je kr mal zapeklo v ustih, a ne, ko smo okusili. Kaj pa je bilo sladko?  

O: Bombončki. 

V: Ja, na sliki, na sliki so bombončki. Kaj pa je bilo sladko, ko smo mi okušali z zavezanimi 

očmi? 

O: Grozdje. 

V: Grozdje, bravo, res je. Kaj je blo še sladko?  

O: Hruška. 

V: Hruška, bravo, res je. Kaj je bilo še sladko?  

O: Sladkor. 

V: Sladkor, super, bravo. Kaj pa je še sladko? Zdej pa vi mal pomislte. Dejte mi mal razmislt, 

kaj je še sladko. 

O: Bomboni. 

V: Kaj? 

O: Bomboni. 

V: Bomboni smo že rekl. Kaj je še sladko? Poleg bombonov, sladkorja, kaj je še sladko?  

O: Čokolada. 

V: Bravo, čokolada. Kaj je še sladko? 

O: Torta. 

V: Torta. Kaj še? 

O: Piškoti. 

V: Piškoti. Kaj še?  

O: Jagode? 

V: Jagode so tud sladke. 

O: Maline. 

V: Maline. Kaj pa ližete kdaj poleti, ko je vroče? 

O: Sladoled. 

V: Sladoled. A je sladek, a je kisu?   

O: Sladek. 

V: Sladek. Kaj pa une okrogle, k tud lahko ližeš, pa mate vi otroci … 

O: Lizika. 

V: Lizika, bravo. Kaj bi pa lahko bilo poleg soli še slano? Kaj je še slano? 

O: Aaaam … 
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V: Kaj bi lahko bilo še slano poleg lizike, mislm poleg soli? 

O: Zenf. 

V: Zenf je slan? Ja, ampak js sm mela v mislih kkšno drugo stvar. Je mal slan. Kaj bi še lahko 

bilo slano? Ko mate vi zlo, zlo radi? Take mejhne, pa gor piše bobi … 

O: Bobi palčke. 

V: Bobi palčke. A so slane palčke? 

O: Ja. 

V: Zakaj pa so slane?  

O: K ma sol. 

V: Ja, sol jeposuta. Pa kaj je še slano? Kaj pa ko nam Bogdan skuha juhico? A je sladka? 

O: Ja. 

V: Sladka je juha? A je grenka? 

O: Ne 

O: Ne, sladka. 

V: Teb je sladka? 

O: Men je tud sladka.  

V: Ampak veste kaj … Men je pa slana. Kaj pa ko dobimo za malico slanike? Kakšnega 

okusa so?  

O: Slani. 

V: Slani so, res je. Kaj bi poleg kislega, poleg limone še bilo lahko kislo?  

O: Pomaranča. 

V: Tudi. Kaj še? 

O: Mandarina.  

V: Mandarina tudi. Kaj je še kislo?  

O: Am … 

V: Vsi mamo v glavi vedno samo limono, a ne. 

O: To je za zdravje. 

V: Za zdravje je, ja.  

O: Nas boli glava, de popijemo z vodo toplo. Limono not damo pa popijemo. 

V: Zato ker je v limoni C-vitamin, a ne. Ja to je to za zdravje. Kaj bi pa poleg grenivke še bilo 

grenko lahko?  

O: Korenje. 

V: Korenje, okej. Kaj še? 

O: Aaam … 

V: Aaaam … 

O: Bomboni. 

V: Bombončki so sladki.  

V: Dejmo zdej še tole ponovit. Čutilo za tip, a ne. Smo rekl … Kaj je čutilo za tip?  

O: Roke. 

V: Roke. Kaj smo delali z rokami? Kje smo najbolj … 

O: Tipali. 

V: Tipali. Kaj pa smo tipali? Različne? 

O: Stvari. 

V: Stvari, različne materiale, a ne. In pa kaj je tukej na sliki? 

O: Voda. 

V: Voda. Kdaj ste najbolj občutili razliko, ko je bla ledena voda, al ko je bla mrzla voda?  

O: Ledena. 

V: Toplo, a ne. Ledeno, najbolj vs  je zazebl v roke, ko je bla ledena. Ja? Kaj pa tukej? A ste 

enako čutili, ko ste imeli rokavice na rokah pa zavezane oči, kot potem, ko smo dali rokavice 

in prevezo dol? 
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O: Ne. 

V: Ne? Kdaj je bil bolši občutek v rokah, v dlaneh? Z rokavicami ali brez? 

O: Brez. 

V: Brez, zakaj?  

O: Drugače smo čutl. 

V: Drugače si čutu a ne, a boljše si lahko potipu pa pregnetu, a ne. Bravo, res je. Kaj smo pa v 

gozdu potem še iskali? Tudi različne materiale za tipat, a ne. In kaj smo našl?  

O: […], mah. 

V: Mah. Kakšn je bil mah?  

O: Mehek pa mokr. 

V: Pa mokr, res je. Kaj pa deblo? Trdo, a ne. Pa hrapavo. A je bilo hrapavo? Kaj v sobi smo 

potem še našli hrapavega? Ko smo tipal … A se spomneš na našo čutno tablo? Kaj je 

hrapavega na tabli?  

O: Blago.  

 

ZVOČNI POSNETEK ŠT. 9  

V: Tale žoga gre kar okrog in okrog. Potuje. Dejmo, hitro podej nekomu. Nekomu jo podaš. 

Komu daš žogo?  

O: Binetu. 

O: Tina? 

V: Kaj? Ja, okrog in okrog jo daš. 

V: Am, tole zapestnico bom js vzela, pa jo bom dala tmle gor. Nočem, da se zgubi, pa nočem, 

da se strga. 

V: Zdej pa en velik krog, ker bo tukej na sredini Oskar nekej sestavil. Čira čara, hokus pokus, 

ritke nazaj, nazaj, nazaj. […] Oskar, kje si bil cel teden?  

O: Doma. 

V: Kaj si pa delu?  

O: Igral. 

V: Igral, pa kaj še? Zakaj si pa sploh bil doma?  

O: Zato ker sem se igral […]. 

V: Zbolel si, a? 

O: Ja. 

V: Mi smo dobli klic, da je Oskar zbolel. Meli smo okrašeno vso sobo, balone smo že pihal, 

tebe pa ni blo. A? Dones pa nismo nč okrasili sobe. Niste nč sporočil, da prideš.  

O: […] 

V: Nismo okrasili. Kaj? 

O: […] 

V: Snežinko boš izrezal? Snežinke niso za danes. Danes bomo okrasili […]. Dej povej, kako 

si praznoval rojstni dan. A si mel torto?  

O: Ja. 

V: A je bil na torti … Kaj je bilo narisano? 

O: Ježek. 

V: Ježek? Kaj pa vlak? Vlaka pa ni blo?  

O: Vlak je bil. 

V: A je bil? Super.  

V: Zdej pa hitro nazaj v krog sedet, slavljenec pa vstane na sredini. Tako … Pa mu damo tole. 

Tale zabojček. Kaj je že tukej notri?  

O: Svečke. 

V: Tudi svečke. Pa kaj še? 

O: […] 
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V: Sestavli bomo krog. Kaj je tole? A znate poiskat tole? Kaj je to? 

O: Sonce. 

V: Sonce, sonce je to. Sonce gre na sredino. 

V: Am, noge nazaj! Noge daš nazaj. 

V: Sonce. Potem pa sestavljamo. Tkole. Dejmo začet tukej. Tale mesec december bo 

naslednji, a ne. Pa bomo kr tukej začel. […] Bomo sestavli sliko. Tole je zi-ma. 

O: Zi-ma. To je drevo.  

V: Zima. Ja, kje je še ena slikica od zime? Na katero stran gre? Tukej? No, kaj pa prihaja za 

zimo? 

O: Pomlad. 

V: Pomlad. 

V: Kdo bo pomagal Oskarju? 

O: Js. 

V: Am, tole kam paše? 

V: Ne delamo tega! Na drugo stran.  

O: A ne, de ne gledamo tega? Am, Tina, a ne, de ne gledamo? 

V: Gledamo? 

O: Ja tegale. 

V: Tkole zima, pomlad. Zdej greš nazaj. Kaj pa pride za pomladjo? Kaj je potem? 

O: Poletje. 

V: Poletje. 

O: Za morje.  

V: Poletje. In nato? Kaj pa potem? 

O: […] 

V: Ne, ko padajo listki z dreves. 

O: Jesen. 

V: Jesen. Je-sen.  

V: In smo sestavli krog. Potem pa mamo tukej še mesece. A, kje je mesec julij? A je to v 

jeseni? 

O: Ja. 

V: A? Bine to ve. 

O: […] 

V: A? Rumena barva je tukaj. Poletje. A je poleti?  

O: Js grem na morje.  

V: Kaj pa avgust? Avgust? September. 

O: September. 

V: Oktober. Kje mamo oktober? Tukaj. Oktober.  

O: Oktober. 

V: November. 

O: November. 

V: December. 

O: December.  

V: Januar.  

O: Januar. 

V: Februar. Umakni roke.  

V: Fe-bru-ar. 

O: Fe-bru-ar. 

V: Am … Marec. 

O: Marec. 

V: April. 
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O: April. 

V: Maj. 

O: Maj.  

V: In? O, zdej pa še ti pejd postavt tjale na drugo stran.  

V: Junij. Umakni se, slavljenec prihaja. Zdej pa poiščemo, katerega meseca ma … Okrog 

obrni. Katerega meseca ma Oskar rojstni dan? Kdaj praznuje? Kateri mesec je zdej?  

O: Pomlad. 

V: Ne. Kateri letni čas je zdej?  

O: Jesen. 

V: Jesen. Pa kateri mesec?  

O: Sonček. 

V: Nooo … ? 

O: November. 

V: November. Kje pa je november? 

O: Tm k je … 

V: Tukej? 

V: Tukej je november. Tukej maš ti rojstni dan. In od Oskarja mamica pa očka sta meni 

povedala eno zgodbico o Oskarju. A jo boste poslušali?  

O: Ja. 

V: A? kje pa mamo zdej našo Zemljo? Zemlja potuje okoli Zemljine osi … Tkole. Umakneš 

se Oskarju. Okoli in okoli krožiš. Pejmo, umakni se. Anže nazaj. Okrog greš.  

V: Tko. Pred tremi leti so mamica očka in bratec nestrpno pričakovali rojstvo dojenčka. 

Čeprav je bil november mrzel mesec, je tisti dan sijal topel sonček. In ko je mamica začutila, 

da se v trebuščku nekaj dogaja. Z očkom sta se odpravila v porodnišnico, kjer je mamica 

rodila dečka. Poimenovali so ga oskar. Ime mu je izbral starejši bratec. In potem je Oskar 

začel potovati okrog sonca.  

V: Kr pejd okrog in okrog. 

V: Prvo leto, ko je bil Oskar dojenček, je bil en velik dobrovoljček. Najraje se je igral v 

svojem igralnem kotičku, polnem igrač. Torto za njegov prvi rojstni dan, je spekla njegova 

mamica. Nanjo je postavila svečko in veliko živalic narejenih iz sladkorja. Potem pa je Oskar 

imel prvo svečko.  

O: A bomo vsi to mel? 

V: Tkole, ne, ne.  

V: In Oskar gre naprej. Kroži okoli Sonca. 

V: Ko se je bližalo poletje, se je Oskar zelo veselil, saj se je zelo rad … Saj je zelo rad čofotal 

v morju. Še bolj pa se je veselil lunaparka na morju, saj je vedel, da se tam pelje vlakec 

Marcel in se bo lahko peljal. To leto je Oskar prvič odšel v vrtec, kjer je spoznal prijazni 

vzgojiteljici ter veliko prijateljev in prijateljic. Potem pa je upihnil drugo svečko. Tkole. 

V: In spet … Eno leto je šel okoli Sonca. Božič sta Oskar in njegov bratec nestrpno 

pričakovala to leto. Ker jima je mamica kupila Božičkovi kapi, sta hotela Božičku pomagati 

raznašati darila za pridne otroke. Ker pa Božiček raznaša darila ponoči, nista mogla ostati 

budna tako dolgo. Zato sta zaspala. Naslednje jutro sta ju pričakala darila, saj sta bila pridna 

vso leto.  

V: A? A res si bil tolk priden? Da so te počakala darila. A?  

V: In potem si upihnil tretjo svečko.  

V: Zdej pa si bo vsak nekaj zaželel. Nekaj čarobnega, eno tako željo, pa nč povedat. Prov? Nč 

nm povedat. Potem pa upihneš Oskar fino, močno svečke.  

V in O: Bravo! 

O: […] 

V: Kdo je pihal? 
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O: Marcel! 

V: Potem bom pa še enkrat prižgala. Samo Oskar. To so danes samo od Oskarja. Ja? Samo od 

Oskarja so te svečke. Tri svečke. Nihče drug ne piha. 

V in O: Tri, štiri, zdaj! 

V: Še, še … Uu, super. 

V in O: Bravo! 

 

ZVOČNI POSNETEK ŠT. 10  

V: Stopiš z nogama v dva kvadratka s tem, da se držita, stikata v vogalu. V vogalu. Ti nimaš 

pravilno. V vogalu. Žiga narobe, vogal mata skupen.  

O: Alenka, tkole? 

V: Nimaš pravilno. Imaš stranico skupno.  

O: Tkole, a ne? 

V: Stranico maš skupno. Stranico imaš skupno. Vogal mora bit skupen. 

O: A tko Alenka?  

V: Stranico morta … Nimaš, ti maš stranico. Tako, tako. Videš? A videš? Je? 

O: Alenka, a tko? 

V: Stojiš na črti. Pravilno je […]. Kje imaš noge? Ti stojiš na dveh črtah? Smo rekl, da 

stojimo na črtah? Stojimo med kvadrati, ki imata skupen vogal.  

O: A tko? 

V: Bravo Bor, bravo Neža.  

V: Am, zdej se pa postavimo v dva kvadratka, ki imata skupno stranico. Stranico imata 

skupno … 

V: Bom prišla okrog pogledat, če je pravilno. 

V: V redu.  

O: A tko, Alenka? 

V: Ne, ni v redu. Skupno stranico imata.  

V: Pravilno. Ostali mate vsi pravilno. Bravo! 

V: Zdej si pa vsak poišče stolček. Fant, punca. Tamle manjka en fant vmes. 

O: Zamenjaj! 

V: A bo v redu? No poglejmo se.  

V: Am, usedi se, prosim. Ko bomo v krogu bomo pa začeli.  

V: Mi vsi vemo, a ne, kaj smo prejšnji teden … Am, prejšnji teden delali. Obiskal nas je kdo? 

O: Grini. 

V: Grini nas je obiskal. Kaj smo si pa na tisti dan, ko nas je obiskal Grini, ogledali?  

O: Smeti! 

V: Ne. Kaj smo si ogledali? Počakaj, nismo še pri delavnicah. Kaj smo si ogledali? 

O: Smetarje! 

V: Res je. In kaj smo videli? 

O: Pa tud […]. 

V: Ne. Kaj smo si ogledali? Še nismo končali vsega. Smo samo njih videli, pa smo šli potem 

notr al smo videli še kakšno dogajanje? 

O: […] 

V: Kaj? Kaj smo videli? 

O: Pol je pa Grini pršel. 

V: To je res. Ampak kaj so nam prikazali smetarji? 

O: Smetarji so nam prikazali […]. 

V: Bom še drugače vprašala. Am, a je prišel samo … Ššš. Je prišel v vrtec samo en tovornjak? 

O: Ne, dva! 

V: Dva tovornjaka. 
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O: Eden je samo za papir bil. 

V: No to sem želela slišat. To se pravi, ni prišel samo en tovornjak in spraznil vse zabojnike v 

isti tovornjak, ampak sta prišla … 

O: Dva. 

V: Dva tovornjaka, ampak … 

O: Eden je bil za ostale smeti, eden pa za papir.  

V: Tako. En, en … Smetarji so prišli z enim tovornjakom spraznit katere zabojnike? 

O: Črne. 

V: Črne. Tam notri imamo kakšne smeti? Mamo bio odpadke? 

O: Ja! 

O: Ja.  

O: Ne! Pa še rumene mamo. […] 

V: Kje so tisti ostali odpadki, ki ne spadajo v noben drug zabojnik? Am, eden je … Am eden, 

drug tovornjak pa je za kaj? 

O: Papir! 

V: Papir. Kakšne barve pokrova pa je bil tist … Kakšne barve pokrov pa je imel tist zabojnik? 

O: Moder! 

V: Ja. Am … 

O: Mogu bi bit pa un zabojnik za papir čist moder. 

V: Ne, ni potrebno. Važno je, da ima vsaj pokrov moder. Mi smo včeraj sicer res pobarvali 

celoten zabojnik modre barve in to zato, da smo potem tudi lažje vedli.  

O: Ja. 

V: Am, katere barve zabojnik je pa ostal tukaj oziroma katerih smeti niso spraznil?  

O: Am, zelenga!  

V: A mamo … 

O: Rumen! 

V: A mamo zelen zabojnik?  

O: Ne! 

V: Kaj pa mamo … A mamo … 

O: Nee! Rumenga. 

V: Rumen, ja. Katere smeti pa … 

O: Mi mamo doma samo rumenga pa črnga. 

V: V redu.  

O: Mi mamo pa […]. 

V: Če imate doma vsi zabojnik rumene barve … 

O: […] 

V: Če mate vsi doma zabojnik z rumenim pokrovom … Če imate vsi doma zabojnik z 

rumenim pokrovom, potem veste, kaj spada tja. In kaj damo, kaj damo v ta zabojnik?  

O: Am … 

V: Kako to skupno poimenujemo z eno besedo? Kako poimenujemo? 

O: […] 

V: Vem da nimate, ker pri domačih hišah ni modrih zabojnikov. Ampak peljete papir na 

ekološki otok. Kakšne … Kaj rečemo, da damo v zabojnik z rumenim pokrovom?  

O: Am, embalažo! 

V: Bravo, embalaža. In kaj je vse to embalaža? Kaj smo …  

O: […] 

V: Ja, embalažo, če jo pravilno razvrstimo, potem jo lahko torej uporabimo … Temu rečemo 

reciklaža to je vse v redu, ampak jaz sem vprašala, kaj sodi pod embalažo. Katere smeti so to? 

O: Am, plastika. 

V: Plastika, ja. Plastične na primer … A se spomnite včeraj, ko smo izstrigovali smeti?  
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O: Ja. 

V: No in kaj ste prilepili na zabojnik, ki je bil rumene barve? 

O: Vrečke! 

V: Bravo. Še na glas!  

O: Vrečko. 

V: Pa kaj še? 

O: Pa škatlo. 

O: Papirnato škatlo. 

V: Pusti zabojnik modre barve. Pusti zabojnik modre barve. Zdej se pogovarjamo o zabojniku 

rumene barve oziroma o zabojniku z rumenim pokrovom. Kaj sodi v ta zabojnik? Plastenka 

… Kaj še?  

O: Kozarec. 

V: Ne, kozarec pa ne. Kozarec spada med embalažo. Kozarec sodi v zelen zabojnik. Ja, zato 

pa … Zakaj pa? 

O: Zato ker je steklo. 

V: Aha, pa ga damo v drug zabojnik. 

O: Pa lahko je tud kuzarec plastičen.  

V: Aha. 

O: Js mam doma tri plastične kozarce. 

V: Ja, ampak plastični kozarec boš dal v zabojnik za embalažo. Steklen kozarec boš dal pa v 

zabojnik za? 

O: Zelen. 

V: Za? Kakšen material je to? 

O: Am, steklo. 

V: Kaj rečemo, da je? Steklo, a ne? Kaj pa se zgodi, ko steklo odvržemo v zabojnik? 

O: Razbijejo. 

V: Razbije se, a ne. 

V: Te zebe v roke? 

O: Ne. 

V: Potem pa se sleci.  

V: Aha, ja. Zato ker potem to odpadno steklo še enkrat uporabijo. To ni nč narobe, zato ker 

potem to obdelajo z močno temperaturo, a ne, prej še mal operejo. Am, kaj pa je zelo 

pomembno, ko odvržemo steklovino notr? A lahko pustimo, da je steklenica z zamaškom?  

O: Ne! 

V: Ker to pa ne spada med steklo, ker to pa ni steklo.  

O: Ampak so pa pokrovčki trdi.  

V: Ja, ampak ker ni steklo, ni za med steklo. 

O: Lahko pa maš eno tako škatlo pa daš not ta pokrovček pa potem vzameš to škatlo pa jo 

neseš v en zabojnik tak k so not pokrovčki. 

V: Aha.  

O: Ja mi jo mamo […]. 

V: Aha. Kje pa stoji ta škatla za zamaške v vrtcu?  

O: Am, tm na hodniku. 

V: Na hodniku je, ja. Pa vi veste, da z zbiranjem teh zamaškov lahko tudi komu pomagamo? 

A ne, ponavadi se namensko zbirajo te pokrovčki, zato so plačani, a ne. Jih zbirate doma? Na 

primer če mi zberemo v večjem številu, večjo količino tega, lahko nekomu pomagamo, da si 

otrok privošči voziček al pa kkšno tako posteljo. Ubistvu pomagamo ljudem, ki ne morejo 

živet tako, kot mi živimo. Po navadi majo kkšne probleme al ne morjo hodit. Ja? In jim mi 

pomagamo, da zbiramo pokrovčke. Tako da zbirajte pokrovčke in jih nosite s sabo v vrtec. 

Sej boste uživali, ko jih boste metali noter, a ne? Ja? 
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O: Ja. 

V: Ali lahko prinesemo umazane pokrovčke? 

O: Ne! 

V: Pokrovčke je potrebno prej … 

O: Očistit. 

V: Očistit, a ne? Ker ne mormo … Lejte, s temi pokrovčki je pokrit jogurt … Al pa kaj še? 

Jogurt, mleko, olje … Potem pa če bi vse blo na pokrovčkih bi blo kaj? 

O: Umazan. 

V: Kaj bi se dogajali v teh zabojnikih, če bi hrana ostala gor? 

O: Zgorel bi. 

O: Olje je mastn. 

V: Ja vse bi blo mastn. 

O: Umazan. 

O: Smrdel bi.  

V: Ja, ne bi blo v redu, a ne? Nikakor ne. 

 

ZVOČNI POSNETEK ŠT. 11 

V: Živjo jabolko. O pozdravljen krompirček. Povej mi, že poznaš boljši sadež od mene? Že, 

že, a če mene ne bi bilo, potem bi bili vsi ostali lačni. Ah, lej pomaranča draga moja, ti si 

prepotovala cel svet, daj povej krompirčku, da ni boljšega sadeža od mene. Le kaj si 

domišljaš! Jaz sem trikrat boljša od vaju. Celo barva se imenuje po meni. Oranžna barva! 

Zame si navadna pomaranča! Ti si pa nesramnež. O, lej! Zakaj se prepirata? […] Kaj? Nič 

več ne razumem. Oh, jabolko si domišlja, da je najboljši sadež na svetu. Oh, jabolko še nikoli 

ni šlo po svetu in ne ve, da sem jaz najboljša, najboljša banana, saj sem vendar prva hrana za 

dojenčke. […] Ne, ni res! Prva hrana za dojenčke je mleko! Potem pa sem jaz naribano 

jabolko. Da veš! Pozabljata, da sem jaz banana prepotovala daleč in poznava … Poznala ves 

svet bolje od vaju obeh. Kaj pa ti veš krompir? Pa se nekaj vsajaš, ko pa si rasel v temi pod 

zemljo. Aa, jabolko? Pa ti veš, da nisi z jablane videl dalje od sosedove ograje? Oo, zakaj se 

pa tukaj prepirate? Vsak od nas hoče biti najboljši. Kajneda hruška, da sem jaz najboljši sadež 

na svetu? Nisi ne, ne. Jaz sem! Sam js, banana, sem najboljši. Bodite no pametni no! Tudi jaz 

bi lahko tekmovala za najboljši sadež, saj sem medenka sladka hruška kot med. To nima 

smisla! Ko pride moja Špelca iz vrtca, bo z mamico pripravila najslajše kosilo. Ja, ja. Najprej 

bo skuhala krompir. Potem bo pa naribala jabolko in banano bo spremenila v čežano. In 

popila bo pomarančni sok. In na koncu bo pojedla še hruško medenko. Mmm, njam, njam, 

njam. Še naprej bo ostala zdrava in močna. Dober tek! 

V: No, kdo je nastopal v zgodbici?   

O: Jabolka, kromper, hruška pa … 

V: Banana. 

O: Pa banana. 

V: Pa banana. In … 

O: Pa pomaranča. 

V: Pa pomaranča. In kaj lahko naredimo iz pomaranče?  

O: Sok. Jagodni sok. 

V: Pomarančni sok. Kaj pa iz banane? Kaj lahko naredimo iz banane? 

O: Sok.  

V: No … 

O: Bananin sok. Jogurt. 

