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POVZETEK 

Magistrsko delo obravnava značilnosti pisnih besedil slovenskih šestošolcev v angleščini kot 

tujem jeziku. V teoretičnem delu so predstavljeni sporazumevanje in pisanje, pisanje v 

angleščini kot drugem/tujem jeziku, pisanje in vrednotenje šolskega besedila v angleščini kot 

drugem/tujem jeziku in pisno sporočanje na nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v 6. 

razredu. Opredeljena je tudi analiza pisnih besedil v angleščini kot drugem/tujem jeziku s 

poudarkom na empiričnih raziskavah tujih avtorjev. V empiričnem delu so prikazane 

značilnosti angleških pisnih besedil slovenskih šestošolcev. Za ugotavljanje teh značilnosti 

sem s pomočjo kvantitativne in kvalitativne analize proučila 110 pisnih besedil učencev 

6. razreda iz nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2013/14. Izkazalo se je, da so ta 

pisna besedila v povprečju dolga 72,06 besede. Manj uspešni učenci so pisali najkrajša 

besedila (44,77 besede), povprečno uspešni učenci so pisali srednje dolga besedila (68,95 

besede), bolj uspešni učenci pa najdaljša besedila (95,65 besede). Bolj uspešni kot so bili 

učenci, daljša besedila so pisali, kot to kaţejo tudi druge raziskave. Kompleksnost teh pisnih 

besedil po Ureju (1976) je bila 10,20-odstotna, najpogostejše napake pa so bile slovnične. 

Ugotovila sem tudi, da se med prvih 10 najpogostejših besed učencev uvrščajo: 'in', 'be', 'I', 

'you', 'a', 'can', 'and', 'the, 'do' in 'town'. 78,8 % od prvih 50 najpogosteje uporabljenih besed v 

pisnih besedilih učencev pa se tudi pojavi med 500 najpogosteje rabljenimi besedami s 

korpusa New-GSL, od tega jih od 90,4 do 96,2 % glede na opisnike SEJA spada na raven A1, 

ostale pa na raven A2. Nadalje je raziskava pokazala, da so najpogosteje uporabljene besedne 

vrste v okviru prvih 50 najpogosteje uporabljenih besed samostalnik (28,8 %), glagol 

(19,2 %), zaimek (13,5 %) in predlog (13,5 %). Najredkeje uporabljene besedne brste so 

prislov (9,6 %), pridevnik (5,8 %), veznik (5,8 %) in členek (3,8 %). Najbolj rabljene 

dvobesedne zveze so bile 'in the', 'live in' in 'it is', tribesedne zveze pa 'I live in', 'a lot of' in 'in 

your town'. Ne nazadnje pa sem ugotovila, da je berljivost (indeks Gunning Fog) pisnih 

besedil učencev v povprečju 3,8, kar pomeni, da je rezultat nekoliko višji od pričakovanega, 

saj so se učenci iz vzorca formalno učili angleščine pribliţno tri leta. 

 

KLJUČNE BESEDE: pisanje, mlajši učenci, angleščina kot drugi/tuji jezik, analiza pisnega 

besedila, značilnosti pisnih besedil 

 





ABSTRACT 

The MA dissertation discusses features of the English as a foreign language (EFL) Year 6 

students' writing in Slovenia. In the literature review, communication and writing, writing in 

English as a second/foreign language, writing and assessing students' texts in EFL/ESL and 

the written assignment on Slovenes' National Exam of English in Year 6 are thoroughly 

discussed. The analysis of the written texts in EFL/ESL is also defined, with the emphasis on 

the empirical research of foreign research studies. The empirical part consists of the features 

of the EFL Year 6 students' writings in Slovenia, which were defined by applying. Qualitative 

and quantitative methods on a sample of 110 scripts of Year 6 students' writings taken from 

the Year 6 National Exam in English in Slovenia. The results show that the forementioned 

writings were 72,06 words long. The less successful students wrote the shortest texts (44,77 

words), the average students wrote medium-sized texts (68,95 words), and the most 

successful students wrote the longest texts (95,65 words). The more successful students wrote 

longer texts, which is compliant to other research studies. The complexity accoriding to Ure 

(1976) was 10,20 %, and grammatical errors were the most common. The study also shows 

that the most frequently used words were: 'in', 'be', 'I', 'you', 'a', 'can', 'and', 'the, 'do' in 'town'. 