V: Lahko tudi jogurt. Kaj še lahko naredimo? Kaj če banano speštamo? Kaj dobimo?   

O: Pa tudi puding. 

V: Tudi puding. Mhm. Ampak če z vilico banano speštamo nastane? Čežana. Čežana. 
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O: […] 

V: Kaj pa lahko naredimo iz jabolka?  

O: […] 

V: Kaj lahko? 

O: […] 

V: Kaj lahko naredimo iz jabolka? 

O: Jemo. 

V: Lahko ga jemo. Pa kaj še?  

O: Pa banano. 

V: Kaj lahko naredimo iz jabolka?  

O: Banano. 

V: Kaj pa mami doma, k nariba jabolko pa ha da u testo, pa speče. Kako se pa tistmu reče?  

O: Testo.  

O: Bučke nastanejo. 

V: Ja, sočni štrudelj.  

O: Štrudelj. Sočni štrudelj. 

V: A mate vi radi sadje?  

O: Jaa. 

V: A res? A vsi?  

O: Jaa. 

V: Katero pa je vaše najljubše sadje? 

O: Tuki smrdi, ker sm js puknla. 

V: No to zdele s sadjem nima preveč veze.  

O: […] 

V: Metuljčki, sedaj me pa poslušajte. A mate vi radi sadje? 

O: Jaa. 

V: A res? 

O: Ja. 

V: No tako, sedaj bomo naredili … Vsak ima …  

O: Js sm lunca. 

V: Kaj si, lunca? 

O: Lunca. 

V: Ja, ampak vsak izmed vas bo prišel k meni, vzel bo … Kaj je to? 

O: Krog. 

V: Krog in ga bo nalepil na mesto … Amm, odvisno katero sadje mu je najbolj všeč. Katero 

sadje ima najrajši. A prov?  

O: Ja. 

V: No pa bo najprej prišla Ana. Katero sadje ti je najbolj všeč? Katero sadje najrajši ješ? Kaj 

je to? 

O: Kaki. 

V: Kaki? Boš nalepla svoj krogec h kakiju. Kr tuki ja. Pa se potem usedeš na nazaj na …  

V: Pa pride Martin. Pridi Martin. Kateri je tvoj najljubši sadež? 

O: Banana. 

V: Banana.  

O: Ne, moja lunca.  

V: V redu. 

O: Moja lunca. 

V: Pa pride Anja. Anja pridi. Kateri je tvoj najljubši sadež? Pokaži in poimenuj.  

O: Tale. 

V: In kaj je to?  
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O: Hruška. 

V: Izvoli in nalepi. 

O: Pa še js. 

V: Lili pridi. Vsi boste prišli na vrsto. Najprej bo zdej prišla Lili. Lili, kateri je tvoj najljubši 

sadež? Kaj je to? 

O: Pomaranča. 

V: Bo lili to poimenovala. Lili, kaj je to? 

O: Pomaranča. 

V: Izvoli in nalepi.  

V: Zdej pa pridi Jaka. Kateri je tvoj najljubši sadež? Kaj je to?    

O: […] 

V: Aha. Pridi Ela.  

O: Js pa nisem. 

V: Tudi ti boš prišla.  

V: Izvoli, nalepi. Kateri je tvoj najljubši sadež? 

O: Am, hruška in jabolko. 

V: Odloči se. 

O: Jabolko.  

V: Izvoli. Kateri je tvoj najljubši sadež?  

O: […] 

V: No, kaj je to?  

O: […] 

V: Hruška, ja.  

V: Pridi, Tomaž. Kateri je tvoj najljubši sadež? Kaj je to? 

O: Pomaranča. 

V: Pomaranča. Nalepi. […] Tko, ja. 

V: Pridi Jure. Še ti. Kaj je to? Kaj je to?  

V: No, sedaj pa pride Vid. Kateri je tvoj najljubši sadež?  

O: Vid! 

V: Umakni stol prosim, Jure. Pripravi se Nik. Nik! Kje pa je Nik? Nik, pridi.  

O: Banana.  

V: Banana.  

V: Amadej pridi.  

V: Nik, sedaj si ti na vrsti. 

O: […] 

V: Kaj je to?  

O: […] 

V: […] Ja. Še Amadej. Izvoli. 

V: Pa Gal, pridi.  

V: No dej, nalepi no. Super. Sedaj pride še Gal pa Jakob. In nato Jakob. 

O: A se lahko mal odmakneš? 

V: No pridi.  

O: […] 

V: Še Jakob. […] Izvoli Jakob. Kam boš nalepu? A grozdje je najljubši sadež tvoj? Tkole. 

V: In še Jerneja. 

V: Martin, a ti si? Si? En, še ni. Kdo še ni? […] 

V: Zdej se pa usedite nazaj na stol. Ššš! Usedite se nazaj na stol. In poglejmo. Kateri mislite, 

da je vaš najljubši sadež? Kateri sadež … 

O: Kaki. 

V: Katerih krogcev je največ? Ššš!  
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O: Pomaranča.  

V: Pomaranča ja. Pomaranč, pomarančnih krogcov je največ. Preštejmo!  

V in O: Ena, dva, tri, štiri.  

V: Katerih krogcov je pa najmanj? A? 

O: Grozdje! 

V: Grozdje? V katerem stolpcev je najmanj krogcov? 

O: Banane!  

V: No zdej pa preštej, koliko jih je pri banani. 

O: Ena, dva, tri. 

V: Trije prsti. Ena, dva, tri. Poglejmo! Kje pa jih je manj kot trije?  

O: Pr grozdjem. 

V: Ne, pri grozdjih je enako.  

O: Pr kakiju. 

V: No preštejmo koliko jih je pri kakiju. 

V in O: Ena, dva.  

V: Koliko jih je pa pri jabolku? 

O: Ena. 

V: Eden. No zdej smo ugotovil ... 

O: Pa pr hruški, pa pr grozdju še. 

V: Pri grozdju jih je koliko? Preštejmo. 

V in O: Ena, dva, tri.  

V: Zdej pa poglejmo. Kateri je najvišji stolpec? 

O: Pomaranči. 

V: Pri pomaranči je najvišji. Kje pa je najnižji? 

O: Pr grozdju. 

V: Ne. 

O: Pr jabolku. 

V: Pri jabolku. In danes bomo mi naredili  … Kaj smo rekli, da lahko naredimo iz pomaranč?  

O: Pomarančni sok! 

V: Pomarančni sok. Danes bomo mi naredili pomarančni sok. Bomo stisnli pomaranče. V 

redu?  

V: Pa damo stole k mizi. Stole k mizi. Dvigni stol, dvigni. Dvigni stol!  

 

ZVOČNI POSNETEK ŠT. 12  

V: Koliko imamo prstkov? Deset prstkov jaz imam, naj pokažem, kaj z njimi znam. Lahko 

skočijo visoko. Kako skočijo prstki? Ali padejo globoko. Zrastejo lahko v drevo. Kje imate 

drevo? Pokažite drevo. Ali v hišico tako. Naredimo tako špico, streho. Da ne bo dežek padal 

na nas. V mlinu moko meljejo ter kolesje peljejo. Kako vrtimo kolo? Kdo zna pokazat, kako 

se s kolesom peljemo? Sonček so, ki nam posije. Kje mamo sončke? Dejmo mal sončka 

poklicat, da gremo potem lahko ven. In zvečer pa v klet se skrije. Oo, kako sem že zaspan. 

Jutri čaka me nov … 

O: Dan. 

V: Dan. Kje pa je naša čebelica? Kje mamo čebelico? A jo mamo s sabo?  

O: […] 

V: No prnesite jo.  

V: Ja v redu, Ajda jo je … Ajda, Ajda, Ajda, Ajda … Drugače je to od Marcela. Marcelovo je, 

a ne? O, hvala lepa.  

V: Kako že dela naša čebelica? Kako že? Bzzz, bzzz … A vas malo pozdravi tale čebelica 

okrog? Takole leti, leti, leti, leti, leti, leti, leti, leti, leti, leti, leti, leti, leti in odleti. In odleti. In 

še nekaj. Oo, kaj pa je prinesla? Oo, knjigo. Medo Jaka. A mi kej poznamo tega Jaka? A? A je 
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to medvedek? Dejmo mal pogledat, kaj tale naš medvedek dela. Medo Jaka, uuu … Kje pa 

živi medo Jaka? Kaj pa je to?  

O: Prikolica. 

V: Prikolica? A je prikolica? A je avto? Kaj je to? Kje medo živi?  

O: […] 

V: A je to hiša?  

O: Ja. 

V: Hiša.  

O: Muca. 

V: Muca, kam se je skrila? Na streho? Oo, poglejte! Kaj pa dela medo Jaka? Kaj dela Jaka?  

O: Gunca se. 

V: Gunca se, tako. Tole je njegov vrt vrjetno, al pa tako igrišče, a ne. In medo Jaka se tam 

igra. Oo, kaj pa vse ma. Kaj on vse ma. Kaj pa je to? A je bager? 

O: […] 

V: Igrače ima, igrače. Polno igrač.  

O: Miška! 

V: Ja miška se je pa skrila. Kam se je skrila? V vedro, v lonček, v kanglico. A ne? Kdo pa je 

tole? 

O: […] 

V: A j mamica?  

O: Ja. 

V: Kaj je prinesla? 

O: […] 

V: Mogoče, drugače zgleda kot en čajnik in je notri verjetno … 

O: Čaj. 

V: Čaj. Bo imel malico mogoče. Ooo, kaj pa je to? A je to soba njegova?  

O: Ja. 

V: Ja, to je njegova soba.  

O: […] 

V: Razmetal jo je? Oo, a je res razmetana? Oo, tale medo Jaka nič ne pospravlja. A imamo mi 

lepo sobo? Mamo pospravljeno? 

O: Ja. 

V: Ampak mormo pospravljat igrače, da nimamo vse razmetano. Lahko pademo. Poglejte, 

koliko enih stvari ima. Kaj ima pa to? Kaj ima to? Kaj je to? 

O: […] 

V: Kaj je to? 

V: Postelja. Kr usedite se, sej boste vsi vidl. Vsi boste vidl. Usedite se. Vid tudi ti. Usedi se. 

Ti si pa sploh tuk velika …  

O: Kiklo mam.  

V: Ne vidijo zadaj. Lej bom šla js na stolčka, vi pa kr lepo glejte.  

O: […] 

V: Nč ni blo hudga, lepo se usedi … […] No zdej se pa usedi, pa poglejmo, kaj ima še medo 

Jaka v svoji hiši. Hitro, usedi se. Larisa pridi k meni, tlele boš dobro vidla. No to je pa … 

Tukej se pa kuha. Kje pa kuhamo mi, kje kuhamo? V kuhinji, a ne? Ja, tuki ima nekaj za 

plezat. Mmm, tukaj pa mamice kuhajo in pomivajo in pečejo. Tukej pa peče. Kaj bi se speklo 

tm? Kaj se bo speklo? 

O: […] 

V: Potička, potička. Nekej se pa peče še v pečici.  

O: Kolač. 
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V: Kolač, ja. Kolač. Kaj se pa peče tukej gor? Nekej dobrega. Kaj je to? So jajčka? Bi vi radi 

jajčka? 

V: Kaj  pa še rabimo v kuhinji? Kaj pa je to?  

O: Metla. 

V: Metla. Zakaj pa metlo rabimo?  

V: Da pometemo smeti, a ne. Ja, tudi to je. 

O: Muci. 

V: Muci, pa kaj pije muci?  

O: Mleko.  

V: Mleko. Tisa, dej se usedi, veš, ker pol težko gledamo. Zdej gre pa medo Jaka v dnevno 

sobo. Tukej se pa gleda … Oo, televizija, pa je ni. Kaj se pa dela v dnevni sobi? Posluša 

radio. 

O: Televizijo. 

V: O lej tuki televizijo. Gledamo televizijo, a ne. Poslušamo radio, se igramo in počivamo. Pa 

tudi v dnevno sobo je prinesel igrače medo Jaka. Ja, še tukaj je potem polno igrač. No, uau … 

Zdej je šel pa … Kam je šel zdej? Kje pa je zdej? A je v kopalnici? Kaj pa dela v kopalnici? 

Kaj delamo v kopalnici? A se umivamo? Kaj pa umivamo v kopalnici?  

O: Roke. 

V: Roke. Pa kaj še? 

O: Učke.  

V: Ja, obraz umivamo. Kaj še umivamo? Kaj mate tle notr?  

O: Zobke. 

V: Zobe, tako. Pa kaj še delamo? Kaj pa tukej delamo? Pod tušem? A se tuširamo?  

O: Ja. 

V: Pa glavo umivamo? Lase, a ne? 

O: Ja. 

V: Ajda rada umiva glavo. A ne? Ja? Se tuširaš rada, Ajda?  

O: Ja. 

V: Kaj pa to? Kaj pa je to? 

O: Stranišče. 

V: Stranišče, kaj pa delamo na stranišču?  

O: Lulamo. 

V: Pa kaj še? 

O: Kakamo. 

V: Pa kakamo, tako. Kaj pa nrdimo, kadar se polulamo in pokakamo? Kaj moramo tkrt nrdit?  

O: Roke. 

V: Roke mormo umit, tako. Ja, tukej v umivalniku se umijemo, a ne.  

O: Mucka! 

V: Ja, mucka ga skos spremlja, tegale našga Jaka. Kam pa je zdej šel? Zdej je šel pa v klet. 

Kaj pa delamo v kleti? […]  

O: […] 

V: Še nekaj ja. Kaj je to? Kaj pa je to za en stroj? A je to igrača? 

O: Ne. 

V: Kaj pa je to? Kaj tukej notri peremo? 

O: […] 

V: Perilo? 

O: Ja.  

V: Umazano perilo, majčke pa hlačke, a ne. Vse to peremo. Tukej pa očki nekej lahko delajo. 

Njegov očka sigurno nekaj dela. Kaj pa dela?  

O: […] 
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V: Žaga, a ne? Pa zabija žeblje, pa meri, pa pleska. Oo, koliko ima dela. No to je pa celotna 

Jakova hiša. Kje smo se mi sprehajali? Kje smo se sprehajali? Najprej smo bili … Kje smo 

bili najprej? Ja, kje pa ima on svojo sobo? Kje je Jakova soba? Kje? Tukaj gor na vrhu ima 

svojo sobo. Potem smo šli pa kam? 

O: […] 

V: V kuhinjo, ja. Smo morali po stopnicah, ja. Iz kuhinje smo šli v dnevno sobo, smo si šli 

ogledat televizijo, eno risanko. In od tukej smo šli v kopalnico. In iz kopalnice v klet in 

pralnico. No, kaj pa je to? Kaj pa še na vrtu? No in na vrtu ga pa čaka … 

V: Ne, dej … Ni v redu to. 

V: Kdo ga pa čaka na vrtu? Kdo?  

O: […] 

V: Ne vem, mogoče sta to kkšn dedek pa babica pa mamica. Pa tukej očka. Dedek in babica 

sta prišla na obisk. A bodo tuki k nm v vrtec prišli dedki in babice? 

O: Ja. 

V: Se bomo skupi z njimi igral. […] No tako, zdej smo si skupi pogledali, zdej mamo pa še 

eno knjigo od vozil, bomo jo kasnej pogledal tmle za mizo.  

 

ZVOČNI POSNETEK ŠT. 13  

V: Lejga slončka. No tm sediš, tok greš daleč stran, da vsi vidite. O slončku, ki ga ni bilo več 

… 

O: Miška!  

V: Miška? Lej, miška je.  

V: O slončku, ki ga ni bilo več strah. Kdo j to? Kdo j na sliki? 

O: Miška.  

V: Miška? Mi bomo pa pogledali slončka, ki ga menda ni bilo več strah. Kje pa je zdej kkšn 

slonček? 

V: Aha, kaj pa je tuki narisano? Kdo j to? 

V: Zala, used se. 

O: Miška. 

V: Miška. Poglej, k si je oblekla majco gor, da jo ne zebe. In je šla nekam … Ne vem. Bomo 

prebral.  

V: O očka. Poglej, to j očka, to j pa otrok. Očka slon je velik in močan, kot traktor. Miha je 

majhen in čisto malo močan. Kdo je Miha?  

V: Miha j pa tale njegov sin. Miha je strah vsega. Strah ga je. Česa se boji? Teme, duhov, 

čebel in puha, ki ga najdeš v kavču. Očka pa se ne boji prav ničesar. A so vaši straši tudi 

pogumni, se nič ne bojijo? Tebe tud … A je tebe tud strah kkšne stvari?  

O: Ne. 

V: A nč te ni? Njega j pa strah vsega. Miha je mejhen in ga je vsega strah. Boji se teme, boji 

se duhov, boji se čebel. Prahu se boji.  

V: Miha se je na vse pretege trudil prestrašiti očka. Vendar mu je vsakič spodletelo. Miha se 

je odloču pa reku, da bo zdej pa on očka prestrašil. In se je skril … 

V: Dej se used dol, de bojo vidl.  

V: Skril se je v škatlo, da bi ga prestrašil pa rekel: buuu. 

V: Buuu, je vn skočil.  

O: Buuu.  

V: A se očka ni nič, nič se ni ustrašil. Potem se je preoblekel v tegale morskega psa. Pa j hotu 

očka prestrašit, pa j reku: buuu. Pa kakšne zube j meu. 

O: Buuu.  

V: Pa š vedno se ni nič prestrašil.  

V: In kaj je tuki očka delal? Kaj je delal, Blaž?  



123 

 

O: Nč. 

V: Bral je časopis. Vendar to ni bilo […]. Ampak zdej se je pa ... Miha si je dal … 

V: Ana!  

V: Dal si je vrečko na glavo in želel prestrašiti očka. To pa res ni pošteno, je vzdihnil Miha. 

Ni pošteno, da se ničesar ne boji, kajti tudi tega se ni prestrašil.  

V: Ooo … Kaj pa zdej?  

V: Nekega popoldneva sta pred vrati zaslišala cviljenje. Očka pa Miha. Iii, iii … Nekdo je 

cvilil. Iii … Nekdo je cvilil. Očka poglej, kakšen majhen slonček. Zdej pa reče očka, da pa to 

ni slonček. Mišek je pozdravil. Ime mu je bilo Polde Novak in prihajal je iz inšpektorata za 

preverjanje sira. Prišel je preverjat sir.  

V: Inšpektor … Kako mu je ime? Poool ? 

O: […] 

V: Polde Novak j reku, d je. In d gleda, če majo kej sira doma.  

V: Nnimamo sira, je zajecljal očka slon. Ah očka, imamo ga, je rekel Miha. V hladilniku je. In 

inšpektor je šel za njim. 

V: Zakaj j pa zdej očka reku, d nimajo nč sira? Miha j pa reku, d nej gre Polde inšpektor kr za 

njim pogledat. Pa očka se j zdej tega mejhnga miška ustrašil. Pa ničesar se ni prej bal. A ni bil 

zdej pogumen očka? J bil zdej Miha bol pogumen?    

O: […] 

V: Polde Novak je zdej zelo skrbno pregledal sir v hladilniku.  

V: No poglejte, hladilnik sta odprla in je pogledal sir. Inšpektor je rekel, da je sir zelo nevaren 

in že odprl ahtovko in iz nje vzel walkie talkie.  

V: A veste kaj je walkie talkie? Tak telefon. Reku je, de je ta sir nevaren, da je mogoče 

pokvarjen, strupen. A ne? On je pa želel samo sir ukrast. Ker miške jedo sam … 

V in O: Sir.   

V: Mal jih je na finto vrgu. Zdej sta pa še dve miški. Po walkie talkie ju je poklical. Polde je 

poklical pomočnika. 

O: […] 

V: Ene dve miški še, a ne, de nej še greta verjetno po sir.  

V: Kmalu sta pred vrati spet zaslišala cvilenje. Miške sta cvilili, da sta prišli po hladilnik. 

Miha je bil začuden. Povedala sta, da morata zapleniti hladilnik, ker ne dela več dobro in s 

tem ogroža zdravje. Ampak ravno danes bi miška jedla makarone s sirom. A inšpektor je 

vztrajal. 

V: Kaj je želel skuhat? Makarone s sirom. Ampak miši so zdej želele sir odnest. Cviljenje je 

odmevalo po kuhinji, medtem ko sta miška hladilnik vlekla po tleh. 

V: Težek je bil hladilnik, a ne. 

V: Miška hladilnika nista mogla več držati. Štrbunk, takole je zaropotal.  

V: Si slišu, kako je zaropotal? Pa še bl … Tko … Zala … 

V: In hladilnik je padel na tla. Miha je hitel pomagat.  

V: Ja kakšn lep hladilnik. Pa padu j na tla.  

V: Miške so poklicale še več mišk, ki bi nosile hladilnik. 

V: Hladilnih? Uf. Kdo j … Kdo j zdej pomagu hladilnik nost? Kdo j to? 

O: […] 

V: Mi? Slonček Mi? 

O: Ha. 

V: Miha. 

V: Nenadoma se je iz dnevne sobe zaslišalo glasno vreščanje. Oo, še več miši. 

V: Oo, poglej kok miši je prišlo. Iii, veš kako j to cvililo. Poglej, cela vojska miši. Toliko miši 

je prišlo. Poglejte slona. 

V: Miši so skovale prebrisan načrt. Hotele so pobrati čisto vse.  
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V: Zakaj so prišle miške? Kdo ve?  

O: […] 

V: Bravo, zato da bojo odnesle hladilnik. Prišle so na pomoč, da bojo odnesli hladilnik, ki je 

prepoln sira. Glej kako zdej miške nosijo hladilnik. Veliko mišk je moglo pridet, kot mravljice 

k […]. Pa še na avto je splezala. Na avto bojo znosile. Poglej kaj vse bojo odnesle.    

V: Očka slon je le nemočno opazoval, kako bo hladilnik izginil iz hiše.  

V: A ne? Miške so odnesle ves sir. Adijo, prijateljček.  

V: Miši pa niso odnesle le hladilnika, ampak tudi televizor, telefon, ribici, piškote, svetilko. 

V: Vse so odnesle iz stanovanja. In celo njihove igrače so odnesle, poglej avto, klovn, 

knjigico o klovnu, kitaro. 

V: Miha je bil žalosten, ker so bile to njegove igrače. A bi se vi dobr počutil, če bi vm en vse 

odnesel?   

O: Jaaa … 

V: A res? Bi se dobr počutil?  

V: Ooo, kaj bojo pa zdej še odnesle miške? Kaj bojo še odnesle? Še kavč? Toliko miši, da so 

lahko odnesle slona in še kavč. Očka slon je komaj slišal, da cvili, ko so ga miši dvignile 

skupaj s kavčem. A slonček pa očka ni pustil odnesti. Slona so hoteli odnesti.  

V: Miha se je zadrl tako glasno in jezno, kot se je le lahko. A miši se sploh niso zmenile zanj. 

Prav v tistem trenutku … 

V: Ooo, nekaj se je zgodilo! Kdo je pa prišel?  

V: Domov je prišla mama slonica. Mama je prišla domov. Mama pa se je razjezila in vse miši 

so otrpnile. Njegova mamica je globoko zajela sapo in …  

V: Bla je huda, da so miške vse odnesle.  

O: […] 

V: Odpihnila je z rilcem vsako miško in so miške začele cviliti. A vidiš? 

O: Ja. 

V: Pazi, poglej kako jih je … Slon ima velik rilec. In je pihnila in vse miši je odpihnila. Še ata 

bo pihnil. Mama je ukazala takoj pospraviti vse nazaj na svoje mesto in miške so jo ubogale. 

V: Miške je pregnala mama.  

V: Mama je Mihu pojasnila, da se čisto vsak česa boji, a očka je kljub vsemu najmočnejši in 

največji slon daleč naokoli.  

V: A ne? Kdo se zdej ni bal mišk?    

O: […] 

V: Kdo se ni bal mišk?  

O: Ata. 

V: Ne, ata se jih je bal, sej so miši skor vse odnesle. Mama je naredila red, ko je prišla, mama. 

Mama se pa ni bala miši. Ata se pa je. 

V: Lej, kva s pa ti tmle čist opraskan? Kdo tej je pa tm oprasknu, Gaja?  

V: Vsak se nečesa boji. Js sm tud … Js se tud sigurn nečesa bojim, sam se zdele ne spomnem, 

česa me je strah. Sigurn me je česa strah, sam zdej se ne spomnem. Najbl pogumna je bla pa 

mama, pa Miha je bil tud š kr. Ampak smo prijatelji in si pol med seboj lahko pomagamo. A 

ne?  

O: Konec. 

V: Počil je lonec in pravljice je … 

O: Konec. 

V: Konec. Bravo. Zdej bomo pa vstal, pa bomo vsi skupi zaplesal veverico. 

 

ZVOČNI POSNETEK ŠT. 14 

V: Otroci?  

O: A? 
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V: A vi veste, kuk mamo letnih časov? Kuk ma naše leto, k se vrti … Meseci se vrtijo, leto se 

vrti naprej in to so meseci … Januar, februar … 

V in O: Marec, april, maj, junij, julij, avgust, september, december … Oktober, november, 

december.  

V: Naše leto ma dvanajst mesecev. In te meseci … V vsakem mesecu, skoraj v vsakem 

mesecu mamo drugačen letni čas. Letni časi v letu so pa štirje. Samo štirje. Mesecev je 

dvanajst, letni časi so pa štirje. A veste, katere letne čase imamo? 

O: Jaa. 

V: Katere letne čase poznamo? 

O: Pomlad, poletje, jesen, zima. 

V: In zima. Tako je. Pomlad, poletje, jesen in zima. Zdej mi pa povejte … Zunaj je? 

O: Sneg. 

V: Zunaj pada sneg in zunaj je mrzlo. Kaj to pomeni? Da mamo poletje zuni? 

O: Nee. 

V: Ne, a ne? Zuni je? 

O: Zima. 

V: Aha, zunaj je zima, ja. Am, in zuni … Aje vedno pozimi sneg? 

O: Ja. 

V: Se vam zdi, da vedno pozimi pada sneg? 

O: Ne. 

V: Ne, ni nujno. Ne? Ni nujno. Pozimi je hladno, je lahko zelo mrzlo … Kaj pa v drugih 

letnih časih? A je celo leto, skozi vse mesece … Januar, februar, marec, april, maj, junij in tko 

do konca … A je vedno mrzlo? 

O: Nee! 

V: Ne. Kakšno vreme je še lahko? Kakšne temperature so še lahko zunaj? Zdele pozimi … Ko 

je mesec januar, za tem mesecem … 

O: Pol je pa februar. 

V: Za mesecem januarjem pride februar. A … 

O: Marc, april … 

V: Marc, april in tko naprej … Neki me zanima. A je v vsakem mesecu tko mrzlo, kot je 

zdele?  

O: Ne. 

V: Ne. Kakšno pa je še lahko? 

O: Topl. 

V: Toplo, ja. Ko pride pomlad, potem se začne ozračje toplit. Ne? 

O: Ja. 

V: Ja, ozračje se topli, pol je pa poletje. Za pomladjo pride poletje. Poleti nam je pa lahko 

strašno … 

O: Vroče. 

V: Vroče, ja. In takrat nosimo kratke rokave. Tako ne? 

O: Ja, pa lohka smo na morji nag. 

V: Točno tako. V kopalkah, takrat mamo na morju samo kopalke. In potem pride … 

O: Pa lohka … 

V: Jesen. 

O: Pa lohka … 

V: Takrat pa nismo več v kopalkih.  

O: Tdi ku pečeš, si lohk tud brez majce.  

V: Ko pečeš? 

O: Ja. 

V: Takrt ti je tud vroče … 
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O: Čevapčiče. 

V: Aja, čevapčiče pečeš. Predpasik je pa fajn met gor, da se ne opečeš. Ne? 

O: Ne, moj ati se je sleku, k je na morji čevapčiče peku. 

V: Aja, pa predpasnik je pa meu gor? 

O: A-a.  

V: Sam kratke hlače? 

O: Nč ni meu.  

V: Aja, uredu no. 

O: Sam u kopalkih je bil. 

O: Mi smo pa enkrat bli poleti doma čist nag. 

V: Ojoj. A najbrž ste mel kake kopalke gor.  

O: Ne pa ne. 

V: Čist se pa slečemo ponavad, ko se gremo umit. A ne? 

O: Ja. 

V: Ja. No potem za poletjem, ko mamo kratek rokave pa kratke hlače, pride pa … 

O: Jesen. 

V: Jesen, tako je. In jeseni se je treba pa že mal bol oblečt, a ne?   

O: Aha. 

V: Ja, pa niso včasih dovolj samo dolgi rokavi, ampak rabmo tud … Niso včasih dovolj samo 

kratki rokavi, ampak potrebujemo tudi dolge rokave. A ne? Ja, pa kakšno jakno. No za jesenjo 

pa pride? 

O: Zima. 

V: Zima, kot je danes. Mrzlo, zuni strašno piha veter, sneži. In takrat se mi zelo oblečemo. A 

ne? Kaj damo vse gor na sebe?  

O: Budne. 

V: Aha. Pod bunde najprej, da nas ne zebe, damo jopco. A ne? 

O: Pa šal. 

V: Najbolj je, če je kaka jopca. Potem čez, čez jopco oblečemo? 

O: Bundo. 

V: Bundo. Če gremo vn se sankat oblečemo še … 

O: Kapo. 

V: Smučarske hlače. In potem, a gremo bosi vn? 

O: Nee!  

V: Kaj obujemo?  

O: Am, čevle. 

V: Kakšne čevle? 

O: Zimske. 

V: Zimske čevle. 

O: Da ne premočjo.  

V: takale ja. Zimske z debelim podplatom, nepremočljive. A ne? No in potem … Kaj damo pa 

čez ušesa?  

O: Kapo. 

V: Kapo. Kapo, da nas ne zebe v ušesa. A zavijemo kej okrog vratu?  

O: Šal. 

V: Ja, tud šal. Am … Kaj pa če delamo kepe, pa če se kepamo mamo? 

O: Rokavice! 

V: Rokavice, potrebujemo rokavice. A veste, da js poznam eno zgodbico o rokavički? A? vam 

jo povem? Bi jo radi slišal? 

O: A lohka slike vmes kažeš?  
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V: Bi jo radi slišal? Ja, bom pokazala slike vmes. Tud je bla … V tej zgodbici je bla tudi 

zima. Zeo je bilo mrzlo. In tale dedek je vzel kužka, s katerim sta se odpravila na sprehod. In 

ker je bilo mrzlo je oblekel še kapo, šal in rokavice. Odpravila sta se na sprehod in med tem 

sprehodom je dedek izgubil eno rokavico. Padla mu je na tla. Potem mimo rokavičke prišla 

miška. Čisto na drobno je priskaklja miška. Začudi se, kakšna je rokavička, kako velika. 

Mogoče bo prostor zanjo v tej rokavički. Ker jo je zeblo, se je skrila v rokavičko. Kmalu za 

njo je priskakljala žaba. Ugotovi, da je v rokavički že miška. Ker jo strašansko zebe, se ji 

pridruži v rokavički. In tako je je miški pridružila žaba. Pa mimo priskaklja zajček. Ker ga 

strašansko zebe, povpraša žabo in miško, če se jima lahko pridruži. In sprejmeta ga. Če je 

prostor za dve živali, bo prostor tudi za tretjo. In tako so bili v rokavički že miška, žaba in 

zajček. Potem pride mimo zvita lisica. Ker tudi njo strašansko zebe, povpraša živali, če se jim 

lahko pridruži v rokavički. In sprejmejo jo. Če je prostora za tri, bo tudi za štiri. Potem pa 

pride mimo volk. Zebe ga in tudi on želi v rokavičko. Živali ga sprejmejo k sebi na toplo. In 

ne boste vrjeli. Mimo je prišla še divja svinja. 

O: Uau. 

V: Opazila je rokavičko, potrkala in vprašala, kdo je v rokavički. Pridružila bi se jim rada in 

živali so jo sprejele. Zdaj jih je v rokavički že pet. in tudi medved prilomasti mimo. Vpraša, 

kdo je v tej rokavički. Živali mu razložijo in ga sprejmejo medse, saj tudi medveda strašansko 

zebe. Rokavica se je tako razširila, da so bile v njej čisto vse živali. Lisica, zajec, divja svinja, 

miška, žaba, volk in … 

O: Medved.  

V: Medved. 

O: To je volk, to je pa divja svinja. 

V: To je pa divja svinja, ja. Ampak v rokavički jim je bilo zelo toplo. Ampak dedek pa je 

rokavičko pogrešal. Spomnil se je, kje je hodil, zato je šel kr po tej poti nazaj in se vrnil in 

srečal rokavičko. Rokavička je še vedno ležala na tleh. In tako jo je pobral in takrat se iz 

rokavičke usujejo živali. Tako veliko jih je bilo in vse so hitro bežale vn iz rokavičke, ker so 

se ustrašile. Tako je dedek spet našel svojo rokavičko, živali pa so morale poiskati …  

O: Svoj brlog. 

V: Vsaka svoj brlog. Tako je. 

 

ZVOČNI POSNETEK ŠT. 15 

O: Okej. Super. Smo?  

V: Ja. 

O: Odlično.  

V: Am, kaj smo delal prejšnji teden? 

O: Pogovarjal se o […]. 

V: Ne prejšnji teden. Kaj smo delal? 

O: Nrdil eksperimente. 

V: Eksperimente, poskuse smo delal. S čim smo pa delal poskuse? 

O: Z vodo. 

V: Z vodo, ja in smo ugotovil ful različnih stvari. Kaj vse smo pa ugotovil? 

O: De gre voda, da zmrzne, da nastane led. 

V: No čaki čaki, ne vsi na enkrat. 

O: […] 

V: Jakob! Voda zavre, se spremeni v paro, voda tudi v zraku … 

O: Da se sneg stopi v vodo.  

V: Ja, če se sneg stopi se voda dvigne, res je. A če damo poln kozarček snega, koliko vode 

nastane? A isto?  

O: Pol! 
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O: Malo. 

V: Pol, ne? Veliko manj kot je snega. 

O: Kaj pa če je še manj snega? 

V: Ja pol je pa še manj vode, vedno je vode manj, kot je snega. Ne? 

O: […]  

V: Pa led se spremeni v vodo, to smo tud ugotovil, ja. Ful smo različnih stvari ugotovili. Ta 

teden bomo pa delali poskuse z zrakom. Aha, zrak … A lahko primemo zrak?  

O: Nee! 

O: Lohk ga pa čutmo. 

V: A ga lahko čutimo? 

O: Jaa. 

V: Kdaj pa čutite vi zrak? 

O: Ko veter piha. 

V: Ko piha veter. Bravo Aljaž, res je. Ko v vas piha veter. Takrat čutite zrak. Am, kaj pa če 

tkole pomahate?  

O: Veter! 

V: A? čutite med prsti 

O: Ja. 

V: Ja. 

O: […] 

V: Zdej bomo pa nrdili mi, mi nekaj poskusov. In sicer … Kdo? Pa naj si Erazem izbere prvi 

poskus. Erazem, kerga bi si pa ti izbral? Tlele mamo prpravlenih eden, dva, tri, štiri, pet 

poskusov bomo izvedl, pa si lahko enega kr izbereš. Katerega bi si ti izbral? Kerga? Tole? 

Tole tehtnico? 

O: Ja. 

V: Kaj je tole? 

O: Tehtnica.  

V: Na teli naši tehtnici sta … Kaj? 

O: Dva balona. Modra ista. 

V: Dva modra enaka balona. Bravo Miha, dobro si ugotovil! 

V: Am, dej si tole sleč trenirko …  

O: Sej mi je že vroč. Če ne bom zgorel. 

V: Sej zato.  

O: Js mam […]. 

V: Ja sleč se. To sm ti že prej rekel Eva drugač, de se sleč. No dej Eva hitro se sleči. No dej 

hitro, da nadaljujemo.  

V: Okej. Na tehtnici sta dva enaka? 

O: Balona. 

V: Balona. A sta napolnjena? 

O: Ne. 

V: Am, kaj pa naša tehtnica kaže zdele? 

O: Isto. 

V: Aha, čisto je uravnovešena. Vidte? Če bi bil en balonček težji, bi se premaknla. 

O: Če bi bla u enm voda … 

V: Če bi bil drug težji, bi se drug premaknil. Ja. 

O: A bomo dal vodo not? 

V: Če se pogovarjamo … O čem se pogovarjamo?  

O: Zraku. 

V: O zraku. In a mi … Kaj mislite, koliko je pa zrak težak? A je težek zrak?  

O: Nee! 
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O: A balon napihnemo zrak? 

V: Aha, Miha ma zdele že eno idejo, kako bi mi mal stehtal tale zrak. Miha kako? 

O: Da bi napihnil balon. 

V: Aha, odlično. In to bomo tud … 

O: […] 

V: In to bomo tud nrdil. Vzel bom en balon dol, tkole. Zdej vidimo, da je tale balon kr precej 

težak, a ne. Tehtnica se je obrnila na to stran. Zdej bomo pa nrdil tkole. Js bom napihnil en 

balonček. Tale vrvica je čisto enako dolga, da bo tudi čisto enako težka. Vidte? Zato bom 

zavezu s tolo vrvico. Najprej bom pa še tale balonček napihnil.  

O: Uoo! 

O: Dej velikega napihn! 

V: Ja prevlkega ne morm, ker drugač ne bo prišel na am, našo tehtnico. Recimo da bo takole 

velik. Ja. Zdele ga bomo še … 

O: De ti ne bo poču. 

V: Ne bo. Ga bomo še zavezali. 

O: Si ga že zavezu? 

O: Zdej ne more več vn zrak, al kua? Zrak zdej ne morej jt vn al kaj?  

V: Ja, pšt! No Angelika, kaj je v telem balončku zdej? Iman? 

O: Zrak. 

V: Aha, dej sam tlele mal nazaj stop, Erik. V telem balončku je zrak, zdej bomo pa tale zrak 

ujel v tale balonček. Kaj pa misleš, da se bo zdej nrdil, preden jstole spustim? 

O: Am, ta bo težji. 

V: A res? De vidmo, če bo res.  

O: Ne? 

O: Ne, isto težak. 

V: Ni čisto isto, bom js tkole dal. Ja,ker se … Ni pa isto, zato ker tale balonček se dotika … 

Aha. A je malo težji? 

O: Ja. 

V: Ni veliko, ker ga nisem velik napihnil, zato ker bi se potem dotikal mize, ni pa … A je 

tehtnica na sredi? 

O: Ne. 

V: Ni. Ni, je zamaknjena. Kar pomen, da je tale balonček … 

O: […] 

V: Če bi blo takole, bi blo enako težka. Tkole se pa zamakne v to stran, poglejte tale balonček 

je kr malo težji. A ne?  

O: Ja. 

V: In kaj smo zdej stehtal?  

O: Da balon, če je velik, je pol še težji. 

V: A smo stehtal balon zdele?  

O: Ja. 

V: Ne, stehtal smo kaj? 

O: Zrak. 

V: Zrak. Balona sta bila enako težka in če ga napolnimo z zrakom je tale … 

O: Težji.  

V: Težji. Kr pomeni, da lahko zrak stehtamo. Nekaj tehta. A ne? Ubistvi kr dost, če bi blo 

tlele veliko zraka … 

O: Bi ga pa velik napolnu.  

V: Ja bi bil pa še težji.  

O: Tukaj […]. 

V: Da vidimo, da je res zrak … Bomo tlele poskus nrdil … 
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O: Bol na tej stran je. 

V: Ja zakaj? Veš zakaj, ker se tlele dotakne mize balon, lej Miha. Tuki spodi, vidiš. Zato se ne 

gre bul dol, sej vidiš. Se je tale vrvica zrahljala. Ne? Drugač bi blo tkole.  

O: A se bomo šli kej sankat?  

V: Tud, zdele pa tole delamo.  

V: Pššt! Okej, nadaljujemo. Tole bom zdej, tolo našo tehtnico mal umaknu, da vidimo 

naslednji eksperiment. Kaj se pa zgodi z zrakom v vodi?  

O: Ooo! 

O: Ne vem. Gre gor. 

V: A grete vi kej na bazen al pa na morje? 

O: Js grem na bazen! […] 

V: A mate kake pripomočke za plavanje?  

O: Jaa! 

V: Kaj pa? 

O: Kopalke! 

O: Js mam šlauf! 

V: Odlično? Zakaj pa imate šlauf pa rokavčke?  

O: Da ne utonmo! 

V: Ššš! Imad govori, nehite kričat.  

O: Rokavčke napihnemo. 

V: Zato, de se ne potopimo. Kaj pa je v rokavčkih pa v šlaufu?  

O: Zrak! 

O: Js že sam plavam brez rokavčku. 

V: Ali je v telem kozarčku zrak? 

O: Nee! 

V: Je, zrak je povsod okrog nas. Kako pa vemo, da je v telem kozarčku zrak?  

O: Zato ker, ne vem.  

V: Zato ker zdele bote vi … Najprej bote vi stopl tlele zravn. Recimo Mija. Od Mije do 

Miheta. Stopte zraven no, de bote vidl. Kozarček … Ne, samo do Miheta, vi bote pa potem 

vidl. Ker drugač ne bo prostora. Tkole. Ne, vidva sta še zraven. Vsi otroci od Mije do Miheta, 

vidva sta še zraven. Stop zraven Imad, de boš videl. 

V: Okej. Kozarček na glavo obrnjen položimo na vodo. Kaj je v kozarčku? 

O: Zrak 

V: Zrak. Ko dam kozarček dol, zrak ostaja notr. In … 

O: Če boš pa spustu … 

V: Kaj pa je v telem kozarčku zdele?  

O: Voda.  

V: In če js tale kozarček obrnem tkole, spustim … 

O: Se je spraznilo. 

V: Ja. 

O: Pa gor nazaj pride. 

V: Ja res je tuki sm dal … Tuki je bla zdej not voda. Kaj pa v telem kozarčku, kr sm ga zdej 

okol obrnu? Kaj gre ven? 

O: Mehurčki! 

V: Ja, zrak smo ujeli, a ne. Se prav, de zrak lahko ujamemo in ga porinemo pod vodo in 

potem ga spustimo ven. Lahko pa te mehurčke tudi še enkrat ujamemo. Poglejte. Damo v 

vodo in zdej so te mehurčki tuki notr. Kar pomen, de plava.  
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Priloga 5: Transkripcija govornih nastopov učiteljev razrednega pouka (šola)8 

 

ZVOČNI POSNETEK ŠT. 1 

U: Torej na tablo bom nekaj narisala in vi dvignete roko, če ugotovite, kaj je narisano. 

u: Stopnice. 

U: Tako. 

U: Nisi dvignu roke. 

u: […] 

U: Dobro, torej so stopnice. Ampak to niso tko kr ene stopnice, a ne, to so … To so čarobne 

stopničke. 

u: […] 

U: A, roko, Lovro. 

U: Amm … Zakaj … Zakaj neki so narisane te čarobne stopnice? 

u: Da gor stopaš. 

U: Ne. 

u: De te pol udnese v nebo. 

U: Ne 

u: Za drevesa. 

U: Ne. 

U: Dejte mal razmislt no. 

u: Samo zato kr neki čarajo. 

 U: Ne. Dobro, poglejte … 

U: Pa bom malo pomagala …  

U: Pa tišina! 

U: Pa bom napisala eno besedo tuki na prvo stopničko. 

u: Hi-ter. 

U: Ja. 

u: Hiter je! 

U: Na tej prvi stopnički je hiter. Kako bo na drugi stopnički?  

u: […] 

u: Počasen. 

U: Ne, ne bo počasen. 

u: Srednje hiter. 

U: Srednje hiter ne rečemo, rečemo nekako drugače. 

u: Počasno. 

U: Ne. 

U: Se pravi … Kakšen bo? 

u: Počasen. 

U: Ne. 

u: Počasnejši. 

U: Obratno, obratno. 

u: […] 

U: Tko kot je […], vendar ne rečemo potem, da si potem super hiter, ampak kakšen si, kot 

tisti boljši kot tisti hiter. 

                                                 

8 Transkripcija zajema dobeseden prevod vsebine zvočnega posnetka govorjenega 

jezikovnega vira (govornega nastopa) v tipkano obliko.  

Replika učitelja je označena z U, replika otroka pa z u. 
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u: […] 

U: Roke! 

U: Manca? 

u: Hitrejši. 

U: Tako, hitrejši. 

U: Evo. Bom napisala sm. 

u: To sm js že reku. 

u: Pa vse se na h začne. 

U: Hitrejši. In kakšen bo ta, ki je bil najboljši? 

u: Hitrejši. 

U: Hitrejši. 

u: Najhitrejši. 

U: Ja, ne rečemo še hitrejši […]. 

u: Najhitrejši. 

u: Najhitrejši. 

U: Tako. Najhitrejši. 

u: Aja […] 

U: Najhitrejši. 

u: Aja, to so stopničke za prvo, drugo in tretje mesto. 

U: Lahko bi tako rekli. 

U: Ampak zdej, recimo mi smo v petek tekli tisto na 600 metrov. Se spomnite zuni na 

stadionu? 

u: […] 

U: Pa me zanima recimo pri puncah. Katera punca je bila najhitrejša? 

u: Anja! 

U: Anja pa sedaj manjka. Kdo je bil potem drugi, za njo? 

u: Žana. 

U: Žana. In potem tretja je bila? 

U: Maša. 

U: Torej, lahko bi rekli da je bila Anja … Lahko bi rekli da je bila Anja najhitrejša, a ne, 

potem je bila am … Oziroma, če gremo iz druge strani, se pravi, Maša je bila kar hitra, če je 

bla tretja, Žana je bila še hitrejša, a ne, in Anja je bila v tem primeru najhitrejša.  

U: Kako je blo pa pr fantih? 

u: […] 

U: Jan je bil? 

u: Prvi. 

U: Najhitrejši, ja. Amm se pravi na prvem mestu. 

U: Kdo je bil na drugem? 

u: Tibor. 

U: Tibor ja, in kdo je bil tretji? 

U: Nejc. 

U: Se pravi, Nejc je bil hiter, a ne, Tibor je bil še hitrejši, hitrejši od Nejca in Jan je bil v tem 

primeru najhitrejši. 

u: […] 

U: Jan pa najhitrejši. V redu. 

u: […] 

U: Pa me zanima, a je dobro bit pr vsaki stvari vedno najhitrejši. 

u: Ne. 

U: Zakaj pa ne, Samo? 

u: […] 
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U: Samo? 

u: Zato k, recimo pr pisanju, pišeš hitr, hitr, hitr, se fulkrat zmotš. 

U: Ja, se pravi če pišemo hitro, a ne, in smo površni, torej se hitro zmotimo, al pa recimo, a 

ne, če hitro vozimo, lahko povzročimo prometno nesrečo, če am … […] 

u: […] 

U: Lahko smo tudi prehitri kdaj, a ne, amm … Leon? 

u: u: […] 

U: Prosim? 

u: […] 

U: Ja, […]. Dobro. Zdej pa narišimo še ene druge stopnjičke, oziroma bom tuki pobrisala te 

izraze … Pa boste ugotavljali, otroci, amm, kaj manka, a ne. 

U: Bom pa zdej začela na tej srednji stopnički. Prov? 

u: Hitrejši. 

U: Ššš, tišina. 

u: Hitri, hitrejši pa najhitrejši. 

U: Amm … 

U: Se prav, kaj manjka tuki spodi, če je tisti, ki je višji … 

u: Nižji? 

U: Ni nižji … 

u: Js vem.  

U: Ja? 

u: Visok. 

U: Tako. Tale je visok. Recimo v našem razredu je precej visok Denis, na primer. 

u: Js vem. 

U: Kdo je višji od Denisa pri telovadbi? 

u: Bojan. 

u: Žana. 

U: Če bi bli fantje in punce skupaj, bi bla najvišja, a ne. Se pravi visok, višji, najvišji.  

u: Manca je večja od Žane.  

U: Dobro. 

u: […] 

U: Tako. Visok, višji, najvišji, a ne, ali za punce bi rekli visoka, višja, najvišja. […] 

U: Amm, amm, no torej, zdej pa recimo, a ne, bom začela pa še z enim tretjim izrazom in 

sicer bom šla tuki na najvišjo stopničko. 

u: Lahko povem, da sm js najprej mislu, da boš napisala vitez. 

U: Dobro. No poglejmo. Bom napisala tuki eno besedo. 

u: […] 

u: Najslajši. 

U: Najslajši. Kaj bi blo pred najslajšim? Kakšen bi bil? 

u: Slajši. 

U: Tako. Kaj bi blo pa na spodnji stopnjički? […] 

u: Sladek. 

U: Se pravi nekaj kar je sladko, sladek, recimo sladek sladoled. 

U: Potem je lahko drug sladoled še slajši kot prvi, a ne. 

u: Slajši. 

U: Slajši. 

u: Najslajši.  

u: Najboljša je čokolada.  

U: Potem je najslajši, recimo če bi bil čokoladen, bi bil pa najslajši, a ne.  

u: […] 
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U: Ne moreš, pejd, ko pride nazaj Jakob. 

U: Am, prosim? 

u: […] 

U: Al pa dej u torbo, pa da te ne vidm […]. Pa prosim, de spremljaš pouk. Otroci vi se tok 

grdo obnašate ej. 

u: […] 

U: Am, dobro. Am, torej … Am … Torej, zdej pa bom dala še eno malo težjo besedo, in sicer 

bom tuki nrdila še ene stopnjičke. Pa imam recimo nekoga, ki je len.  

U: Kakšen bo tist, naslednji? 

u: Deloven. 

U: Ne deloven, ne nasprotje. Da bo enako lep. Samo kakšen? 

u: […] 

U: Kdo je reku več lep? Več lep ne rečemo, kako rečemo? 

u: Bolj lep. 