78,8 % of the first 50 most frequently used words are also the ones matching the corpus New-

GSL 500. According to the discriptors of the CEFR, they are at A1 level (from 90,4 % to 96,2 

%), the rest belong to A2 level. Moreover, the first 50 most commonly used words were 

nouns (28,8 %), verbs (19,2 %), pronouns (13,5 %), prepositions (13,5 %), adverbs (9,6 %), 

adjectives (5,8 %), conjunctions (5,8 %) and articles (3,8 %). 'In the', 'live in' in 'it is' were the 

three most commonly used two-words phrases, and the 'I live in', 'a lot of' in 'in your town' 

were the most commonly used three-words phrases. The readibiliy factor (Gunning Fog 

index) was 3,8, which is a somewhat higher than expected result, because the students' from 

the sample were formally learning English for about 3 years. 

 

KEY WORDS: writing, younger students, English as a second/foreign language, analysis of 

written text, features of written texts 
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1 UVOD 
 

V današnji razviti druţbi je razvita sporazumevalna zmoţnost v drugem/tujem jeziku ena 

izmed najbolj pomembnih kompetenc, ki jo človek potrebuje tako v osebnem kot poklicnem 

ţivljenju (Priporočila, 2006). Razvija se jo z izvajanjem jezikovnih dejavnosti (SEJO, 2011), 

med katerimi je najbolj kompleksno pisanje (Bae in Lee, 2012). 

 

S spoznavanjem pisanja v angleščini kot drugem/tujem jeziku in značilnostmi le-tega se 

učitelji (in drugi, ki delajo z mlajšimi učenci drugih/tujih jezikov) izpolnjujejo na tem 

področju in s tem zagotavljajo čim bolj kakovosten učni proces (Bae in Lee, 2012). 

Učinkovito poučevanje pisanja v drugem/tujem jeziku zahteva poglobljeno razumevanje 

pisanja v drugem/tujem jeziku in njegovih značilnosti (Silva, 1993). 

 

Na področju pisanja v drugem/tujem jeziku je moč najti veliko literature, vendar se ta po 

večini ukvarja s teorijo pisanja v drugem/tujem jeziku in proučuje značilnosti pisnih besedil 

odraslih in študentov. Raziskav s področja značilnosti angleških pisnih besedil mlajših 

učencev pa je zelo malo (Ortega, 2004; Harklau, 2011, Bae in Lee, 2012). Ker pa ima 

obstoječa druţba na področju izobraţevanja in usposabljanja mladih vedno večje zahteve 

(Priporočila, 2006), se potrebe po raziskavah na tem področju povečujejo. Še posebej se ta 

manko kaţe na področju proučevanja pisnih besedil mlajših učencev v angleščini.  

 

V slovenskem prostoru raziskav s področja značilnosti pisnih besedil v angleščini kot 

drugem/tujem jeziku iz dosegljive literature ni mogoče zaslediti. Zaradi tega sem se lotila 

proučevanja teh značilnosti. Primeren okvir za ugotavljanje teh značilnosti nudi naloga pisne 

zmoţnosti na nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine konec 6. razreda. Tovrstna 

preverjanja znanja v 6. razredu se sicer izvajajo ţe več kot eno desetletje (RIC, 2006), a kljub 

temu takšne raziskave še ni bilo narejene. Na vzorcu 110 angleških pisnih besedil slovenskih 

šestošolcev iz naloge pisne zmoţnosti na nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine konec 

6. razreda bom sama ugotavljala značilnosti teh besedil. 

 

Ugotovitve bodo prispevale k teoretičnemu razumevanju pisne zmoţnosti mlajših učencev v 

angleščini v slovenskem šolskem sistemu, pridobljeni rezultati pa bodo nudili uporabno 

znanje učiteljem angleščine in predstavljali smernice za načrtovanje poučevanja pisne 

zmoţnosti v angleščini v slovenskih osnovnih šolah. Opravljena raziskava bo imela vpliv na 

razvoj pedagoške stroke, posredno pa bo vplivala tudi na razvoj analize pisne zmoţnosti v 

angleščini kot tujem jeziku pri mlajših učencih. Gre namreč za področje, ki se nenehno 

razvija, za analizo pisnih (in drugih) besedil pa velja, da ni ustaljenega sistema raziskovanja. 
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2  TEORETIČNI DEL 

 

2.1  SPORAZUMEVANJE IN PISANJE 
 

Poznavanje, razumevanje in proučevanje pisanja v tujem/drugem jeziku zahteva poznavanje 

teorije oz. konstrukta pisanja in pisne zmoţnosti, prav tako pa tudi teorije učenja in 

poučevanja pisanja v prvem/maternem jeziku (Silva, 1993). Zato naslednja poglavja vsebujejo 

teoretične podlage konstrukta pisanja v maternem/prvem in drugih/tujih jezikih. 