U: Tako, bolj lep. Se pravi nekdo je lahko še bolj len od lenega, a ne. Potem bo?  

u: Najbolj len. 

U: Najbolj len. Tako.  

u: […] 

U: Torej, pred nekatere besede, a ne, moramo dotati spredi te izraze bolj in najbolj, a ne, da 

lahko tolo besedo stopnjujemo. Dobro.  

U: Aa, sedaj pa me zanima … Aa, če je nekaj dobro … Ta j pa sploh težka, a ne. Če je nekaj 

dobro. Kaj je lahko potem naslednja stopnjička? 

u: Še bolj dobro. 

u: Boljše. 

U: Boljše. In potem? 

u: Najboljše. 

U: Najboljše. Tako. Dobro. Tole vam gre.  

U: Aa, zdej pa bi prosila, da odprete tole ABC na strani sedemdeset.  

U: Imamo zdej naslov Hiter, hitrejši, najhitrejši. 

u: […] 

U: Ste? 

u: […] 

U: Aaa, dobro. Tole besedilo govori o živalih, a ne. In sicer …  

u: […] 

U: In sicer o kopenskih in morskih živalih. 

u: […] 

U: Aaa, dobro. O kopenjskih in morskih živalih, in sicer naslov je Hiter, hitrejši, najhitrejši. 

Pa če najprej pogledamo samo te slikce, a ne. Kaj vidimo na prvi zgornji slikci?  

u: Gepard. 

U: Tako, geparda. Aam, kdo ve, a ne, kako hitra žival je gepard? Mogoče kdo ve? 

u: Ja, js. Najhitrejša.  

U: Aa, Nejc? 

u: Najhitrejši. 

U: Aa, ja. Gepard je ena izmed zelo hitrih, če ne celo najhitrejših živali, a ne. 

u: Najhitrejša žival na kopnem je. 

u: To sm js hotu rečt.  

U: Aa, tako. Na kopnem je najhitrejša žival in vidimo ja lahko tudi v ljubljanskem živalskem 

vrtu.  

U: Aa, Rožle pa Denis. Zadnje opozorilo.  

u: […] 
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U: […] 

U: Aa, torej. Lahko jo vidimo tudi v živalskem vrtu v Ljubljani, js sm enkrat imela priložnost 

opazovati ta gepardov, geparjev tek, a ne. Tko so ga spustili izven svoje kletke, tam za ograjo 

seveda, a ne. In je zelo, zelo hitro tekel. Mislim, da so mu še neko hrano dajali, a ne. Oziroma 

metali bolj kot ne in je bil zelo, zelo hiter, skratka praktično nisi videl, kdaj je prišel z enega 

konca, a ne, tiste svoje, tistega svojega zagrajenega prostora na drugi konec. Prosim?  

u: Js sm zdej gledu, kuk je hitr teku pa so mu hrano metal. 

U: Si tud gledu? Aha, ti je blo všeč. 

U: Dobro. Ja? 

u: Js sm pa gledala eno risanko, pa ni bil gepard hitrejši ampak ena ful hitra gazela.  

 

ZVOČNI POSNETEK ŠT. 2 

U: Pa dej preštejmo, če smo vsi v šoli. 

U in u: Eden, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem, osem, devet, deset, enajst, dvanajst, trinajst, 

štrnajst, petnajst, šestnajst, sedemnajst, osemnajst, devetnajsat, dvajset, enaindvajset, 

dvaindvajset, triindvajset, štiriindvajset … 

U: Arijan petindvajset, Ajči šestindvejset. A bi kdo znal … A bi kdo znal postavit račun? 

U: Če smo vsi, nas je šestindvajset, danes nas je štiriindvajset, dva učenca pa manjkata. Jaka? 

u: Pet plus dva je sedem. 

U: S temi številkami k jih mamo. Smo rekl, če smo vsi v šoli ns je šestindvejset, dva 

manjkata, danes ns je štiriindvejset. Kje si dobil pet pa dva? 

U: Am, Taj? 

u: Štiriindvajset plus dva je šestindvajset. 

U: Bravo. Kaj pa na minus? 

u: […] 

U: Aa, nimaš tačke gor. Lina? 

u: Aaam … Pozabla sm. 

U: Kdo si upa? Klara? 

u: Šestindvajset minus dva je štiriindvajset. 

U: A je res? Šestindvajset minus dva je štiriindvajset, a ne. 

u: […] 

U: Am, krasno. Zdejle bomo pa mi […], pa najprej mamo kr neki stvari za uredit. Mamo tuki 

tri knjige, se pravi trije otroci so še dolžni pesmico. In sicer ožbej.  

u: […] 

U: Prov. Ožbej izvoli. 

u: Ra, rac kam racaš … 

U: Aam, kdo je napisal? 

U: Pa naslov? 

U: Miroslav … Ne, ne Oton Župančič. 

U: Oton Župančič […]. 

u: Rac, rac racman. Rac, rac racman, kam racaš, kaj mi daš … 

U: Rac, rac racman … 

u: Rac, rac racman, kam racaš? Če povem ti, kje je mlaka, tam te tvoja račka čaka. Račka 

žabice lovi, sebi tri in tebi tri.  

U: Eno vrstico si spustu Ožbej. Pesmca se začne rac, rac racman, kam racaš? Rac, rac racman, 

kaj mi daš? Če povem ti … In tko naprej. 

U: Am, Jon? 

u: […] 

U: Rac, rac racman, kam racaš? Rac, rac racman, kaj mi daš? Če povem ti, kje je mlaka, tam 

te tvoja račka čaka. Račka žabice lovi, sebi tri … 
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U: Sebi tri in … 

u: Tebi tri. 

U: Bravo Jon. Lepo. Teja? 

u: Oton Župančič, Rac, rac racman. Rac, rac racman, kam racaš? Rac, rac racman, kaj mi daš? 

Če povem ti, kje je mlaka, tam tvoja račka te čaka. Račka žabice lovi, sebi tri in tebi tri. 

U: Tam te tvoja račka čaka. Tm si sam mčken besede obrnu. Drugač pa lepo, počasi. 

U: Taj? 

u: Oton Župančič, Rac, rac racman. Rac, rac racman, kam racaš? Rac, rac racman, kaj mi daš? 

Če povem ti, kje je mlaka, tam tvoja račka te čaka. Račka žabice lovi, sebi tri in tebi tri. 

U: Špela nesi knjige tjale. Kaj pa Jaka? 

u: Ne. 

U: Ja, a ni bilo dovolj časa? 

U: Jutr jo morš povedat, ker je že zdavnaj mimo. In Neli. […] Obvezno. 

U: Am, dejte pogledat nazaj, če je vremenski koledarček pravilno prpravlen.  

u: Amm, ne. 

U: Ne? A bi vi kej spremenil? 

u: Ja. Sonce je. 

U: A res?  

u: […] 

U: A mamo že kej sonca? 

u: […] 

U: No pa pejd prosim Tilen. Ššš! Ti pejd. Neli ti pa preberi današnji datum.  

u: Danes je jesen, torek … 

U: Kdo zna tole prebrat?  

U in u: Tretji … 

U: Maj. Manca, kaj se je zgodilo ta čas, ko nas ni blo v šoli?  

u: Zamenju se je … 

U: Manca? 

u: […] 

U: Kristina? 

u: Spremenu se je mesec zato, ker v nedeljo je že bil že september. 

U: Bravo. Keri mesec je biu pa prej? 

u: Osmi. 

U: Kok mesecev pa ma leto? 

u: Dvanajst. 

U: Dvanajst in september je kateri po vrsti? A kdo ve?  

u: Prvi. 

u: Peti. 

U: Kateri je bil prvi, ko se začne novo leto?  

u: Januar, februar, marec, april, maj, junij, julij, avgust, september, oktober, november, 

december.  

U: Če pogledate tale koledar rojstnih dni, v mesecu septembru v 1. c praznuje Eva. In to čez 

pet dni. Super. 

U: Zdej pa še prebermo tedenske naloge. Dobr poslušite.  

U: Jon! 

U: Skrbnik za prehrano: Vita, Nika, Ajk, Žiga in Matic. Mojster za metlo: Iva, Irma, Maks, 

Arijan. Knjižnični inšpektor: Nik, Kristina, Timej, Hana, Neli. Cvetličkar: Jaka, Klara, Taj, 

Ožbej in Ajki. Nadzornik stolov in miz: Jure, Jon, Špela, Lina, Armin in Neža.  

U: Zdej pa js prosim enega od tistih … 

u: […] 
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U: Ja, točn to sm misla … 

U: Enega od tistih, ki je ta teden cvetličkar. Ožbej, si cvetličkar?  

u: Ja.  

U: Super. Dej prosim, postavi fižol sem.  

U: Prej sm mogla jst fižol kr fino zalit, kr so vsi spodnji listi visel dol. Zakaj mislite?   

u: […] 

U: Amm, pa mejčken bol […]. 

U: 1.c. Čez počitnice smo pozabil, da se dviga roke. Listi niso bli zato dol, ker […]. 

U: Zakaj misliš Žiga?  

u: Kr čez počitnice nismo dal nč za pit. 

U: Točno to. Zato smo dal danes za pit, ampak nekaj se je še zgodilo. Kdo je še cvetličkar? 

u: Js. 

U: Jaka pejd pogledat mejčken tale fižol, pa nm povej, če kej opaziš.  

u: […] 

u: Cvetki mal vn gledajo. 

U: Cvetki so že zdavnaj vn pogledal, tebe ni blo zdej prejšn tedn, a ne. Cvetki so že odcvetel, 

kaj se je pa zdej zgodil. Dej še mal od bliži poglej.  

U: Če je namest cvetkov kej drugega.  

U: Pejd mal okrog, pa mal se prpogni. Da boš dobr vidu tud mčken pod listi. 

U: Nik […]. A kdo kej opazi? Kej novega? 

u: Prostora nima več. 

U: No Jakob, na rastlini je nekaj novega. Jaka? Ne sam na eni strani. A so še cvetovi? A 

cvetovi še lepo cvetijo? 

u: Ne. 

U: Jaka? Poglej! Poglej, js nism fižol. Na, kaj se je s cvetovi zgodilo? Nika?  

u: […] 

U: Nika, kaj se je s cvetovi zgodilo? 

U: Kristina? 

u: Odcvetel so. 

U: Odcveteli so. So oveneli. Kaj pa je zdej namesto cvetov? Taj? Že prejšni teden je nastajalo.  

u: Mejceni fižolčki.  

U: Mejceni fižolčki. Kako rečemo? 

u: Stroki.  

U: Stroki nastajajo. Ampak prejšni teden Iva so bli kakšni?  

u: Amm, […]. 

U: Kakšni? 

u: Čist mejhni.  

U: Čist mceni ja. Zdej pa poglej Iva, če se ti zdi, de je kej drugač. Pejd Iva. Dej še ti tegale 

poglej, Jaka pa še ti tegale pogej, tkole previdno mal obdgrn liste. Poglej. Kaj se dogaja? 

u: Am … 

U: Kaj mislte, da se dogaja Nik?  

U: Matic?  

U: Kaj se dogaja? Lina? 

u: Da bojo večji listi odpadl […]. 

U: Večji listi bojo mogoče odpadl, k se bojo posušil, ampak kaj se pa dogaja s stroki? Tijan?  

u: […] 

U: Ja, stroki se pa krepijo. Ampak kaj mislte, a bo zrastel na teli rastlini močan, velik strok, 

takih debelih fižolov notr? 

u: Ne. 

U: Kaj mislte? Če bomo vsak dan zalival, pa mel tle na svetlobi pa na toploti? 
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u: Ja.  

U: Kaj mislte? Ne bo veverca pršla. Kr sedta vidva. 

u: Veverca … 

U: Kdo misl, da bodo na tej rastlini, teli fižoli  … Teli fižoli zrasl v velike, močne fižole? Kdo 

misl? Klara misli, da bo tako, Nika … Še kdo misli?  

u: […] 

U: A kdo kej drugače misli?  

U: Stroki so po navadi takole dolgi. 

U: Se spomnte, k je Ožbej prnesu en fižol? Ožbej, se spomneš? 

U: Tak fižol, močan, a ne. Kaj pa ti mislš?  

u: Da bojo […]. 

U: Kaj da bojo?  

u: Da bojo […]. 

U: Da bodo ostali nežni, pa kakšni še?  

u: […] 

U: A bodo veliki stroki nastali? Dej, rajš povej no. 

u: Ne.  

U: Ne, zakaj ne? Zakaj Vita mislš, da ne? A ti tud mislš, da ne bodo listi nastal? Am, Nik? 

u: Ja zato, ker […]. 

U: Namesto besedice ful? 

u: Zelo. 

u: Zelo tanki stebelčki, ker če bi tm zrastu tok velik fižol, da bi tiste stebelčke … Bi se zlomil. 

U: Ja, ampak zakaj pa so taki nežni, krhki stebelčki? 

U: Vita? 

u: Zarad tega, ker nimajo […]. 

U: Bravo. Bravo. Poglejte, kok mamo mi tuki samo malo zemle notr. In kok je rastlinca že 

zrasla. Veste kok časa je že, kar smo mi to posadil. Kok časa? 

u: En mesec. 

U: Več k en mesec, a ne. 

 

ZVOČNI POSNETEK ŠT. 3 

U: Smo se šli že tisto igrico… Ne? Ko smo šteli do deset? 

u: […] 

U: Ko smo šteli … 

u: A tisto o medvedu? 

U: Ne medvedovo pesmico. Šteli smo do deset, tisti ki je bil na vrsti za deset, je rekel bum, pa 

se je usedel. Se spomnite? 

u: Ja. 

U: Zdej gremo pa do dvajset štet. Stojiš pri svojih stolčkih … Pri svojih stolčkih stojiš … 

U: Jure tm ni tvoj stolček. 

U: Če boš … Če si na vrsti, da rečeš deset ali dvajset, rečeš namesto tega … 

u: Bum. 

U: Bum in se usedeš. In čim hitreje more it. Torej mormo pazit. Učiteljica Janja a lohk ti 

najprej tm zadi še tm okn odpreš na stežaj, da bomo mel malo zraka. A j prov? 

U: Začne Vita. 

U: Hitro. 

u: En. 

U: Hitro. Lejte otroci. 

u: Tri, štiri … 
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U: Stop. Številke morjo takole potovat. Ena, dva, tri, štiri, pet, šestin tako naprej. Brez 

ustavljanja. Vita še enkrat.  

u: Ena. Dve.Tri. Štiri. Pet. Šest. Sedem. Osem. Devet. Bum. 

U: Bum Lina. Se usedeš.  

U: Enajst. 

U: Enajst. Dvanajst. Trinajst. Štirinajst. Petnajst. Šestnajst. Sedemnajst. Osemnajst. 

Devetnajst. Bum.  

U: Bum.  

u: Ena. Dva. Tri. Štiri. Pet. Šest. Sedem. Osem. Devet. Deset. Bum. 

U: Jaka enajst. Enajst. 

u: Enajst. Dvanajst.  Trinajst. Štirinajst. Štirinajst. 

U: Petnajst … Čaki, petnajst si ti.  

u: Šestnajst. Sedemnajst. Osemnajst. Devetnajst. Buuum.  

U: No zdej bomo pa kr končali, ker nas dons čaka še zelo, zelo veliko dela. Predno pa 

začnemo pa še vstanemo … Vzamemo … Naredimo še naše vesoljčke.  

u: Jaaaa. 

U: […] Bomo kr brez glasbe. Vesolčki, bomo potem čisto na koncu za mizo, a j prov? 

u: […] 

U: Ena … A smo? Ena roka prime lahko tuki na kostki, druga roka je na popku in nežno 

dihamo. Masiramo in dihamo.  

U: Zamenjamo roko.  

U: Damo vesoljcu čelado na glavo. No zmasiramo naša ušeska od zgoraj navzdol, potegnemo, 

še drugič. 

U: Ne tako Mark. Sej znaš. 

U: In zadnjič od zgoraj navzdol masiramo. Dobro. Primemo čelado, samo učke se premikajo, 

zdej pa glejte, de bojo res sam učke. Iz leve proti desni in počas nazaj. Od zgoraj navzdol in 

nazaj. Od le …. Od enga vrha pod levo dol proti desnemu robu in nazaj. Od desne spodaj, do 

leve zgoraj. Še v drugi smeri. Od desne spodaj, do leve zgoraj. Pa nazaj. Dobro. Kočnike … 

u: […] 

U: Ja, ena roka zadaj … Ššš! Pritiskamo in dihamo. Trikrat lahko. Usta … Čez nos vzdih, čez 

usta izdih.  

U: Zamenjamo roke. […] prpravmo. Roko od popka dol … Vdih …Trikrat vdih … 

U: To delamo, da se pripravimo in da se zberemo.  

U: Zamenjajmo roko. Zlezemo v raketo. Levo, desno. Zlezemo v raketo … In smo v raketi. 

Nataknemo vesoljske hlače … Poravnamo. Še drugo hlačnico … Poravnamo. Si nataknemo 

vesoljski škorenj. Oblečemo en rokav, zgladimo ga. Oblečemo drug rokav, pogladimo se. 

Oblečemo eno rokavičko. Drugo rokavičko in naredimo še nekaj […] in napnimo naše 

možgane.   

u: […] 

U: To se vas ne bi smelo slišati. Majk … Majk … Majk in Jure stojiš pri svojem stolu. 

Majhen razkorak … Nik, ko bi ti delu tisto kar rečemo …  

U: Roke … Levo nogo čez desno. Mižimo in mirno dihamo.  

u: […] 

U: Ššš! Dobr. Mejhen razkorak. Prste skupaj in se zagledaš v en X. Ššš, tiho. Ššš! 

U: Gledaš v x. Čisto, čisto tiho si. V miru. Ko vidiš bel X, zamižiš. 

U: Taj, Nik in Jorg bojo pa tazadni za mizami. Dobro, zdej pa čisto tiho stolčke na svoja 

mesta. 

u: […] 

U: Pa zapisali bomo še … Med malico. 

U: Žiga dej tačke dol. Najprej pripravimo eno barvico. 
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u: […] 

U: Ššš! In napišemo v prvo vrstico vaja. Še eno … Gor poglejte. Ne pišemo sm. Rabimo celo, 

prazno stran. Na prvo prazno stran. Lej Alja, ravno pokažem ti. In napiši vaja z rdečo.  

u: […] 

U: Ššš! Takole […]. Števila bomo pisali čez eno vrstico. Prov? Vmes vaja napišeš. Da vmes, 

ko greš novo vrsto … Kaj mormo narediti?  

u: Ena vrsta vmes. 

U: Eno vrstico spustiti. Prov? Napisali bomo števila, najprej lepo po vrsti. Od nič do dvajset 

in vmes med števili … Kaj bo? 

u: Prstek razmaka. 

U: Prst presledka. Začeli bomo pa s številom … 

u: Nič. 

U: Nič. Torej napišemo lepo vsa števila od nič do dvajset, vmes med števili … Arijan? 

U: Presledek. Ko ti zmanjka vrstice, greš … 

u: V novo. 

U: V novo, vmes pa spustiš …  

u: Eno. 

U: Eno vrstico. Kako pišeš številke? 

u: Od nič do dvajset. 

U: Od nič do dvajset. S čim jih pišemo? 

u: S svinčnikom. 

U: S svinčnikom. Čez koliko … Koliko velike? 

u: Čez eno vrstico. 

U:  Čez eno vrstico. Boste znali? 

u: Bomo.  

U: No zdej jih pa sami napišete. Čim lepše. Od nič do … Stop. Prvič, Lina še nisem rekla 

delat. Drugič, a j tole pisanje v vrstici? 

u: Ne. 

u: Js nimam svinčnika … 

U: Ti ga bom js dala. 

U: Takole pišemo. V vrstici. Nič, ena, dva … Med vsako številko pa Majki kaj more bit? 

u: Presledek. 

U: Presledek. Prov? De se vidjo številke. Poradiraj, pa tle naprej zapiš.  

U: Teb pa ni nič treba redirat. In lepo številke od črte do črte prosm. 

 

ZVOČNI POSNETEK ŠT. 4 

U: Kdo misli, da so njegovi starši al pa že kkšn babi al pa dedi že stalno stanovali ali stanujejo 

v Domžalah? Da se niso preselili od kje?  

U: Tako, temu se reče stari Domžalčani.  

U: Mamo še kkšnga? 

U: Oo, mamo, mamo. Dejmo tačke gor. 

u: Učiteljica, a tud Kamnik velja? 

U: Veljajo Domžale, ker govorimo o Domžalah, o Študi, o Depali vasi, o Stobu. Ja? 

u: Učiteljica moja mama …. 

U: Čak, čak, čak, brez, brez, brez da mi govoriš, js zdele samo preverjam […]. 

u: Tud babi vela? 

U: Tud babi vela, ja. 

u: Pa mami? 

U: Seveda.  

u: […] 
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U: Ne, Domžale. Dobrun je nekaj drugega.  

u: […] 

U: Uredu, ja zagotovo. 

u: […] 

U: Res? 

u: […] 

U: Am ja dobr. Ampak res v Domžalah so bli? Aha. 

U: Jaš, ja Jaš zagotov.  

u: […] 

U: Aha, Rok zagotov ja. Ja Tadej pr vs tud. Luna, a ne pr vs? Tud, tud. Ja Mark, Brina pa pr 

vs tud ja.   

u: […] 

U: Celo? Ja Monja. Dobr, ja mal nas je, mal nas je. No drugi bomo pa poslušali.  

u: Pa pr ns […]. 

U: Am, samo malo, Halo se je nekej spomnu. Kaj si se spomnu?  

u: Da […]. 

U: Ja, mi smo pa v Domžalah. Tko, dobr. 

u: Učiteljica js ne vem, a je to bližina naše … Ne vem, kje je bla.  

U: Boš zdele zvedu, pa boš doma potem uprašu, če je kej tega […].  

u: […] 

U: Ššš, to se ne sliš čist nč, če govorimo en čez drugega. Prosim Monja? 

u: Moja babi pa moja mami smo tud tm žvele.  

U: Aha. Ja, Anej?  

u: Mi tud. 

U: Vi tud? Aha, ja. Kje ste najprej, kje je bla prababi najprej? Se kej spomneš? Ste kej 

povedal?   

u: Ne.  

U: Ne še.  

u: Vem za babi. 

U: Aha, aha. 

u: Učiteljica?  

u: U Mariboru. 

U: Aha, potem ste se pa preselil. 

U: Ja? Timotej? 

u: Am, moja prababi je živela v tisti hiši, pa še moj dedi pa babi pa še mami pa še ud mami 

brat Robret, am zdej pa mamo mi čist blizu njih hiše.  

U: Ste pa čist zraven, a ne? 

u: […] 

U: Zelo dobro, videš kaki fajn načrti. Ja Domen, še ti maš, ja.  

u: Moja mami, pa moja prababi. 

U: So Domžalčani, a ne? Aha, zelo dobro. No zdej bomo pa vsi, bomo videl o Domžalah, 

kako so se razvijale, se pravi, če je kdo slučajno mogoče že slišal, od kdaj vemo za Domžale, 

a ne. Samo js sm zdele jeki pozabila, mal počakte. 

U: Aha, me zanima, če kdo to pozna. Bi blo fino, če bi poznal, če pa ne, pa nč hudga, a ne. 

Bomo pa zdele kkšne stvari povedal.  

u: Dva tisoč? 

U: Dva tisoč, boš vidu kakšne dva tisoč bo.  

u: […] 

U: […] 

u: Tisoč osemsto dvaintrideset.  
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u: Učiteljica, a lohk pridete […]? 

U: No pazi. Torej Domžale, to tud js nism vedla, to sm js poiskala po zgodovini po zapisih in 

tko naprej in sicer … Domžale so ble naseljene, ampak ne tolk ljudi kot danes, a ne, to je blo 

par deset ljudi … In sicer že v prazgodovini. Kolk daleč nazaj pa je to? 

u: Tisoč let. 

U: Ooo, velik krat tisoč. 

u: Dva tisoč.   

U: No bomo vidl. Se pravi  

u: […] 

U: Se pravi, so našli ostanke praljudi, ne telih, ampak tko si zamišlajo, da so bli taki, a ne. 

Tuki zdej ne vidte … Sej bo. Tko. A si  […]? 

u: Ja. 

U: A ne. Pa so am si ga vzeli mčken za kosilo, če ni glih pojedu. Torej tko, pračloveki so stari 

petnajst tisoč let. A je to velik?   

u: Ja.  

U: To je zelo velik.  

u: Ogromno. 

U: Ja, in sicer v Domžalah, a ne, so našli ostanke … Ne tuki, k smo zdej mi, tuki so bla polja, 

to pustmo … Se prav Babja jama. Je že kdo slišal za Babjo jamo?  

u: Js. 

u: Ja. 

U: Je že bil kdo notr? 

u: Js. 

u: Ja.  

U: Dobr, super. A ste že najdl kkšne kosti not? 

u: Ja. 

u: Ne.  

U: Ne, kr so jih drugi pobral, a ne? Ja. Potem amm … Ob Kamniški Bistrici, v Kamniški 

Bistrici, pa to tud ne morš it kr tko po vodi kopat, a ne, ampak amm … Kkšn se je najdu, de je 

voda naplavla in so potem začel ugibat. Nm je to navadna veja, a ne, njim pa kost. Pa so našl 

še nekatere sledi. In pa na Šumberku. Če bi šli mi danes na Šumberk, a bi kej našli?  

u: Ne. 

U: Ja mogoče pa bi. Samo s to razliko ne, da tiste jame, ki so ble nekoč tm, so se podrle. 

Zakaj že?  

u: Zarad plazov. 

u: Ker so tok stare.  

U: Plazov aha, ker … A mislte, de je blo umes kej potresov?  

u: Ja drevesa so se podrla. 

U: Aha, je blo, a ne. Ja, a ne? Pa je zemlja al pa da je dež odkril. Se pravi odplaknil zemljo. V 

glavnem našli so kr neki. Neki sledi jamskega medveda, pa kosti tistih živali tistih let, pa še 

ene dele orodja, ki […].  

u: V keri jami smo bli pa mi?  

U: Mi?  

u: V kraški. 

U: Kdaj? Adam, v Kočevju? 

u: […] Medvedji jami smo že rekl.  

U: Ja, Medvedji jami. Tista je pa mal mlajša. Ma kapnike. Medvedja jama, ne, tale Babja 

jama nima kapnikov, je samo votlina pa so notr našl. No potem se pa ime … 

u: Zakaj se imenuje Babja jama?  
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U: To morš pa tiste arheologe uprašat. To pa js ne vem. Mogoče so najdl kkšne lobanje, kkšne 

tete tm iz tistih časov, pa niso rekl, da je to ženska, ampak babja se bol fajn sliš ne, mogoče. 

Kaj pa vem.  

u: Tko k Divja baba. 

U: To morte tm uprašat. Se pravi, pol se je pa pojavilo ime Domseldorf. A je to že kdo slišal? 

u: Domseldorf. 

u: Ne.  

U: Res? Si? 

u: Ne.  

U: Aha. In kje pa si? V kakšni … povezavi? 

u: […] 

U: Zelo dobro. No v glavnem Domžale so omenjene sredi trinajstega stoletja. Ampak čist 

pošten povedan, lejte tole je listina, a ne, in tole je napisano s takimi čudnimi črkami, če bi šli 

mi tole brat, js ne vem, a bi kdo znal tole prebrat, takale črke. 

u: A ti bi znala? 

U: Ne. Ker je to še posebej star jezik, v katerem so se pogovarjali. Zdej če kkšne knjige gremo 

danes brat tud nč ne razumemo, a ne. Tko de so še dobr, de so znal sploh tole razbrat, a ne. 

u: Učiteljica? 

U: Ja … 

u: Js […] 

U: […] 

U: No potem so začele pa Domžale pridobivat tako obliko mčken mesta in sicer … Po čem so 

najbolj znane Domžale? 

u: Po slamnikih.  

U: Po slamnikih, a ne? Slamnikarstvo. Verjetno je blo tukaj veliko po … No js se še mčken 

spomnem kolk je blo enih polj in pač pšenica je rasla, kaj bomo pa s slamo nrdil … 

u: Klobuke. 

U: A jo bomo stran vrgl? Ne, a ne? Bomo rajš klobuke, ker je bla to fajn slama, so rekli lej, to 

ni slaba. 

u: […] 

U: Kako?  

u: […] 

U: Ja pa to ni vse za krave, to je treba drugač porabit. Prosim?  

u: Js sm bla med počitnicami nekje in pol smo delal take kitke … 

U: Aha. 

u: Za klobuke. 

U: Aha, si se naučila? S kolkih slamic? 

u: Iz štirih, iz sedmih je kr težko. Iz štirih je še najlaži. 

U: Zelo dobro. Ampak a veste, da so bli ti klobuki znani tud v Ameriki?  

u: Ooo. 

U: Filmske zvezde, sej veste filmske zvezde ne. One so mele tud te klobuke. Sam niso vedle 

od kod prhajajo, jih ni zanimal. Ble so važne in fine in one majo fajn klobuk. Domžalčani so 

bli pa važni, a ne, da jih imajo tm po svetu njihove klobuke.  

u: […] 

U: Ja? Lej, potem pa te … Izdelavo teh slamnikov se niso v Domžalah spomnili, ampak so se 

spomnli Tirolci. Kdo so pa to?  

u: Kdo so se to spomnli? 

U: Tirolci.  

u: Tirolci. 
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U: Tirolci iz Tirol. To je eno hribovje, ena pokrajina v Avstriji in potem so ljudje šli za 

službo, se reče, a ne, in so ugotovil, da tuki, ooo, bi se pa dal neki nrdit iz te slame. In so začel 

delat te slamike in so v Domžalah še nekateri priimki, ki kažejo na to. A je bl že kdo pr cerkvi 

na pokopališču?  

u: Ja. 

U: Ja? A ste vidl kkšn spomenik kjer piše Lankšteter?  

u: Ja. 

U: Al pa Oberaider?  

u: Ja.  

U: Al pa Műller?  

u: Ja.  

U: A je to domžalski priimk? 

u: Ne. 

U: Čuden je, a ne? Tujke ..  

u: […] 

U: Ja to so bli ti najbolj znani. 

u: Js mam eno bliz hiše k se piše, k se piše Műller. 

U: Poznaš, a ne? Ja to je najbolj … 

u: […] 

U: Aja?  

u: […] 

U: Tud k nm so hodile Műllerjeve gospe. No potem pa so Domžale dobile pravo ime leta tisoč 

devetsto petindvajset. A je to daleč nazaj? 

u: Jaaa. 

U: Ja no je, ampak če pomislimo, da so nekateri ljudje, ki so rojeni tisoč devetsto petindvajset 

še živi? 

u: Pa ni. 

U: Pa ni. Je pa ni, a ne. Ampak je kr daleč nazaj ja. Tko da, je kr … Trg, kaj pa pomen trg? A 

je to že tko veliko kot naše Domžale? 

u: Ne.  

U: Ne, majn. To se prav par hišic, ampak v Domžalah res par hišic, bom potem pokazala … 

 

ZVOČNI POSNETEK ŠT. 5 

U: Kaj smo pri zvoku povedali? 

u: Uho. 

u: Ušes. 

U: Prosm?  

u: Uho. 

U: Da je čutilo za zvok uho. 

u: Kako potuje in kako nastane zvok. 

U: Bravo. Ti povej Blaž, kako nastane. 

u: Amm, tko, a ne … Če sta to palčke, a ne … Pa tko delaš, a ne, se sliš. 

U: Se zatreseta in se sliši. Kako pa …  

u: Z glasilkami. 

U: Tako je. Tudi se tresejo in nastane zvok. Kako pa zvok potuje? 

u: Amm, ker zvok? 

U: Na kakšen način lahko potuje? 

u: Amm, po vodi, am pa na kopnem po zraku.  

U: Po zraku, pa še po … 

u: Predmetih. 
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U: Po predmetih, res je. 

u: Pa še neki … 

U: Povej. 

u: Hrup je moteč. 

U: Hrup je moteč. To vsi vemo in čutmo vsake tok časa. Pa mi povejte še … Omenili smo 

čutilo za sluh – uho. Am … Kaj … Kdo bi znal najbolš tale sluh in zvok opisat zdele? Vse kar 

ve o čutilu za sluh. Bini? 

u: Am, uho … 

U: Na glas, da bomo vsi slišali. 

u: Uho, pa sluhovod … 

U: Poslušte vsi.  

U: Zdej pa mal pučak. Zdej pa najprej tisto kar vidmo … Kaj mamo zunej Nejc? 

u: Uho. 

U: Uho. Al pa uhelj rečemo, a ne. 

u: Ušesno odprtino. 

U: Kaj je namen … Počaki. Kaj je namen uhlja? Oskar. 

u: Da lovi zvok. 

U: Lovi zvok. Kdaj mi slišmo bolje? Če si tkole zatisnemo ušesa, al če rečemo … Če tkole 

celo nastavmo? Pia? 

u: Tkole. 

U: Ja tako. Dejte zdele za trenutek prosim vsi položit dlani na uho. Tkole držte. Pa mene … 

u: Odmeva. 

U: Ja, če ti govoriš, odmeva. Kaj pa če mene poslušate? Zdele k bom dvignla roko, spustite 

ušesa. 

U: Danes je sreda, je delno sončno vreme, v razredu imamo obisk, pogovarjamo se o ušesu. 

Uho je sestavljeno … 

U: A je bla razlika?  

u: Ja. 

U: Ste slišali?  

u: […] 

U: Prosm? 

u: […] 

U: Pa naprej. Uhelj smo zdejle omenili. Pia, a mi poveš, kaj pa je potem? 

u: […] 

U: Zvok ujamemo. Z uhlji in … 

u: […] 

U: Gre po sluho … 

u: Sluhovodu. 

U: Sluhovodu in pride do bobniča. Kako bobnič zgleda notr? 

u: Okrogu. 

U: Recimo, da je okrogle oblike. A je to … No recimo da j to najlažja predstavitev … K ena 

mreža. In, in kaj se zgodi, če ne vem, bi jst bla grozno jezna in grda in ne vem kaj in bi vedno 

udarla enga otroka, da bi glava kr, alpa enga človeka alpa nekoga, da bi glava kr zavibrirala. 

Kaj bi se lahko s tem bobničem tkrt zgodilo, Pia? 

u: Poču bi. 

U: Poču bi. Tok bi se tkrt zatresla tista opna od bobniča, da bi kr poču. In kaj to pomeni za nš 

sluh, Daša? 

u: Am ne vem, de slabi slišš … De če te po enmu ušesu udarš, de slabi slišš na ta ušes, na 

unga pa še zmer. 
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U: Da smo poškodovani, a ne. Če predremo bobnič, če mamo kkšn močn udarc kdaj, dobimo 

… Lahko tud ne vem, butneš nekam alpa kej podobnega, se škoda nrdi našemu sluhu.  

u: […] 

U: In to … In to ni preveč uredu za prihodnjič … Za prihodnost. Sploh pa ne, če se to zgodi 

velikokrat. Zato lahko zraven rečemo … A je fajn če res koga udarmo? 

u: Ne.  

U: Am, a lahko ne vem, vidva … Bi blo opravičilo, pa bi reku un … Tok sm bil jezen, kaj mi 

je naredu, mogu sm ga. 

u: Ne. 

u: Ne.  

U: Ne. V nobenem primeru se to ne dela. 

U: Potem mamo pa tud v ušesu tri kosti. Eno žival, k poimenuje te tri koščice. Katere? Kaj 

imamo? 

u: Polža. 

U: Leja? 

u: Eno tako žival …  

U: Polža, ja.  

u: […] 

U: Polžek je. Ki v resnici ni žival, rečemo pa mu polž. Katere tri kosti, koščice pa so te naše? 

u: Am, kladivce, stremence pa … 

U: Nako …? 

u: Nakovalce. 

U: Nakovalce. In s pomočjo teh treh koščic in tega polžjega … Am, vsadka, polžka, mi 

slišimo.  

U: Povej. 

u: […] 

U: Ja, starost … Poglejte, lahko se sluh pokvari s poškodbami, lahko pa se sluh pokvari tud 

zarad starosti. In veliko, veliko starejših ljudi slabše sliši. Am, to j pa … Obrabi se, a ne, tko 

kt smo rekl pr starejših ljudeh, ubistvu celo telo ma več problemov kot pa zdej, k ste mladi. 

Povej Daša. 

u: Moj bratranc pa nima nobenih poškodb, pa ni str. 

U: Poglej, tvoj bratranc se je pa rodil, a ne … Z tako poškodbo oziroma neki je blo narobe in 

zarad tega ne sliši.  

u: Ja sej pol so mu neki nrdil, de je neki časa blo okej, potem so pa … Zdej pa spet ne sliši. 

U: Še vedno Daša. Nekateri ljudje se pač že rodijo s kkšnimi težavami al pa celo čist gluhi. In 

takim ljudem je težko, težko pomagat. Enim ja, enim ne, ker so razlogi za to različni. Ja, je 

tako.  

u: Moja sestrična ma pa slušni aparat. 

U: Tud? Ja tud teh je veliko in slušni aparati so že zdej skoraj k uhan, de jih nosmo. Nč 

moteči. Včasih je blo to velik … Si ga nosu za ušesam, ceu aparat. Zdej pa to komej … 

Mejčkeno, mal več k en uhan. Je treba pol se kr naučit žvet s tem, da tud paziš nanj. 

u: Pa enkrat k je blo […].  

U: Ja tud spomin pa razmišljanje starejšim ljudem slabše deluje. Dobro. 

u: […] 

U: A je prou Val reku u zdravstvenem domu? 

u: A-a. 

u: V domu za ostarele. 

U: Ja tko. Ne … Po kaj pa gremo mi v zdravstveni dom?   

u: Po kkšna zdravila. 
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U: Tako. K zdravniku na pregled, mi smo letos že dvakrat šli k zobozdravniku inzdravniku v 

zdravstveni dom. Saša? 

u: Moj bratranc je mel osem … Osem let je meu na enmu ušesu aparat, a ne, zdej so mu pa 

presadil pa na drug ušes pa še ful slabi sliš. 

U: Zdravniki iščejo variante, iščejo rešitve in … Am, verjetn je bil to en del iskanja rešitve, 

kje bo bolš, kako bo bolš, verjemi, da mu bojo še pomagal, pa tud tehnika tko hitr napreduje, 

da predn bo zrastu, bo vrjetn že kkšna možnost, da sliši bolš. Kako se pa sporazumevajo 

ljudje, k se rodijo gluhi? Tim? 

u: Am, tko.  

U: Tako je. S kretnjami rečemo, a ne. Kretajo. Roke jim delajo … Js zdele ne znam to nč 

pokazat, kr sm že pozabila, mamo pa tud abecedo za neme, za gluhe in s črkami lahko tudkej 

napišemo, ampak to bi zlo, zlo, zlo dolg trajal. Kako pa sle … No ne bomo šli zdej na slepe.  

U: Okej. Gremo naprej. O zvoku smo, recimo da, ponovil … Kaj je pa Vili prejle še omenu o 

čem smo se še pogovarjal? Mislim de je res reku … 

u: Aha. 

U: Življenjskih prostorih. Pa povej zdele, vsak k ga pokličem, kkšn življenjski prostor, pa ne 

se ponavljat. Amadej, začni.  

 

ZVOČNI POSNETEK ŠT. 6.  

U: Na ta list papirja … Dobr posluš. Zapiši, kar koli ti pade na pamet ob besedi Domžale. Nič 

stavkov pisat, nič ni treba, nič v stavku, ampak samo besede, ki ti padejo na pamet ob besedi 

Domžale. Glave da skupina … Glave da skupina skupaj. Šepetaš.  

U: A sm js že rekla, da začneš? Zapiši na list papirja. Ne vsak svoje. Torej, eden v skupini bo 

besede pisal. Skupina se med seboj pogovori, eden piše. Na moj znak, ki ga bom dala, končaš. 

u: A bomo mel več teh besed? 

U: Kolikor ti jih pade na pamet. Razmišljaš o Domžalah. Tri, štiri, zdaj. 

(Učenci se posvetujejo, eden zapisuje.) 

U: Še minuta. 

U: Stop. Kar imate napisano, imate. Vse kar imate napisano, je prav. Nič ni narobe. Zakaj je 

pa vse prav? Kakšno je bilo moje navodilo? 

u: Kar ti pade na pamet. 

U: Kar ti pade na pamet. Kar ti pade na pamet, tako. Zdej bi pa js rada slišala, kaj vam je 

padlo na pamet. Ampak potrebno je, Mark … Da poslušamo skupine med seboj. Kdaj pa kdaj 

se bo zgodilo, da bo kakšna skupina povedala kakšno stvar povsem enako, kot jo imate vi 

napisano. Zato se nič ne kregam, nič ne skačem, nič ne vpijem, ampak pustim vsaki skupini 

do besede. Roke dajte dol. Js določim, katera skupina bo.  

U: Skupina […]. 

u: Mesto, ljudje, trgovine, avti, hiše. 

U: Super, krasno.  

U: Vaša skupina. 

u: Mesto, NK Domžale, naša šola, velik Mercator, drsališče, dom upokojencev. 

U: Aha, krasno. A vsi vemo kaj pomeni NK? 

u: Ja, nogometni klub. 

U: Aha, nogometni klub. Krasno.  

U: Vaša skupina. 

u: Mesto, Slovenija, doma, drevesa […]. 

U: Odlično, bravo.  

U: Vaša skupina. 

u: […] 

U: Oprosti, Kaja. Mejčken bolj glasno, da bodo slišali tudi […]. 
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u: Kraj, ljudje, rastline, mesto. 

U: Aha, super. 

U: Vaša. 

u: […] 

U: Oprosti, tebe nč ne slišjo, kaj pripoveduješ, če se pa oni vmes igrajo. Dej posluš, nisi še na 

vrst. 

u: Občina, travnik, Menačenkova domačija, polje, mesto. 

U: Ja zdej to si hitro prebrala, da sem komaj sledila … Am, a lahko mejčken bolj počasi? 

u: Občina, travnik, Menačenkova domačija, polje, mesto. 

U: Zelo dobro, ja. Tim, zdej vaša skupinica. 

u: Šola, igrala, bloki, […], polje, hiša, mesto. 

U: En aplavz. 

(Zaploskajo.) 

U: […] Našli ste veliko besed, ki ste se jih spomnili ob besedi Domžale, Žan … IN zelo 

zanimivo je bilo to, ko sem poslušala vaše besede, mislim, da sem skoraj pri vsaki skupini 

našla besedo mesto. Js mislim, da je bilo v vsaki skupini, zdej ne vem … Je bilo? 

u: Je bilo. Mislm, da.  

U: No poglejte. In res so Domžale mesto. To je naš domači? 

u: Kraj.  

U: Kraj. In veliko stvari, ki ste jih vi zdele napisali na tele vaše liste, jih bomo mi zdele res 

pogledal … Jih bom js dala na računalinku. In si bomo ob teh stvareh, ki jih bomo gledali, 

pripovedovali, tudi pogovarjali. Vidim, da je zdej polno neke hude krvi, glede teh listov. Kaj 

je to? 

u: Nč. 

U: Nč? Vse štima? 

U: Lej, težko sediš, hitro poberi vse liste in mi jh prinesi sm gor. Matevž lučke ugasni, če je 

kje še kkšna. Mislim, da je tale tazadna. 

u: […] 

U: Kaj bo mogla dat? 

u: […] 

U: Jona … Jona, aa, kaj ti vidiš? 

u: Kokoško.  

U: Kokoško vidiš? 

u: Slovenijo. 

U: Kaj? A vsi prepoznamo tole? Kaj je to? 

u: Slovenija. 

U: Slovenija. Kaj pa je Slovenija? 

u: Država.  

U: Slovenija država. Kaj rečemo? To je naša država, naša domovina v kateri živimo. Zakaj pa 

je naslov Domžale in ne Slovenija? 

u: Zato ker kaže Slovenija. 

u: Kr se bomo pogovarjal o Domžalah.  

U: Ker živimo v Domžalah in tale rdeča pika tukale notr? 

u: Domžale. 

U: A samo točno nš kraj, Domžale ali kej drugega? 

u: Kej drugega. 

U: Ja tole je res malce težje, mogoče. To je občina Domžale. Ne? Občina Domžale ni samo 

točno, točno tist kraj, kjer se reče Domžale, ampak še kraji, ki so okoli Domžal, pa spadajo 

pod našo občino. Ne? To je kar nekaj okoliških krajev. Vir, Dob, a ne, to vse spada pod 

Domžale. In če pogledamo, kje so Domžale, glede na našo državo Slovenijo. 
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u: Čist na sredini. 

U: Ja nekje na sredini. Res. 

u: […] 

U: Dejmo še tole, kar smo se mi že sami pogovorili, pa mamo še tuki napisano. Js upam, da 

tole vemo … Kdo je naš župan? Gospod? 

u: Toni Dragar. 

U: Toni Dragar. Kaj pa je župan? Kakšno vlogo pa ma župan? 

u: Da skrbi za mesto. 

U: Okej. Kakšno nalogo ima župan? 

u: […] 

U: Dobro. Mila? 

u: […] 

U: Skrbi za mesto? Vsi ste tkole odgovorili, tisti ki ste imeli roko? 

u: Ja. 

U: Kako pa lahko skrbi za mesto? Da vzame metlo in mal pomete?  

u: Ne. Da tud on ne onesnažuje okoljapa, da ... 

u: Pa da je več dreves. 

U: Aha. To se pravi, a zdej on to dela, al maž upan kkšne … 

u: Delavce? 

U: A ma kkšne pomagače? 

u: Ja. 

U: Ja, ljudi, ki pomagajo mesto uredit. On je pa tisti, ki o stvareh odloča, kako bodo kkšno 

stvar naredili v našem mestu. Kdo pa je tisti, ta glavni na naši šoli, ki odloča, kako bomo 

kkšno stvar naredili? 

u: Ravnateljica. 

U: To je pa pri ns gospa ravnateljica in pa gospod župan. Kar je tudi zanimiva številka … Do 

kolk znamo mi šteti?  

u: Sto.  

U: Sto? In vm povem, da v našem kraju Domžale, je približno petnajst tisoč prebivalcev. Ne? 

O marička, precej več kot sto. To je kr velika številka. Mila, kaj je?  

u: Tuki je štrnajst. 

U: Taštevilka je štirinajst tisoč devetsto šestdeset. Ampak ali je ta številka lahko zelo, zelo 

natančna al pa se lahko razlikuje od dneva do dneva? 

u: Se razlikuje od dneva do dneva. 

U: Zakaj pa, Beni? 

U: Čaki, čaki, čaki, Filipa bom vprašala. Filip? Filip, a si ti slišal moje vprašanje?  

u: Js vem. 

U: Vem, da ga nisi slišal, ker si ga težko slišal. Točno veš zakaj. 

 

ZVOČNI POSNETEK ŠT. 7 

U: En kup enih poklicev. Ni potrebno nič še napisati v zvezek. Bomo pa to uro govorili o 

poklicih in še več – naučili se bomo tudi opisati nek poklic. Tako kot ste se že naučili opisati 

žival, opisati osebo, tako se bomo zdej naučili opisati še poklic. Kaj pa sploh je poklic? Kako 

bi to tko povedali s svojimi besedami, kaj je poklic? Jaka?  

u: Poklic je del, je, ammm, zadolžitev za nekoga, da ma plačo. 

U: Okej, ja. Manca? 

u: Am, poklic je, amm, ta, amm, čaki se bom spomnla …  

U: Boš še mau razmisnla? 

u: Aha. 

U: Jakob, kako bi ti to razložil? 
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u: Am, poklic je neki … Ena oseba […]. Poklic on opravlja … Ja recimo kot zdravnik, ki 

njemu pove, kaj je treba za zdravje alpa za vodovod, toplovod … 

U: Težko razložit, a ne? 

u: Vodovodar. Un popravla cevke za vodo in pol njemu v zameno plačajo z denarjem 

U: Torej vsem ljudem, ki so nekaj po poklicu, tisti, ki pride do njega v zameno plača z 

denarjem.  

u: […] 

U: Ni nujno, a ne? Drugač bi moral vi men tlele vsak dan eno pogodbo izpolnit … 

u: Nee. 

U: Eno napitnino, da lahko pridete v šolo, a ne? 

u: Ne 

U: Ja kako ne?  

u: Ne. 

U: Hecam se. Kako pa pridemo do poklica? Torej poklic je nekaj, nekaj za kar pač se 

odločimo in potem to v življenju počnemo, a ne? Smo zaposleni, hodimo v službo in 

opravljamo svoj poklic, a ne. Odvisno, kaj nas zanima, včasih pač opravlja kdo tudi poklic, ki 

ga ne zanima, a ne, ampak tudi tako je pač treba zaslužit svoj denar. Vsi želimo počet nekaj v 

življenju, a ne, kar nas veseli, kar nas zanima. Torej, kako pridemo do nekega poklica? Katja? 

u: Am, najprej moramo opravt osnovno šolo, srednjo šolo pa faks … 

U: Aha. A to vse je obvezno? 

u: Ne […]. 

U: Ja, odvisno, a ne. Odvisno … Osnovna šola je res nujna, ja. To … Brez osnovne šole boš 

težko potem kasneje do kakšnega poklica prišel, potem se pa, a ne, na konc osnovne šole 

odločiš. Ali se takoj odločiš za kkšn poklic, ki ga boš opravljal in greš na takšno srednjo šolo, 

kjer se izučiš za ta poklic, lahko pa se odločiš, da ne veš še čist točno, kaj boš počel, ali pa 

veš, da boš počel nekaj, za kar boš moral pa tudi na fakulteto oziroma faks, kot rečemo, a ne, 

pogovorno. Potem pa greš na srednjo šolo, ki se imenuje gimnazija, se najprej tm še malček 

splošno izobražuješ, kasneje greš pa na fakulteto, tm se pa začne veselica. Am Jakob, kaj bi ti 

dodal? 

u: Am, da morajo pol, k hočjo pridet v službo, morjo tud prošnjo … 

U: Definitivno, ja. Takoj ko se izobraziš, se pravi naučiš, naučiš nekega poklica, ko zaključiš, 

še prej preden pišeš prošnjo, morš pa napisat eno diplomsko oziroma magistrsko delo, a ne. 

Am, potem pa lahko, a ne, začneš pošiljat okrog prošnje in čakaš. Zdej v današnjih časih mal 

dlje časa čakaš, potem pa dobiš službo in opravljaš svoj poklic, če imaš srečo. Edi, kaj bi ti 

dodal? 

u: Am, kaj pa včasih, k delaš ... Amm, k delaš […]. 

U: Am, ja dobro. Pustmo študentsko delo, tm načeloma … Sicer včasih je tud študentsko delo 

že povezano s tvojim bodočim poklicem, a ne. Ampak načeloma, amm, ni še to tko zlo 

povezano, oziroma ni nujno povezano. Leja?  

u: Am, ful odvisn je, kakšn poklic maš […]. 

U: Res je. Točno tako. Odvisno, kateri poklic si izbereš, a ne, in potem se pač … Od tega je 

odvisno kolk časa […]. Dobro. Amm, kaj so po poklicu vaši starši? A kdo ve? Iz glave … 

Haris? 

u: Gasilc. 

U: Gasilec? A oči je gasilec?  

u: Ja. 

U: Je zadovoljen s svojim delom? 

u: Aha.  

U: Mogoče veš, katero šolo je moral dokončati, da je postal gasilec?  

u: Ne. 
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U: Ne?  

u: Tega mi nikol ni razlagal, ker je bedno. 

U: Bedno? Zakaj? Če je zadovoljen s svojim delom … A šolanje je blo bedno, zdej je pa 

super? 

u: Aha. 

U: Aha. No sej to je po večini tako. Okej. Almer?  

u: Kuhar. 

U: Kuhar? No katero šolo misliš da je … 

u: […] 

U: Kuharska šola, a ne?  

u: Pa doma ga je mami učila. 

U: Okej. Katja?  

u: Električar. 

U: Električar? A je oči zadovoljen s poklicem? 

u: Ja. 

U: Ja? Kaj pa dela? 

u: Am, […]. 

U: Dobro, se pravi lahko dva človeka, ki imata enak poklic, opravljata različno delo, a ne. Ja, 

res je. Anja? 

u: Aam, […]. 

U: Kako? 

u: Inšpektor za letala. 

U: U-u. Sem prepričana, da je zadovoljen s svojim poklicem. A ne? 

u: Ja.  

U: Kaj pa Manca?  

u: Mami je … 

U: Kaj je pa tvoj oči?  

u: Mami dela v laboratoriju, pač preverja kri, pa uzema kri.  

U: In je zadovoljna s svojim delom? 

u: Aha.  

U: Verjetno malo manj kot oči? 

u: Ja. 

U: Ema? 

u: Mami je … Dela v trgovini. 

U: Ja? Ji je všeč?  

u: To pa js ne vem.  

U: Ne čist, da ne veš čist točno, a ne. Odvisno … Kakšno šolo pa je morala končati, da dela v 

trgovini?   

u: Am, mami ni bla na fakulteti, ampak je bla na fakulteti za medicinsko sestro, ampak ni 

medicinska sestra. Ampak je samo doma medicinska sestra. 

U: Kako doma? Vama s sestrico? 

u: Kako? 

U: Vama s sestrico … 

u: Ja. 

U: Dobro. Am, joj zdej mate vsi roke gor […]. Da boste o vaših starših povedal in opisal … 

Sej boste mel za to še priložnost. Am, obljubim. Am, še prej … Ja žal. Sej veste, potem se 

lohka celo uro pogovarjamo, a ne.  

u: Do jutr.  

U: Do jutri, ja. Am, zdej … Sej vem, bomo. Am, povejte, kaj pa mislite, katere šole sm pa 

morala poslušat js, da zdej tukajle lahko se pogovarjam z vami. Lana? 
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u: Pedagoško? 

U: Pedagoško, ja, fakulteto. Kaj pa pred tem? 

u: Osnovno šolo. 

U: Osnovno šolo, ja. Pa srednjo, ja. Pa potem fakulteta. Tko gre načeloma, a ne, po vrstnem 

redu. A ima lahko človek več poklicev? 

u: Ja. 

U: Amm … 

u: […] 

U: Pilota? Aha. Ali lahko človek, am, počne nekaj, kar ni po poklicu? 

u: Ja.  

U: Poznaš koga ki je po poklicu … Aha, od Kevina mami recimo, a ne. Je po poklicu nekaj 

drugega kot dela. Poznate še koga, ki opravlja kkšno drugo delo, kot pa je njegov poklic? 

Elvis? 

u: Am, moj oči je gradbeni inženir, pa dela v betonarni.  

U: No, to potem je v svojem poklicu.  

u: Ja. 

U: Ja? Haris?  

u: Moj oči je gasilc, doma pa kej sam še gradi. 

U: Okej. Za hobi potem gradi, ja. Am, Lea? 

u: Moj oči je pa najprej neki druzga študiru, pol mu je pa mami zrihtala […]. 

U: Aha, dobr, da je mamico sreču. Leja?  

u: Am, moj oči je pa delu, ko je bil še v službi, je delal v službi, pol k se je pa vrnil iz službe, 

je pa še doma kaka dela opravljal.  

U: Aha. Okej. A bi js … Amm, ki sem po poklicu učiteljica, bi lahko delala še kje drugje? 

u: Ja.  

U: Kaj pa mislte, da bi js lahko počela? Kkšn predlog? Ste se naveličal? Ja, kaj bi? 

u: Slaščičarka. 

U: Ja, res je. Amm, Karmen? 

u: Vzgojiteljica. 

U: Lahko mogoče kot vzgojiteljica. Am, Katja? 

u: Reševalka al pa gasilka. 

U: Ni šans. Dobro. Dejmo odpret učbenike na strani oseminšestdeset, pa da mal pogledamo še 

kej o poklicih. In preberemo opis enega poklica, in sicer … Amm … Tako … Dejmo Anja. 

 

ZVOČNI POSNETEK ŠT. 8 

U: Zdej pa preberite, po tiho v zvezkih, kaj smo zadnjič pod naslovom, Kako sem prišel na 

svet, zapisali in ugotovite, če je tam še kaj takega, česar zdajle nismo povedali. 

U: No, Ema … Kaj si našla?  

u: Am, da ko se rodimo, nam popkovnico odrežejo […]. 

U: Jan si ti našel še kaj, česar nismo povedali? 

U: Iza? 

u: V nekaj tednih dobimo vse potrebne organe. 

U: Aha, ja. 

u: Da na začetku še nismo […]. 

U: Tako je. Na začetku smo majhne, skoraj nevidne kroglice. Potem pa smo podobni … Kaj 

ste rekli? 

u: Kuščarju, metuljčku. Vesoljčku. 

U: Ja. Po devetih mesecih, ali pa mal prej, a ne Jaka, če tko pride, se rodimo. Kako je pa z 

življenjem dojenčka? Kakšen je dojenček, ko pride na svet? 

u: Majhen. 
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U: Majhen … Kakšen še? Kako pa on zna poskrbeti zase? 

u: […] 

U: Da je lahek … Gašper kaj misliš, kako dojenček poskrbi zase? 

u: Amm … 

U: Glej, živa bitja morjo jest, morjo pit, dihat … Kako dojenček pride do hrane? 

u: Am, more recimo […]. 

U: Če se kdo nanj spomni? Kako pa nas on spomni, da je lačen? 

u: Amm, joka? 

U: Tako je. Dojenčki z jokom pokažejo, da nekaj ni v redu, da nekaj potrebujejo, mi ljudje pa 

ugibamo, glede na to, kakšne izkušnje imamo z dojenčki, ugibamo ali je mogoče lačen, a je 

mogoče žejen, mogoče ga v trebuščku ščipa … Pa delujemo v skladu s tem.  

U: Zdaj si bomo ogledali nekaj obdobij v človeškem življenju in tako … Kaj je značilno za 

tisto obdobje. Pa boste kr … A napišemo kr nov naslov? Obdobja mojega življenja.  

U: Kako nam rečejo … Kako nam rečeš, ko pokukaš na svet, Žan?  

u: Dojenček. 

U: Dojenček. Prvo obdobje bo dojenček.  

u: A kr z nalivnikom? 

U: To pa kr z nalivnikom.  

U: Naredimo prvo alinejo, črtico. Dojenček sam v gozdu ali pa med ljudmi nebi preživel, če 

želimo, da se razvije v človeka, v otroka najprej, moramo zanj skrbeti. To si bomo zraven kr 

zapisali. Zanj moramo skrbeti.  

u: A z malo? 

U: Ja, z malo lahko nadaljujem.  

U: Kako bi pa rekli dojenčku, ki je že malo večji? Recimo kot tvoj bratec, pa tvoj … 

u: Malček? 

U: Malček, ja. Pravilno bo. Drugo obdobje bomo zapisali malček.  

U: No, kdo ima malčka doma? Kaj delajo malčki? 

u: Ščipajo pa grizejo.  

U: Aha. 

u: Pa razmetavajo. 

U: Aha. Pa pri vas? 

u: Nagajajo. 

U: Aha, takšne mate. Zakaj pa vse to delajo? Kaj mislite? 

u: Ker še nč ne vejo. 

u: Ker se še niso tuk dobr vzgojil kokr mi. 

U: Ker so nevzgojeni? 

u: Ja.  

U: Ja … Zakaj pa te otrok tkole mal uščipne al pa pocuka? 

u: Da ti nagaja.  

u: Da te nazaj. 

U: Da te nazaj? 

u: Neki hoče. 

u: Bran se. 

U: Potem ima pa mogoče nevzgojenega bratca, če se je treba brant. Dojenčki s tem vzbujajo 

pozornost. Torej, ja … Tko, kot je reku Žan, nekaj hoče. Lahko pa da samo opazuje, kaj se bo 

zgodilo, če js tebe uščipnem. Ne? Lahko da bo, če bo uščipnil mamico, bo drugače reagirala, 

kot če uščipne bratca ali sestrico. Ali opazuje, kaj se bo zgodilo, če vržem igračo na tla. A jo 

bo kdo pobral, mi jo bo kdo prinesel nazaj, al bom ostal brez. Torej malčki se veliko igrajo in 

raziskujejo. Raziskujejo. Malček se igra, raziskuje. 

U: To so torej malčki, predšolski otroci. In ko malčki zrastejo, morajo … Kam? 
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u: V šolo. V vrtec. 

u: Šolarji. 

U: Postanejo šolarji. To je pa tretje obdobje. Šolar.  

u: Se dajejo ločila na koncu stavkov? 

U: Ni treba, ker samo naštevamo, če boš pa dajala, pa tudi ... Tudi prav.  

U: Sej vem. Če bom vprašala, kaj delajo šolarji. boste rekli? 

u: Učijo. 

U: Se učijo.  

u: Skos. 

U: Zakaj pa se šolarji učijo? Ampak ne učijo se samo v šoli. Tudi popoldan se marsikaj 

naučite. Namreč, igrat … Katero igrco že mate, fantje?  

u: Kaj? 

U: Katero igrco že igrate, fantje? 

u: […] 

U: No recimo. Takšnih igric vas nismo naučili v šoli. To ste se naučili sami, doma. Torej je 

res, da se šolarji nenehno učite, zato ker vas stvari zanimajo. Nekateri se učijo igrati 

inštrumentov, drugi se učijo kakšnih športov, športnih aktivnosti, tretji se učijo iz knjig, četrti 

s pomočjo interneta, računalnika … Torej da ne bomo napisali, da se šolarji samo učijo, bomo 

rekli, zanimajo ga različne stvari. Torej pod napisom šolar … Mamo vsi šolar?  

u: Ja. 

U: Zanimajo ga različne stvari.  

U: Kaj so pa vaši, nekaj let starejši bratje, sestre, kako bi jim rekli? 

u: Mladostniki? 

U: Mladostniki, ja. Tako jim pa rečemo zato, ker so stari petnajst, šestnajst … 

u: Najstniki. 

U: Najstniki so. Pa bomo tako poimenovali naslednje obdobje – najstnik. 

U: Kdor ima v družini najstnika … Nam lahko poveste, kaj pa oni delajo? Še vedno ščipajo, 

nagajajo in razmetavajo? 

u: Ne.  

u: A lohk kak sorodnik? 

U: Tudi v sorodstvu, ja. Povej kaj … 

u: […] 

U: Aha. Povej, kaj dela ta najstniška sestra. 

u: Uči se. 

U: Aha, veliko se uči,  v redu. Izabela? 

u: […] 

U: V redu. Kaj pa ko se ne uči? Gre kam? Se druži s kom? 

u: Ja […]gre vn kotalkat. 

U: Aha, v redu. Iza? 

u: Hana, k skos bere. 

U: Aha, veliko bere … 

u: Moj bratranc se uči pa igra igrce pol. 

U: Ja, gre kaj v družbo?  

u: Am, ja. 

U: Gašper, Žiga?  

u: Ja, se uči, če se pa ne uči, gre pa trenirat nogomet.  

U: Aha. Ko pa se ne uči, niti ne trenira … Gre kaj v družbo? 

u: Ja. 

U: Aha, tudi. Še Katja ima? 

u: Aha, moj bratranc Jakob, se uči, pa je v svoji sobi zaklenjen, ker je rad sam. 
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U: Aha, torej ima rad mir, samoto. 

u: Katja se pa uči … 

U: Ko se ne, gre kam vn? 

u: Gre vn. 

U: S kom se pa družijo najstniki? 

u: Z najstniki. 

U: Z najstniki, tako je. Najstniki imajo potrebo po tem, da se umestijo v družbo, da 

spoznavajo družbo, da raziskujejo, preizkušajo tudi meje, kaj sme, kaj ne sme. Pa bomo 

zraven najstnikov napisali, da spoznavajo, družbo, se učijo. Ker je eden najstnik – spoznava 

družbo, se uči. 

U: Tistim, ki zaključijo svoja najstniška leta, bomo pa rekli mladi. To bo naslednje – mladi. 

Mate kkšnega mladeniča doma, Gašper? Ja? Kaj pa je razlika mogoče med Žigom in Jakom? 

u: Am, da je starejši. 

U: Ja, kako pa živita? Jaka še vedno hodi v šolo? 

u: Ja na faks. […] 

U: Aha, na fakulteto hodita že oba. 

u: Sam da Jaka dlje. 

U: Ja, ja, ker je starejši. 

U: Mladi so tisti, ki počasi zaključujejo šolanje. Kaj nas pa čaka po zaključku šolanja? 

u: Služba? 

U: Služba. Začnejo iskati službo, začnejo delati na različnih področjih. Torej mladi se 

osamosvojijo. Ker … Kaj nam prinese služba? 

u: Denar. 

U: Tudi denar. Ni treba, da starše prosimo za vse te izdatke, ki jih potrebujemo, če hočemo v 

službo z avtobusom na primer, na izlet ali pa z družbo na sok, na kavo grejo včasih. Če 

nimajo službe, če nimajo štipendije, je treba vse to prositi starše. Ko mladi dobijo službo, se 

osamosvojijo. Pa zapišimo – se osamosvojijo. Osa-mo-svo-ji-jo. 

 

ZVOČNI POSNETEK ŠT. 9 

U: Vzameš en listek, prebereš, kaj je na listku gor napisano, in razmisliš. Ali je živilo, ki ga 

dobiš, sladko, slano, kislo ali grenko. In čisto tiho razmišljaš. Ti prebereš svoj listek, ga 

odpreš, ne poveš nič na glas, seveda ne razlagaš sosedu, kaj si dobil, ampak ti razmišljaš. 

Razmišljaš o tem ali je tvoje živilo sladko, slano, kislo, grenko. Tisti, ki boste seveda prej 

dobili listek, boste že prej vedeli svoj odgovor. Ampak morate počakati, da dobi tudi Edvin in 

pa Uroš.  

U: Vidim, da ste že zelo neučakani, a ne. Se pravi še enkrat … Ne razlagaš sosedu, če … Ne 

razlagaš sosedu. Razmišljaš sam.  

U: Ažbe! Ne razlagaš sosedu. Ne dviguješ roke, ker še ni naprej navodil. 

u: Mam odgovor. 

U: Kdo ma dva listka? Šš. Kdo ima dva listka. Oh, Martin. 

u: […] 

U: Dobro, torej … Še enkrat. Razmišljamo. 

u: […] 

U: Karin ne zna upoštevati pravil, Ažbe ne zna upoštevati pravil, Taj ne zna upoštevati pravil, 

pa še kdo. Razmišljaš sam. Še enkrat. Ali je tvoje živilo sladko, ali je slano … Za eno stvar se 

odločiš. Kislo ali grenko. Torej … Katero čutilo okuša? Katero čutilo? 

u: Jezik. 

U: Jezik. Dobro. Se pravi, to živilo zagotovo poznate in bo vsak povedal, kaj ima, pa kam bi 

ga dal. Ali bi ga dal pod sladko, ali pod slano, ali pod kislo, ali pod grenko. Kako bi ga 

razvrstil? Dobro.  



156 

 

U: Naja, kaj imaš ti? Poslušamo. Ušesa gor! Ti imaš koga ali kaj?  

u: Torto. 

U: Torto. Torta je? 

u: Sladka. 

U: Sladka. Dobro. Ažbe, kaj imaš ti? 

u: Pomarančo. 

U: Pomarančo. Kaj je tvoja pomaranča? 

u: Kisla? 

U: Kisla. Dobro. Kisla pomaranča. Kaj imaš ti, Žan? 

u: Sir.  

U: Sir. Sladek, slan, kisel, grenek? 

u: Slaaan. 

U: Šš. Kakšen je tvoj sir? 

u: Slan. 

U: Slan. Dobro, sir je slan. Lovro, kaj imaš ti? 

u: Solato. Grenka. 

U: Grenka? Dobro. Odlično. Lovro je rekel, da je grenka […] 

u: […] 

u: Kava. 

U: Kava? Kava? Veš, kakšna je kava? 

u: Grenka?  

U: Grenka? Dobro. V redu. Alma? 

u: Limona? Am limona je kislo. 

U: Limona? 

u: Ja, kislo. 

U: Kislo? Aha. Kaj pa Andžela? 

u: Čokolada. 

U: Čokolada? Kakšna je čokolada? 

u: Sladka. 

U: Kakšna? 

u: Sladka. 

U: Aha, sladka. Peter, kaj imaš ti? 

u: Špagete. 

U: Špageti. U-u, težka, težka. Razmišlja Peter. Njegovi špageti bodo takšni, kot si bo on 

izbral, ne kot si bo izbrala Lucija ali pa Kaja. Ja? Izvoli. 

u: Slani? 

U: Slani? Dobro. Njegovi špageti so slani. Kaj ima Lucija? 

u: Jabolko.  

U: Jabolko. Tvoje jabolko je? 

u: Sladko. 

U: Sladko. Mmm. Edvin, kaj imaš ti? 

u: Banano. 

U: Banano. Banana je kakšna? 

u: Sladka. 

U: Tudi sladka. Dobro, v redu. Lili, kaj imaš ti? 

u: Krompir. 

U: Krompir? Kaj pa … Kakšen pa le bi bil tale naš krompir?  

u: Slan. 

U: Slan? Okej, dobro. Žan Uroš kaj imaš ti? 

u: Marmelado. 
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U: Čakte, samo malo. Ažbe moti pouk pa Peter, če ne gre drugače … (Ju presede.) 

U: Žan, kaj imaš ti?  

u: Marmelado? 

U: Marmelada bi bila lahko? 

u: Sladka. 

U: Sladka, dobro. Lucija? 

u: […] 

U: Odlično. Lovro, kaj ima Lovro? 

u: Kumare. 

U: Kumarica.  

u: Kisle? 

U: Kisla, slana, sladka, grenka? 

u: Kisla?  

U: Kisla kumarica. Kisla kumarica. Dobro. Kaj pa Taj? 

u: Čaj.  

U: Čaj. 

u: Grenko. 

U: Grenek čaj, brez vsega praviš. 

u: Ja. 

U: Dobro. Edvin? 

u: Fižol. 

U: Fižol. Kaj pa praviš za fižol Edvin? 

u: Am, nč, slano. 

U: Slan? Dobro. Maja, kaj imaš ti? 

u: Palačinke. 

U: Lapalačinke al palačinke? 

u: Lapalačinke. 

U: Lapalačinke palačinke. Kakšne so tvoje palačinke? […] 

u: […] 

U: […] 

u: Sladoled. 

U: Sladoled po deset … 

U in u: Kdor ga kupi se zastrupi, kdor pa ne pa umre.  

u: […] 

U: Kaj ima pa Laudrin? 

u: Klobasa.  

U: Klobasa? Klobasa, klobasa. Kakšna bi bila lahko klobasa? Kakšna bi bila lahko klobasa? 

Si že jedel klobaso? 

u: Js še ne. 

U: Klobasa je? 

u: Slana. 

U: A komentiramo? Klobasa je recimo hrenovka. Klobasa? Si že jedel hrenovko? 

u: Ja.  

U: Ja? Kakšna bi bila hrenovka? Je slana po okusu, sladka, kisla ali grenka? 

u: Am, slana. 

U: Slana? Dobro. Klobasa naj bo slana, je rekel nš Laudrin. 

U: Ali še kdo ni povedal? Aha, nš Tristan. 

u: Paradižnik. 

U: Izvoli. Kakšen pa je tvoj paradižnik? 

u: Js tega ne jem. 
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U: Pravi Tristan, js tega ne jem, pa ne vem. 

u: Slan je. 

u: Ja sej js tud za špagete ne vem. 

u: […] 

U: Dobro. Kdo pa je paradižnik, pa ve? Izvoli Patricija. 

u: […] 

U: Patricija? 

u: Slan.  

U: Kaj bi rekla ti?  

u: Kisel. 

U: Kisel? 

u: Ja, js tud. 

U: Kisel? Kisel. Dobro. Ni ker pa prevlada kislo, bomo dal pod […].  

U: Takole imamo sedaj pred sabo neka živila, ki smo jih uvrstili pod sladko, slano, kislo in 

grenko. In rečemo. Roko dol. Kaja, kaj misliš? Ali bi lahko js zapisala v zvezek sladko torta? 

u: Ne. 

U: Kako pa bi lahko zapisala? Kaja ima besedo. 

u: Torta je sladka.  

U: Torta je sladka. Aha. Zoja, ali bi lahko zapisala slano fižol? 

u: Ne. 

U: Zoja? Kako pa bi lahko zapisala? 

u: Slan fižol. 

U: Slan fižol. Aha. Tristan, ali bi lahko napisala grenko kava? 

u: Ne. Grenka kava je. 

U: Grenka kava? Ali bi lahko napisala grenko čaj? 

u: Ne, grenek čaj. 

U: Grenek čaj. Grenek, grenak čaj? 

u: Grenek čaj.  

U: Aha. Kaj pa solata, Filip? Kakšna solata bi bila? 

u: Grenka. 

U: Grenka solata. Kaj pa paradižnik, Žan? Poišči, kakšen je paradižnik. Kakšen je paradižnik, 

kam smo ga uvrstili? 

u: Kislo. 

U: Kislo paradižnik? 

u: Kisel. 

U: Žanova … Žanovi možgani razmišljajo in ne Tajevi, a ne. Izvoli Žan. 

u: Kisel? 

U: Kisel paradižnik. Dobro. Ažbe, kumarica? 

u: Am, kisla kumarica? 

U: Odlično. Maja, krompir? 

u: Slano krompir. 

U: Slano krompir? A bi popravila Karin? 

u: Am, slani krompir? 

U: Slani krompir?  

u: […] 

U: Slan krompir, ja. Slan krompir. Alma, čokolada? 

u: Sladka čokolada. 

U: Andžela, marmelada? 

u: Am, sladka marmelada.  

U: Aha. Dobro. Peter, jabolko? 
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u: Amm, sladko jabolko.  

U: Edvin? Banana. Ne banano smo že. Sladoled? 

u: Am, sladek sladoled.   

U: Sladek sladoled. Uroš, klobasa? 

u: Am, slana klobasa. 

U: Super. Edvin, špageti? 

u: Slani špageti. 

U: Odlično. Lovro, limona? 

u: Kisla limona. 

U: Taj, pomaranča? 

u: Am, kje je? 

U: Poišči. 

u: Aja, kisla pomaranča. 

U: Lucija, solata? 

u: Solato smo že. Grenka solata. 

U: Laudrin, amm, palačinke? Kake so palačinke? 

U: Palačinke so tukaj. Sladko palačinke? Je prov? 

u: Nee.  

U: Ne? Kako pa? 

u: Sladke palačinke. 

U: Laudrin? Laudrin se bo naučil, če bo rekel on. Ja? Ne Kaja. Kako? Js vrjamem, da […]. 

Kakšne palačinke? 

u: Sladke.  

U: Dobro. Lovro, kaj si ugotovil, ko smo se takole pogovarjali in smo spredaj dajali ali 

sladko, slano, kislo ali grenko? Kaj se je spreminjalo? Kaj si ugotovil? Dobro poslušaš. No? 

Žan? 

u: Da so […] recimo na konc lohk tud –a. Različne črke na koncu. 

U: Da je lahko grenka solata, grenka kava? To si mislu? 

U: Kaj si pa ti misla Kaja? 

u: Da se […] manjša, […]. 

U: Res? Čak, kako? 

u: Ja tle pr sladko jih je velik, pol pr slano je mal manj, pol … 

U: Aaa, živil je največ pri sladkem, pri slanem jih je potem malo manj, pri kislem še manj in 

najmanj pri grenkem. Dobro. Ampak mi smo pa nekaj drugega danes si želeli ugotoviti. Kaj 

pa Žan? Si zdej že našel? 

u: Da se črke spreminjajo? 

U: Odlično. Kakšne črke se spreminjajo? 

u: Amm, zadnje črke v besedah? 

U: Zadnje črke katerih besed? 

u: Sladko, slano, kislo pa grenko. 

U: Aha. Lucija, bi še kaj dodala? 

u: Čaj, grenek čaj, grenka solata na primer dve različni … Dva različna spola.  

U: Odlično si ti ugotovila. 

u: Solata je na primer kot ženski spol, čaj je pa kot moški spol. 

U: Kako pa ti to že veš? Super, res je, ja. Glede na spol našega … Kaj smo že mi rekli, da je 

to? 

u: Živilo. 

U: Ja živilo, človek, žival, predmet … Kaj je to? Kdo se spomni? Lani smo velik utrjevali to. 

Kaj smo rekli, da je vedno na začetku, potem pa sledi glagol. Da se nekej dogaja. Samo-

stalnik? Samostalnik, ja. Veliko smo ga lani uporabljali, a ne. […] Mi pa tu spredej dajemo 
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nekaj, kar opisuje ta samostalnik. Ja? In ta samostalnik opisuje? Pri? Pridevnik. To boste 

potem v naslednjem letu spoznali, kaj je samostalnik pa kaj je pridevnik, mi bomo pa sedalje 

namesto, da bi zapisali kaj je samostalnik in kaj pridevnik, bomo zapisali v zvezek nekaj 

povedi. In boste za vsak okus sladko, slano, kislo, grenko izbrali dve živili in zapisali, kaj se s 

tem živilom dogaja. Recimo: sladka torta hm, hm, hm … 

u: Kaj sladka torta? Kaj, ne zastopm? 

U: Sladke palačinke hm, hm, hm? Slan sir? 

u: Je dober. 

 

ZVOČNI POSNETEK ŠT. 10 

U: Natančen opis, a ne, aam upoštevala si vrstni red … Aam, dogodkov, am dobro napisano. 

Bi kdo pokomentiral njen zapis? Kako se vam je zdelo? Barbara? 

u: […] 

U: Dobro, uredu. Napisala je na splošno, a ne. Ne bomo preverjali podatkov. Aam, dobro je 

blo. Ostale zvezke, kot sem rekla, vam bom pobrala konec ure. Zdej lahko zvezke zaprete in 

odprete delovne zvezke. Na strani petdeset.  

U: Vita bo prebrala štirinajsto nalogo na strani petdeset, navodila. Navodilo preberi. 

u: Ali je vse prav? Če ni, popravi. 

U: Ja. Prvi primer bo prebrala Larisa. Ostali pa tudi napišete, kako bi ga pravilno rešili. Izvoli 

Larisa. 

u: Najprej vstopim v stanovanje, nato odklenem vrata. 

U: Ja. Je kakšna napaka?  

u: Ja. 

U: Ja. Kaj pa ni … Kaj bi morali napisat? 

u: Najprej odklenem vrata, nato vstopim v stanovanje. 

U: Tako je. Najprej odklenem vrata, nato vstopim v stanovanje. Ali je v tej povedi, ki jo boste 

zdej pravilno zapisali kakšna vejica, Žan? 

u: Ja. 

U: Ja? Kje pa je? 

u: Za stanovanje. 

U: Dobro. Dovolj. Am, kam ste zapisali vejico. Povej mi Mateja, kam si jo zapisala. 

u: Najprej odklenem vrata, vejica, nato vstopim v stanovanje. 

U: Tako je. Am, naslednji primer bo prebral Jaka. 

u: Nism še. 

U: Te bomo počakali.  

u: […] 

U: Najprej preberi kaj piše, po tem pa boš pravilno povedal, pa boste vsi zapisali. 

u: Najprej se uležem v posteljo, nato se oblečem v pižamo.  

U: Ja, tukaj pa spet nekej ni v redu.  

u: Najprej se oblečem v pižamo, nato se uležem v posteljo. 

U: Ja. Najprej se oblečem v pižamo … Kje je vejica, Eva?  

u: Pred nato se uležem. 

U: Tako je. Vejica, nato ležem v posteljo. 

u: […] 

U: Naslednji primer bo prebral Matic. 

u: Am … Preden si umijem zobe, grem spat. 

U: Ja, kakšna je pa ta … Kakšen je pravilen vrstni red? 

u: Am … Preden grem spat, si umijem zobe. 

U: Tako je. Preden grem spat, vejica, ne pozabite na vejico, si umijem zobe. In pika, Jan. Čist 

na koncu. 
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U: Prosim, Matej.  

u: Js po navad že zaspim, pol me pa oči zbudi, de si grem še zobe umit.  

U: Ja. Poskušaj se spomnit, a ne. Amm, kr naslednji primer lahko prebereš.  

u: Potem ko grem v šolo, se oblečem. 

U: Kako bo pravilno? 

u: Ko se oblečem, grem v šolo. 

U: Poskušaj kr obdržat vse tko kot piše. Kako bi dala potem? Se pravi, potem, ko se oblečem 

… 

u: Grem v šolo. 

U: Potem, ko se oblečem, vejica, grem v šolo. 

u: Pa tud za potem je vejica, k manjka. 

U: Kje pa? A med potem in ko? 

u: Ja. 

U: Ja, kaj smo rekli? A se spomnete? Enkrat smo že povedali. Ali je med besedama potem in 

ko vejica, Ana?  

u: Am, ne. 

U: Ne, ker sta dve besedi, dva veznika, smo rekli, da vmes ne rabmo vejce, a ne. Naslednji 

primer, Ana, preberi. 

u: […] 

U: Ja. Kako boš popravila? 

u: […] 

U: Ja in kje je tukej vmes, Barbara, vejica ali ne? 

u: […] 

U: Ja … 

u: […] 

U: Tako je. Pravilno. Prosim? 

u: […] učitlca, nam je povedala, da je pred ki, ko, ker, da,če, vejica in pol se mi je zdel, da če 

se začne beseda s ko, da je […]. 

U: Ne. Sej to pravilo smo mi že rekli. Pred ki, ko, ker, da, če vejca skače. To pravilo vi 

poznate, ampak zdej ste že četrti razred in poznate že tudi druga pravila, a ne, in smo tudi 

ugotovili, da vedno to pravilo ne drži, a ne. Da so tuki izjeme in posebnosti.  

U: Am, poglejmo … Pogledali si bomo petnajsto nalogo. Preberi navodilo, Sara, petnajste 

naloge. 

u: […] pred ko in kot. 

U: In kot, a ne. Pred tem, ko in kot … 

U: Am, prvi primer bo Lenart prebral. Katero besedo bi vstavil? 

u: Am ko. 

U: Ko? Pa preberi do konca. 

u: […], ko ga čaka kosilo. 

U: Tako je. Lahko vstavimo besedo ko. 

U: Kaj bi pa pri naslednjem primeru, Eva, vstavila? Katero besedo? 

u: Am, potem. 

U: Kr preberi, kr celo poved. 

u: Otroci najprej kosijo, potem se igrajo. 

U: Tako je. Najprej kosijo, potem se igrajo. Kaj bi pa lahko uporabili še namesto besede 

potem? Matej, katero besedo bi lahko uporabila? 

u: Nato. 

U: Nato ja. Amm, naslednji primer preberi Larisa. 

u: […] 

U: Ja, medtem ko. Medtem ko. Kako pišemo medtem, Jan, narazen ali skupaj? 
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u: Pomojm skupi. 

u: Narazen.  

U: Skupaj. Medtem skupaj, ko je pa potem narazen. Jan, mi smo že tukajle pri tem primeru. 

Naslednji primer bo pa prebrala Maša. 

u: Amm … 

U: Neža? Predzadnji primer […]. 

u: Neža pospravi … 

u: Še enga bol gor, še bol gor … 

U: Aha točno ja. Še en primer višje.  

u: So otroci … 

U: Črta je in potem so otroci v šoli, jim mama pripravlja kosilo. 

u: Kaj? 

U: Ko so otroci v šoli, jim mama pripravlja kosilo. Kaj bi bila še boljša izbira? Jaka povej? 

u: Medtem ko. 

U: Medtem ko, ne? Ja. Med tem časom, ko so oni v šoli, jim mama pripravlja kosilo.  

U: Žan, kaj je pa naslednji primer? 

u: […] 

U: Še kaj drugega? Besedice nato nimamo. Samo vstavljate potem, medtem, ko in kot. 

u: […] 

U: Neža pospravi pisalne potrebščine … Kdaj jih pospravi?  

u: Ko napiše domačo nalogo. 

U: Ko napiše domačo nalogo. Najprej napiše domačo nalogo, potem jih pa pospravi. A ne? In 

še zadnji primer nam je ostal, Mateja, preberi ga. 

u: Neža zjutraj nakrmi kokoši, potem zajtrkuje. 

U: Tako je. Najprej nakrmi kokoši, potem zajtrkuje.  

U: Kako, Jan, napišemo potem? 

u: Amm … 

U: Narazen ali skupaj?  

u: Skupaj. 

U: Skupaj to napišemo, potem se napiše skupaj. Pa z malo začetnico, zato kr je vejca in potem 

sredi povedi. A ne? Dobro. 

U: Aha zdej pa šestnajsta. Tukaj pa zna nastati malo težav.  

u: […] 

U: Am, kako? 

u: […] 

U: Tako, to kar je označeno v tem pravokotniku, to je v bistvu odgovor. V tem delu, amm, se 

morate vprašat. Kako bi se vprašali v tej prvi povedi, kjer piše, da se Jan umije in počeše, si 

pripravi Čokolino. Kako bi se vprašali, ko se Jan umije in počeše, Rebeka? 

u: Kdaj si pripravi Čokolino? 

U: Tako je. Kdaj, a ne. In odgovorili bi, ko se Jan umije in počeše. Kdaj si pripravi Čokolino? 

U: Žan, katero ločilo boš napisal na koncu?   

u: Vprašaj.  

u: Kdaj si Jan pripravi Čokolino? 

U: Sej smo rekli to, kdaj si Jan pripravi Čokolino.  

u: […] 

U: Aha, dobro. Lahko je Jan, lahko je brez, kdaj si pripravi Čokolino, kdaj si Jan pripravi 

Čokolino. Oboje je v redu. Naslednji primer, Barbara. 

u: Aam, […]. 

U: Kako? Še enkrat preberi! 

u: Kadar ima obveznosti … 
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U: Ima ali nima? 

u: Nima obveznosti, igra nogomet. 

U: Aha. 

u: Kdaj igra nogomet? 

U: Kdaj igra nogomet, ja. In odgovor je, kadar nima obveznosti. Kdaj igra nogomet? Maša, 

katero ločilo je na koncu? 

u: Vprašaj. 

U: Ja. Naslednji primer Larisa. 

u: Vsak dan ima pet ur pouka. 

U: Kako pa bi se vprašali po pet ur pouka. Žan? 

u: Koliko ur pouka? 

U: Ne Žan, če bi blo označeno samo pet, če bi blo označeno samo pet Žan, potem bi blo to 

uredu, tko maš pa označeno pet ur pouka. Vse to je odgovor. Pet ur pouka je odgovor. Kako 

bi se vprašali? Še kdo drug ve? Jaka? 

u: […] 

U: Ne to si podobno povedal kot Žan … Pet ur pouka mora bit odgovor. Matic? 

u: […] 

U: Aha. Amm, Rebeka? 

u: Koliko ur pouka? 

U: Če bi bilo samo pet, če bi bilo označeno samo pet, potem bi bilo to uredu. Barbara? 

u: Amm, kaj ima vsak dan? 

U: Kaj ima vsak dan. In potem odgovorimo: pet ur pouka. Bravo Barbara. Kaj ima vsak dan. 

Zapiši to vprašalnico.  

u: […] 

U: Sej si prov povedala, ja. Kaj ima vsak dan? In odgovor je: vsak dan ima pet ur pouka.  

u: Učiteljica? 

U: Prosim? 

u: A kdaj se skup piše? 

U: Kaj če se piše skupaj? 

u: Kdaj? 

U: Kdaj? Ja kaj pa bi pisala Barbara?  

u: […] 

U: Ne, kdaj je skupaj, ja. Zdej si se neki zmedla. Sej ti to veš Larisa. Kdaj pišemo skupaj. 

 

ZVOČNI POSNETEK ŠT. 11 

U: Bomo nrdil en tak, dva taka jutranja pozdravčka, ku jih mi delamo. Prvi pozdravček je 

tisti, ko se mi dvignemo … 

u: […] 

U: Pa se mi primemo za ramena, se hitro lepo pogledamo v oči, zato kr vstanite. Smo? Pa bo 

začela Eva. Lovrota prime za ramena, Lovro tebe, pa se pozdravita.  

u: […] 

U: Našim mislim, da je mejčken nerodno, ampak bo.  

u: […] 

U: Odlično ti gre Iza. 

u: […] 

U: Dobro jutro Hana, dobro jutro Hana.  

u: […] 

U: In spustimo še eno elektriko.  

u: A lohka js? 

U: Primemo se za roke, primemo se za roke in bo elektriko spustila Ota. Ota začne. 
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u: Zdej bo Ota začela.  

U: A sta dobila elektriko nazaj? Super. No zdej bomo pa … 

u: A lahko pokažemo še […]? 

U: Ne, ne bomo zdele vsega tega, ampak bomo pa zdele povedali, kje smo mi včeraj bili.  

u: V Ljubljani … 

U: Pa kako znamo mi v šoli to povedat. Ne? Tko ne en čez drugega, ampak tko. Sašo, kje smo 

bili?  

u: V Ljubljani v živalskem vrtu. 

U: A smo bili samo v živalskem vrtu?  

u: Ne … […] 

U: A, Lana?  

u: V gledališču.  

U: V gledališču. Bili smo tudi v gledališču in tudi tam nam je bilo zelo lepo. A si je kdo 

zapomnil, katero lutkovno igrico smo pa mi, Sara, si ogledali?  

u: Zverjasec. 

U: Zverjašček, a ne? Zverjašček.  

u: V živalskem vrtu smo pa vidl slona, žirafo, piščančke … 

u: Pa kače. 

U: Kače. Ogromno živali smo videli. A ne? 

u: […] 

U: A kdo mi zna … A mi zna kdo povedat, kateri dan je danes. Lana, kateri dan je danes?  

u: Četrtek. 

U: Danes je četrtek. Kaj je bilo pa včeraj?  

u: Sreda. 

U: Sreda. Lana, dej ti stopi prosim do četrtka in preberi naše jutranje sporočilo. Kaj nas danes 

čaka? 

u: […] 

U: Sej zato sem pa tebe izbrala. Da boš pol navezala na tisto, kar maš s seboj. Prov?  

u: ZOO Ljubljana risanje. 

U: ZOO Ljubljana risanje. Kaj bi pa to pomenilo? Kaj pa je ZOO? Sara? 

u: Js vem, živalski vrt. 

U: Tako in danes … 

u: Risal bomo živali. 

U: Neki z živalskim vrtom bo. Ampak Lana ma pa dons še eno presenečenje in mi v krogu si 

tkole mal pokažemo, če kdo kej nrdi, če kakšen dosežek doseže al karkoli podobnega, tko da 

Lana se je včeri poigrala in na list spravila očitno odtise živalskega vrta. 

u: […] 

U: Vse si nrdila. Dej nam mal pokaž Lana, no. Pa preberi. Uau … Lana, kaj pa je to? A je to 

načrt?  

u: Zemljevid. 

U: Kakršnega smo mi videli v živalskem vrtu. Bravo! Odlično Lana, tole si pa res dobor 

opravila. Poglejte, kakšen zemljevid je sama izdelala Lana. 

u: Če neveš, ker sm tuk čudn narisala, če ne veš, sm zadi še napisala.  

U: Aha. In kako pa mi Lana pravimo temu, k maš ti tuki še napisano? 

u: Zemljevid. 

U: Ne, ne, ne to je pa legenda. A ne? Da mi lahko pogledamo, kje so kakšna … 

u: Legenda. 

U: Ja, da mi lahko pogledamo, kje so kakšna stvar oziroma žival nahaja. Super, Lana. In ko 

bomo šli naslednjič v živalski vrt, bomo lahko s seboj vzeli tale Lanin zemljevid pa bomo z 

lahkoto takoj našli volka, ki je malo bolj oddaljen. Ga ne bomo več iskali, tako kot se nam je 
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to dogajalo včeraj, kajti s tega zemljevida bomo z lahkoto prepoznali našo lokacijo, pa tudi 

lokacijo tega volka, k ga bomo iskali.  

u: Učiteljica tole ne boš mogla prebrat […]. 

U: Uredu. Lana, a bomo dal na razstavo? Na tablo, da bomo lahko potem še bolj podrobno 

pogledali? 

u: Ja. 

U: Hvala.  

u: Pa še neki bi ti dala. 

U: No, kr dej, da bomo dali potem še drugim besedo.  

u: […] Js sm pa enkrat v živalskem vrtu dobila tolo igračo.  

U: Oo, kaj pa je to?  

u: Žirafa. 

U: Ni žirafa. 

u: […] 

U: Nč hudga. Uredu je. Taka elastična žirafa, a ne? 

u: Ja. 

U: Tako. Je pa med nami tudi … 

u: […] 

U: Lana, super si bla, pridna, super si nrdila. Bravo! Verjetno veliko časa vzelo tole? 

u: Ja. 

U: Am, ja … Zdej je pa med nami tudi en učenec, ki je bil pa včeraj nekje zelo uspešen. 

Benjamin,boš ti kr sam povedal. Poslušamo. 

U: Ti maš pa tudi nekaj, za kar po navadi mi rečemo, da take stvrai odložimo pa na predalčke, 

da nas ne moti, igračke mi vedno odlagamo. Ampak s kakšnim namenom maš pa ti dones tolo 

čudo pri nas v krogu? Anej? Anej? A si to prnesu, da se boš igral? Dobr, pol pa igračka veš 

kje ma … 

u: Pa ker je bla v živalskem vrtu. 

U: Ajen, kr odnesi igračo v predalček, pa te bo stalno gledala in se s tabo učila. 

U: A sm js koga spustila tule? 

u: Js bi še nekaj povedal.  

U: Ti maš tudi rokometno novico, se mi zdi. A ne? No kr povej. 

u: […] pa smo zmagal. 

U: Kiro tekmo? Česa? Rokometa, nogometa 

u: Nogometa. 

U: Nogometa. Dejmo zaploskat. Čestitam. Same supr … Same zmagovalce mamo tukile. Joj. 

Super. Tkole, zdej bomo pa nadaljevali. Ali mi lahko dežurni poveste … Ali mi lahko dežurni 

še poveste, kolk stolčkov je praznih?  

U: No, Luka bova skupaj preštela. A prav?  

 

ZVOČNI POSNETEK ŠT. 12  

U: Js sm učer listala […] in tule našla eno sliko pod katero je pisalo »v gozdu«. 

u: […] 

U: Katere živali lahko srečamo v gozdu?  

u: […] 

U: Ja. A je tole srna? 

u: Ja. 

u: Nee.  

U: Ne. A je tole srna?  

u: Nee. 

U: A je tole srna? 
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u: Jaa. 

u: Kaj? 

U: Če je tole srna? 

u: Jee. 

U: Pia, še enkrat … Če je tole srna? 

U: Maša? 

u: Srnjak. 

U: Srnjak, a ne. Srnjak ima […] Kaj še najdemo v gozdu? 

u: Metuljčka. 

U: Lahko je metuljček, ja. 

u: Lohka volka. 

U: O, imamo kakšnega volka na sliki?  

u: Ne. 

U: Ne, ampak v gozdu pa zagotovo so. 

U: Am, Tian? 

u: Medvedi? 

U: Medvedi so tudi v gozdu, ja, in medvedke.  

U: Mia? 

u: Amm, veverica. 

U: Veverica, aha. Tukaj je ena veverica. A je tole veverica? 

u: Jaa. 

U: Ja. Davor? 

u: Pa pajek. 

U: Pajek, pajek, pajek, pajek, tukile je pajek. 

u: Nee. Glih kontra. 

U: Kaj pa tuki, je pajek? 

u: Jaa. 

U: Kaj pa je spletel tale pajek? 

u: Mrežo.  

U: Mrežo, ja. Am, kaj pa je, kaj pa je … Pia? 

u: Zajc. 

U: Zajec. 

U: Kr lepo se usedi. 

U: Kaj pa je tole? To pa ni žival? Rastlina je.  

U: Meljeva? Kaj je tole? Tole? 

u: Smreka. 

U: Smreka, ja. Am … In tukaj je ena žival, ki je obrnjena … 

u: Netopir. 

u: Netopir! 

U: Am, mi smo se dogovorili, da ne bomo govorili drug čez drugega. Je tako? Ne morem vseh 

na enkrat poslušat.  

U: Na strani dvaindvajset. Dvaindvajset.  

u: Dvaindvajset! 

u: […] 

u: Učiteljica? 

U: Ja? 

u: Sm že. 

U: Dvaindvajset spodaj. In robotek X nam je pripravil križanko. Uau, križanka. A smo mi že 

reševali križanke?  

u: Ja. 
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u: Ne! 

U: Pššš! Zdej pa vse učke gor! Vse učke! Aha, vidim Aleksove, vidim Aljaževe, pa Neline, 

[…]. Poiščemo na sliki, na sliki, kjer je z rumeno označeno število ena. Ena. Vsi dejmo prstke 

na eno, na rumeno enko. Rumen krogec, enko.  

u: […] 

U: Leja, kaj je, kaj je pri enki? 

u: Goba.  

U: A pa morda kdo ve, kako se reče tej gobi? 

u: Mušnica.  

U: Mušnica. Zdej pa pogledamo na križanko, poiščemo enko na križanki … 

u: Ja? 

U: In že lahko preberete, ker je robotek X to že rešil in piše … 

u: Mušnica. 

U: Mu-šni-ca. Dobro. Sedaj pa vsi na sliki poiščete število dve v krogcu. 

u: Js sm jo že našla.  

U: Število dve. Aha. Leon, ali morda veš, kaj je pod številom dve? Kaj se skriva pod to 

številko? Začne se na P. 

u: […] 

U: Pra …? Praprot. Praprot. Vzamete svinčnik in pri dvojki zapišete praprot.  

u: […] 

U: Težko je.   

u: Pra-prot. 

U: Pra-prot.  

u: kako lohka tuk hitr pišete?  

U: Sedaj pa poiščete rumeno trojko.    

u: Smreka. 

U: Smreka in zapišete smreka. Rumena trojka Alekseja. Smre-ka, smre-ka.  

u: […] Js sm že. 

U: Sedaj pa čisto sami poiščite krogec s številko štiri in uganite, kaj številka štiri prikazuje. 

u: Veverica.  

U: Ve-ve-ri-ca. Glasno si povejte ve-ve-ri-ca. Bom veverica vam napisala na tablo.  

u: […] 

U: Pod številko pet se pa skriva kdo, Pia? 

u: Pa sej nismo še napisal. 

U: Še niste napisal? 

u: Polž. 

U: Polž. Pod številko pet je polž. 

u: Polž se napiše. 

U: Polž, bravo Maja. Polž se napiše, izgovorimo pa polž. Pa L pojemo. Polž, polž.  

u: […] 

U: Pod številko šest, Pia, se skriva? 

u: Sej nimam še napisan.  

U: Še nisi napisal polž? Si že. Poglej, kdo se skriva pod številko šest. 

u: Jež! 

U: Žival, ki ima bodice je? 

u: Jež. 

U: Ž, jež, Ž. Tako Maša.  

u: Učiteljica, kaj pa naj tuki napišem? 

U: Jež. 

u: […] 
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U: Iščemo geslo pod številko sedem. 

u: Js sm že končala.  

U: Nadaljuješ potem. 

u: Lisica! 

U: Lisica, pa poglejmo, če je res. L-i-s-i-c-a. Lisica.   

u: […] 

U: Čaki, nismo še tm. Zdej počakate, da pridemo do tja.  

U: Li-si-ca. 

u: […] 

U: No križanko smo dokončali, zdej je pa že čas, da nekaj stvari povemo tudi nasplošno o 

živalih, ki jih najdemo v gozdu oz. o živalih, ki živijo v gozdu. Zanimivo je pomisliti, zakaj 

sploh živali živijo v gozdu. 

u: Zakaj? 

U: Živali živijo v gozdu zato, ker se tam dobro počutijo. Tam jim je lepo, tako kot je nam lepo 

v našem življenjskem prostoru. Ampak zakaj pa jim je tam tako lepo in udobno? Če 

pomislimo, zakaj je nam v naših domovih lepo. Zato, ker imamo tam vse kar potrebujemo. In 

tudi živali imajo v gozdu vse kar potrebujejo za svoje življenje. V gozdu najdejo dovolj hrane 

zato, da preživijo in nahranijo svoje mladičke. In ko jim v gozdu zmanjka hrane, takrat pa 

pridejo tudi na travnik, včasih tudi blizu naše hiše. Živali, ki živijo v gozdu, so divje živali. 

Načeloma jih ni okrog naših domov. Iz gozda pridejo samo takrat, ko jim tam zmanjka hrane.  

u: Ja sej js sm že vidu eno srno na našm travniku. 

U: Res? No vidiš, ji je že zmanjkalo za jest v gozdu. S čim se pa hranijo živali v gozdu? 

u: Z žužki. Al pa z listjem. 

U: Ja, živali se pogosto hranijo z drugimi, šibkejšimi živalmi od njih. Lahko pa tudi z 

rastlinjem, ki raste v gozdu. Takim živalim pravimo rastlinojedci. Ostale pa so mesojedci, ker 

se hranijo z mesom. Enostavno, ne? Za zapomnit se.  

U: No, pa dejmo odpret učbenik.   

 

ZVOČNI POSNETEK ŠT. 13 

U: Luka? Račun? Cel račun povej.  

u: […] 

U: Bravo. Drugač te js uprašam, koliko učencev je v razredu. Brina? Lepo, v celi povedi 

povej. Koliko je teh vseh učencev v razredu? 

u: V razredu je dvanajst učencev. 

U: Bravo.  

U: Mamica je na mizo postavila štiri jabolka in devet hrušk. Koliko sadežev je na mizi? 

u: Štiri … 

U: Štiri jabolka in devet hrušk.  

u: Šest, sedem … Devet. 

U: Ja … Koliko sadežev ima mamica zdej na mizi? Račun, Kemal? 

u: Štiri plus devet je enako trinajst.  

U: Odlično. Zdej vs pa js še enkrat vprašam, koliko sadežev je na mizi. V celi povedi … 

Gaja?  

u: Sadežev na mizi je trinajst. 

U: Bi malo obrnile? Na … 

u: Na mizi je trinajst sadežev.  

U: Odlično. 

U: V moji peresnici je šest barvic in osem flomastrov. Koliko pisal imam v peresnici? Šest 

barvic in osem flomastrov. Koliko pisal imam jst?  

U: Dej, pohiti. 
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U: Šest barvic in osem flomastrov imam.  

u: Šest … 

U: Am, Mare? Račun! 

u: En, dva tri, pet. 

U: Res? Preštej še enkrat. 

u: Šest plus … 

U: Plus šest … Na glas! 

u: Šest plus osem … 

U: Ja … 

u: Je enako … 

U: Kr preštej. Koliko imaš v eni vrsti? 

u: Deset … 

U: Ja, štej naprej. 

u: Dvanajst, trinajst štirinajst. 

U: Torej? Šest plus osem je štirinajst. Pa js vprašam … Koliko pisal je v moji peresnici?  

U: Zoja? Zoja? V celi povedi mi povej. V … 

u: V peresnici je štirinajst pisal.  

U: Odlično. 

U: V telovadnici je v košari sedem rdečih in devet modrih žog. Koliko žog je v košari? Sedem 

rdečih in devet modrih. Nastavi!  

U: Sedem rdečih in devet modrih. Sedem rdečih, sedem … Nastavi. Aha, ti si takole … 

Dobro. Bravo. No zdej pa še sedem rdečih nastavi. Aha.  

u: Dva, tri … 

U: Sam dej. 

u: Dva, tri, štiri, pet, šest, sedem. 

U: In devet modrih. Preštej, če jih je devet. 

u: En, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem. Osem, devet. 

U: Tako. Račun? Ni prov, ni prov. Sedem rdečih in devet modrih. Sedem rdečih pa devet 

modrih nastaviš. Tako. Preštej, če jih maš devet. 

U: Račun, Tjaša? 

u: Sedem plus devet je … 

U: Tjaša, lahko malo glasneje? 

u: Sedem plus devet je enako sedemnajst. 

U: Sedem plus devet je enako sedemnajst. Koliko žog je v košari? Koliko žog je v košari? 

Matevž? Lepo, v celi povedi. 

u: V košari je sedemnajst žog.  

U: Sedemnajst žog, bravo.  

U: Kdo bi znal pa zdele meni kakšno zgodbico podobno povedati? Recimo o avtomobilih na 

parkirnem prostoru. Kdo bi znal matematično zgodbico mi povedat?  

U: Matevž, še kdo? Adam, Tjaša … Še kdo? Dobro …  

U: Izvoli. Na parkirnem … 

u: Na parkirnem … 

U: Pro … 

u: Prostoru je … 

U: Ene barve, kot barve avtomobilov.  

U: Je? 

u: Je … 

U: Izmisliš si kej. So štirje … 

u: Beli avtomobili. 

U: Pripeljali … 
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u: So se še … 

U: Pripeljalo jih je pet … Kakšnih?  

u: Rdečih. 

U: Kaj bi pa zdej vprašali? Kaj bi vprašali? Koliko je vseh … 

u: Avtomobilov. 

U: Avtomobilov. Kdo bi znal to zgodbico še enkrat ponoviti? Melisa? Na? 

u: Na parkirišču … 

U: Na parkirišču je … So? 

u: Štirje … 

U: Štirje kakšni? 

u: Beli. 

U: Beli avtomobili je rekla … In pripeljalo je še pet rdečih avtomobilov. Koliko avtomobilov 

je na parkirnem prostoru? Hitr nastavite račun.  

U: Štiri … Nimaš nastavljeno prov. Štiri plus pet. nastavi račun, nastavi račun, Albert. Štiri 

plus pet.  

U: Jan, povej račun.  

u: Štiri plus pet je enako devet. 

U: Pravilno, ne? 

U: Koliko avtomobilov je na parkirnem prostoru, je vprašala naša Lara. Kdo bi znal odgovorit 

v celi povedi? Brina? Na? 

u: […] 

U: Zdej je vprašala, koliko je vseh avtomobilov. Ti pa odgovori. Tako odgovori.  

u: Na parkirišču je devet avtomobilov. 

U: Je devet avtomobilov, bravo. 

U: Zdej bi pa mogoče eno, eno zgodbico o žlicah in o vilicah, ki jih pripraviš na mizo za 

kosilo. Kdo bi znal povedati zgodbico? Žlice in vilice, ki jih pripraviš za kosilo na mizo. Za 

celo družino. Adam ima več … Pri njih je večja družina. A ne Adam? No? Na mizo … Boš ti 

začel? No dej, lej Adam, včasih prideš pa tud ti na vrsto. Ker gremo po vrsti, je vedno nekdo 

naslednji. A veš? Dej, sej js vem, da ti znaš. Poskusi, sej ti bom pomagala, brez skrbi.    

u: Na mizo … 

U: Sem pripravil … 

u: Sem pripravil šest žlic in … 

U: In? Isto.  

u: In še šest vilic. 

U: Vilic. Koliko pribora sem pripravil, pripravil? Še enkrat ponovi zgodbico. Am, kdo ni še 

nič povedal danes … Iza? Na mizo sem pripravila … Dej, Iza povej.  

u: Na mizo sem pripravila šest žlic in šest vilic. 

U: Koliko pribora sem pripravila … 

u: Na mizo. 

U: Na mizo. Hitro računat ta račun. Bravo Iza. 

 

ZVOČNI POSNETEK ŠT. 14 

U: Skratka shramba oziroma nek prostor v bistvu … Am, muzej bi lohk temu rekl. A ne? En 

tak manjši muzej, kjer shranjujejo stare oziroma staromodne pripomočke, stvari, ki so jih 

uporabljali ne deset let nazaj, pa ne dvejset, ampak petdeset in več. A ne?  

u: Tisoč tudi? 

U: Ne tisoč pa ne. Tist je pa že mal preveč. Ja? Gaja?  

u: […] 

U: Ja. Kam smo … Motorne žage smo šli … 

u: […] 
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U: Am, nisi dvignu roke oziroma Maša te nisem poklicala, ti nisi dvignu roke, ti nisi dvignu 

roke. Manca? Dol dej roko, ker te sploh ne bom pogledala, ker prvič ropotaš, drugič se 

oglašaš. Zdej je pa tega dovolj.  

u: Pa tm na njigovem vrtu smo živalce spoznal. Am, zajca, pol kuno, pa še dve živali. Pa še 

ene ščurke, pa … 

U: Ja, odlično si si to zapomnila. Kaj še? 

u: Pa tm je bil tud ena stvar, k so notr ble žuželke. 

U: Aha, to je bil pa hotel za žuželke. Ta je namenjen temu, da če slučajno žuželke na najdejo 

doma oziroma nimajo prostora za prebivanje oziroma preživetje lahko pridejo tja. Je pa res, 

da ga zelo malo obiskujejo, a ne. Ni veliko obiska žuželk tam.  

u: Večinoma skrbijo za otroke. 

U: Ja, večinoma skrbijo za svoje otroke, a ne. V panju, v gnezdu in tko naprej. Okej, skratka 

bli smo na Medvedjem Brdu in večinoma smo spoznavali življenje na kmetiji. Spoznali smo, 

kakšna imajo prebivališča oziroma kje živijo živali. Torej imamo … Videli smo prašiče pa … 

Ne, krave ni blo. 

u: Je tud bla!  

U: Točno, krave smo tudi. Potem, am … Recimo smo tudi koze in te živali živijo v … Kako 

se imenuje prostor, kjer živijo krave, prašiči? Notranji prostor je to.  

u: Hlev. 

U: Tako je, ja. Hlev se imenuje. Potem smo videli še, am, kokoši, zajce … Kako se reče 

prostoru, kjer živijo oziroma prebivajo kokoši? 

u: Kokošnjak. 

U: Kokošnjak, tako. Tako je. Kako se reče prostoru, kjer imajo …  

U: Lahko pa ti nadaljuješ pa poveš, če ti je tako zelo dolgčas.  

U: Kako se pa reče prostoru, kjer so meli zajce?  

u: Zajčnik? 

U: Zajčnik. Tako je. Ampak te zajce, te zajce nimajo samo za božanje, za gledanje in tko 

naprej, ampak je njihov namen predvsem … Kakšen?  

u: Za meso. 

U: Meso, torej jih imajo za hrano, a ne. Te kmetije običajno … Ne običajno, ampak tko … 

Veliko kmetij je samooskrbnih. Kaj to pomeni?  

u: Da to kar pridelajo, potem pa pojejo. 

U: Tako. In na primer določene živali imajo za meso. Pa ne sam za meso. Za kiaj imajo še 

določene živali? Na primer krave. 

u: Mleko. 

U: Potem pa nimajo samo krave mleka, ampak tudi … 

u: Koze. 

U: Koze. Tako je.  

u: Sam pol pa iz mleka nastane tud sir. 

U: Ja, tudi sir se izdeluje iz tega mleka. Pa kdo ma še lahko mleko? 

u: Am, ovca pa ovca nam da lahko tud volno.  

U: Tako. Am, ovce pa služijo tudi kot … Am, tudi volno nam dajo lahko, ki jo mi porabimo 

za oblačila. Potem … 

u: Pa kokoši. 

U: No kokoši nismo povedal, ampak kokoši tud živijo na kmetiji, ja. A ne? In kokoši pa 

služijo tudi za hrano in še za … 

u: Jajca! 

U: Jajca, tako je. Am, ubistvu meso, njihovo meso pa kokoš … Meso pa jajca, oboje je hrana. 

Enej? 

u: Pa tud zelje, zelje …  
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U: kaj pa iz zelja lahko narediš? 

u: Lahko nardimo tud polšter iz njega. 

U: Am, ja tudi iz perja lahko naredimo blazino. Ampak ne prenašajo vsi blazin iz perja. Zakaj 

pa ne? 

u: Zato ker je pernati polšter tak gladek pa mehek.  

U: Ne, ne. Ne mislim to.  

u: Eni majo pa tud alergije, pa to pol ni dobr. 

U: Ja, tako. Predvsem proti alergiji. Zato ker eni so alergični na perje in ne prenesejo oziroma 

pač ne prenašajo takih polštrov.  

u: Perje bi pa lahko uporabl tud za maškare, če mamo kkšno tako masko, pa bi bli lahko na 

primer indijanci. 

U: Ja, pa si daš tist gor. Sm pa tja, mars kej se da s tega nrdit.   

u: Učiteljica? 

U: Najprej dvigni roko, potem te pokličem in ti bom dala besedo. 

u: […] 

U: Okej. Potem ste šli še oziroma bi mogli it še na travnik, pa nismo šli, ker je bilo slabo 

vreme. Kaj pa mislite, da bi lahko na travniku opazovali? 

u: Kobilice, hrošče … 

U: Torej travniške živali. Ne? Razne take manjše žuželke so travniške živali, ki živijo na 

travniku.  

u: Pa še spoznaval bi lahko, če od kkšne rastline, k je na travniku, dobimo kkšno alergijo. 

U: Tudi to bi lahko spoznavali, ja res je.  

U: Potem smo šli tudi k potoku. Tam smo opazovali ne morske, ampak vodne živali. Kje pa 

so morske? 

u: V morju.  

U: V morju, tako. Torej vodne živali in najbolj zanimive so vam bile pijavke, a ne. 

u: Ja.  

U: No s čim jih lahko lovimo? 

u: Z lončki. 

U: Dobro. Torej … Potem ste pa še žago omenjali. To je pa … V bistvu bomo rekli … To je 

družinsko podjetje, kjer doma pridelujejo les. Ampak ta les je treba tud nekje dobit. Imajo 

svoj gozd, kjer lahko sekajo drevesa. Zdej pa sekamo lahko različna drevesa … 

u: Smreka, bor … 

U: Ja to sta že dve vrsti, potem pa še jelka, bukev, hrast, kostanj … Veliko je drevesnih vrst, 

ki jih lahko posekajo, pritovorijo do žage, kjer ta les obdelajo. Torej ta les razžagajo in ta 

razžagan les nato prodajo raznim kupcem. Ti ga potem napreej uporabijo za izdelavo različnih 

lesenih izdelkov, kot so na primer stoli, mize, razne omare … 

u: Vrata. 

U: Ja tudi vrata so lahko narejena iz lesa. Žagan les tako obdelajo in iz njega nastanejo 

različne stvari. Kako pa poimenujemo tiste, ki obdelujejo les in nam izdelke nato prodajo? 

U: Ste že slišal za mizarje? 

u: Aha … 

U: Ja, mizarji so tisti, ki iz lesa nardijo različne stvari, mi jih pa potem lahko kupimo. Ampak 

ti gozdovi so bogati predvsem s smreko, zato največ, mislm da, obdelujejo smreko. 

u: Ker jo je največ. 

U: Ja. Točno tako. Ker jo je največ in jo lahko največ posekajo. Aha, še nekaj! Kaj pa imajo 

postlano po tleh po hlevih? Kdo ve? 

u: Am, seno. 

U: Ja, kako se reče? 

u: Posušena trava.  
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U: Ja pa še malo drugač se reče … 

u: Stelja. 

U: Bravo. Stelja, ja. Res je. O, pa še … Zakaj pa uporabljajo živalske iztrebke? 

u: Za gnoj … 

U: Ja, kot gnojilo za … 

u: Zaa … 

U: Za travnike in njive, ki jih imajo okoli in okoli …  

U: Prosim? 

u: Za gnojilo. 

U: Ja, ja … Sej to smo že povedali. Za gnojilo. 

 

ZVOČNI POSNETEK ŠT. 15 

U: Če smo na križišču enakovrednih cest, v tem primeru ima prednost tisti, ki na svoji desni 

nima nikogar. Ne? Ki ima na desni prostò. In pravilo srečanja … 

U: Pravilo srečanja, kjer velja pravilo, da če se dva srečata, če si pripeljeta nasproti, v tem 

primeru ima prednost tisti, ki gre naravnost ali zavija desno pred tistim, ki zavija levo. Ja? Am 

… Vedno upoštevamo bl tiste situacije, kjer so enakovredne ceste a ne. Če imamo pa z 

znakom ali pa semaforjem … Am, kako drugače situacijo, drugačno situacijo, v tem primeru 

pa, am, potem gledamo prometne znake in pa, am, znake na semaforju ali pa znake policistov. 

Tko, do tukej je vsem jasno?  

u: Ja, jasno. 

U: Ja.  

U: Potem bomo šli pa zdle na, am, policista, vlogo policista v križišču. Rekli smo že, da kdr 

policista gledamo v obraz, oziroma v prsi ali v hrbet, takrat je tako, kot da bi gorela rdeča luč. 

Se prav, takrt nimamo prednosti. Če pa vidimo policista od strani v bok, takrt imamo prednost 

in je enako, kot da bi gorela rdeča luč.  

U: Am, in še ena stvar, a ne, kot vidte tukile, policist je tukile obrnjen v to smer, tuki mamo 

pa znaka stop, a ne. In upoštevamo navodila policista, ne upoštevamo znakov, ker ima policist 

… Mislm, znaki policista so bolj pomembni od prometnih znakov al pa semaforja. V redu?  

U: Si hotu neki vprašat?   

u: Am ja, sam se mi zdi mal neumno vprašanje. Kaj pa če zbiješ polcaja?  

U: Potem ga pa pride rešilc iskat.  

u: […] 

U: Ti dobiš pa kazen. Ja? 

u:  […] 

U: A, ja in sam si mislm da prou ugutovu. Tko d … Pa mislm, da si znaš tud sam odgovort. 

Am … 

u: […]  

U: Se pravi, tukej kot vidte, a ne, je, policist lahko tud tkole kaže, a ne, se pravi da tisti, ki, 

aaa, zavijajo, da imajo prednost. Si bomo tlele film pogledal.   

u: […] 

U: Se prav, s tem je, kolesarju je zaprl, a ne. Najprej gre v tem primeru avto … Ne glede na 

to, da tuki na semaforju gori zelema luč … A, ima kolesar in rdeč avto imata zaprto pot, a ne, 

am, med tem, ko imata odprto pot rumen in zelen avto.  

U: Kdo ima tukej prednost? 

u: Avto.  

U: Avto, zakaj? 

u: Zarad tega, ker policaja gleda od strani. 

U: Tako. Ker policaja gleda od strani in kolesar ima zarad tega ker mu gleda od spredaj, a ne 

zaprto pot. Kaj če policista nebi bilo? Kdo bi imel potem prednost? 
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u: […] 

U: Roke? Žiga? 

u: Kolesar. 

U: V tem primeru bi imel prednost kolesar, zarad tega ker ima … Ker prometni znaki, a ne 

nekako … 

u: Določijo. 

U: Določijo, ja.  

U: Tukej ima prednost? 

u: Kolesar. 

U: Kolesar kljub temu, da ima stop znak ampak, ker je policist v križišču, zarad tega potem 

amm … gre kolesar prej, kljub temu da ima tak stop znak, a ne. Ker če policista nebi bilo, 

potem bi se moral kolesar ustaviti ob stop znaku in bi mel prednost avto.  

u: […] 

U: Se pravi, kolesar se mora ustaviti, ne glede na to da je, da gori zelena luč in ima prednost 

avto. 

U: Am, kdr so vozila na nujni vožnji, a ne, tkrt oni vsi imajo prednost. Se pravi, če pride 

vozilo na nujni vožnji v križišče, mu mormo dt prednost. Se pravi, da se ustavimo, pustimo, 

aaa, avto na nujni vožnji naprej, aam …. 

u: Če ma modre luči, pol je s prednostjo … 

U: Ja.  

u: Če ma modro pa rdečo luč … 

U: Je spremstvo, če je … Če je pa samo modre, je pa vozilo s prednostjo. Kakšna je razlika? 

Maša? 

u: Vozilo s prednostjo je na nujni vožnji ubistvu … 

U: Ja. 

u: Na primer rešilc, če se kdo poškoduje, am, vozila s spremstvom so pa po navad, če al je 

kkšna pomembna oseba al pa kej tazga, alpa kkšni maratoni al pa to, so pa vozila za 

spremstvo pa pč spremlajo […] 

U: Ja, aaa, včasih boste vidl tisto vozilo za spremstvo, če je nek tovor, ki ga pelejo, a ne, a, pa 

kljub temu de je tukej, mu gorijo luči, lahko še vedno se ustav ob rdeči luči, a ne, ni zdej neka 

taka situacija, de bi se oni pa moral ustavt, de bi moral nujno nekam jt, ker bo neko življenje 

zarad tega ogroženo. Ja? Se prav pri, vozila za spremstvo, če je možno, zdej tko kot si rekla že 

kolesarjenje takrt itak vsi semaforji … Jih sploh ne upoštevajo, a ne. Ko spremljajo kolesarje 

na nekem takem, ne vem, maratonu al karkol. Ampak če pa ne gre za neko tako sitaucijo, pa 

je, upoštevajo luči, znake in tko naprej. Med tem ko vozila s prednostjo imajo to možnost, da 

tud kadar je rdeča luč, grejo skozi križišče. Kljub temu morajo biti pa vozniki zlo previdni, 

vozniki vozil s prednostjo, am, če kljub temu lahko nekdo ne vidi in povzročijo prometno 

nesrečo, a ne. Prosm? 

u: Am, midva sva enkrat šla z atijam v Planico in je bla cela cesta zaprta. 

U: Cela kol … Ja, ja. Aa, enkrat sta pršla pred leti, ne vem, a ste vi že bli … A ste bli še v 

božjem načrtu al ste bli že rojeni, ampak sta pršla Clinton, js mislm, da je blo to še preden ste 

se vi rodil, sta pršla Clinton pa Putin, men se zdi, da sta bla Putin, sta se, v Lublani so celo 

Celovško so zaprl, vse, vse je blo zaprt, ne vem kok, sto metrov od Celovške ni smel nobenga 

bit in po so ta vozila s prednostjo in so vozil, vozil, vozil tko da, ja.  

u: […] 

U: Am, ššš. 

U: Ne glede na to, kakšni so prometni znaki, ima vozilo s prednostjo prednost pred ostalimi 

vozili v križišču.  

U: Maša? Used se, pa nehi klepett.  



175 

 

U: Ja, se pravi, ne glede na prometne znake, ne glede na semafor, aaa, grejo vozila s 

prednostno, prednostjo lahko skozi rdečo luč, skozi stop znak, a, ostali udeleženci se morjo pa 

pri tem ustavt. Prosm Marcel. 

u: Aa, za prejšno sliko, k je […]. Policaj se je, a ne, tm, k je rmen avto, tm on sme speljat, če 

polcaja, policista ne ovira, mislm  ... 

U: Am, zdej bom povedala, kako je v Ameriki. V Ameriki, ko zaslišiš sireno … Sej mislm, da 

sm vm to že govorila. 

u: Ja. Ja. 

U: Ko zaslišiš sireno, se moraš ustavt. Ja? Ne glede na to od kje prihaja sirena, ko zaslišiš 

sireno se ustaviš. In če mene vprašaš, je to edino smiselno. Zarad tega ker se je že zgodil, da 

se je vozilo na nujni vožnji zaletelo, ali v kkšn avto, ko voznik ni bil pozoren, amm, al pa clo 

se je zgodil, da se je v drugo vozilo na nujni vožnji zaletelo. Amm, nemogoče, mislm, za te 

voznike, ki vozijo na nujni vožnji, je neizmerno stresno, če morjo ves čs gledat, a bo nekdo 

šel skoz rdečo luč oziroma skoz zeleno, kljub temu da gre on skoz rdečo, al ne. Če se pa stvar 

ustavi, je pa situacija velik bolj pregledna. Ja? Če vsi vozniki ustavijo in je to za njih velik mn 

stresno. Aam, ne vem kakšna je življenjska doba teh voznikov, ampak po mojem precej 

kratka, ker to je … Stres vsako stvar sam zlo poslabša. 

 