 

2.1.1  Sporazumevanje in sporazumevalna zmoţnost  
 

Sporazumevanje ali komunikacija pomeni izmenjevanje informacij med ljudmi. Je proces, s 

katerim ustvarjamo skupno razumevanje sveta. Tekom časa je bil ta pojem obravnavan z 

mnogih teoretskih vidikov in za boljše razumevanje so bili izoblikovani različni modeli, ki so 

se spreminjali z napredkom druţbe. Sodobnejše teorije s tega področja opozarjajo na 

pomembnost pojmovanja sporazumevanja kot nedokončanega procesa, ki je zelo kompleksen. 

Sam pojav je vedno treba razumeti in opazovati znotraj konteksta samega, pri katerem so 

ključne predvsem psihološke, odnosne, situacijske, okolijske in kulturne značilnosti 

odvijajočega se dogajanja (Barker, 2010). Sporazumevanje je oblika človeške druţbene 

dejavnosti, omogoča pa nam jo besedni jezik. Osnovna enota besednega jezika je beseda – 

besede povezujemo v besedne zveze in tvorimo besedila. Sporočevalec besedila sporoča, 

prejemnik pa prejema, iz česar sledi, da je proces sporazumevanja dvosmeren (Bešter Turk 

idr., 2004). 

 

Med Priporočili Evropskega parlamenta in sveta o ključnih kompetencah za vseţivljenjsko 

učenje (2006) sta kot prvi dve navedeni zmoţnost sporazumevanja v maternem jeziku in 

zmoţnost sporazumevanja v tujih jezikih. Posameznik ju nujno potrebuje za izpolnitev 

zastavljenih osebnih in profesionalnih ciljev, hkrati pa sta tudi bistveni podlagi za nadaljnje 

učenje in izpopolnjevanje v človekovem ţivljenju. »Sporazumevanje v maternem jeziku je 

sposobnost izraţanja in razumevanja pojmov, misli, čustev, dejstev in mnenj v pisni in ustni 

obliki ter na ustrezen in ustvarjalen način jezikovno medsebojno delovanje v vseh druţbenih 

in kulturnih okoliščinah. Za sporazumevanje v tujih jezikih nasploh veljajo iste glavne 

razseţnosti kompetence sporazumevanja kot pri sporazumevanju v maternem jeziku: temelji 

na sposobnostih razumevanja, izraţanja in razlage pojmov, misli, čustev, dejstev in mnenj v 

pisni in ustni obliki v ustrezni vrsti druţbenih in kulturnih okoliščin. Sporazumevanje v tujih 

jezikih zahteva tudi sposobnosti, kot sta posredovanje in medkulturno razumevanje« 

(Priporočilo, 2006, str. 14). Sporazumevalna zmoţnost preprostejše povedano pomeni 

zmoţnost sprejemanja in tvorjenja različnih besedil. Sporazumevalna zmoţnost v maternem 

jeziku je pogoj za razvijanje ostalih zmoţnosti (Bešter Turk, 2011), med drugimi tudi 

sporazumevalne zmoţnosti v tujem jeziku. Je tista zmoţnost, s katero oseba rabi jezikovna 

sredstva z namenom izmenjave informacij z drugimi. Pojem pismenosti je od tega širši, v 

njem sta zdruţeni tako sporazumevalna kot matematična zmoţnost (Skubic, 2010).  

 

Prav razvijanje sporazumevalne zmoţnosti je tudi najpogostejše naveden cilj tako pri pouku 

slovenščine kot pri poukih tujih jezikov (Bešter Turk 2011; Skela, 2011). Skela (2011) v 

svojem članku natančno opredeljuje sporazumevalno zmoţnost v drugem/tujem jeziku, kajti 

razlaganje tega pojma se je z minevanjem desetletij spreminjalo in nadgrajevalo. 

Konceptualizacija je čez čas pripeljala do pojmovanja sporazumevalne zmoţnosti kot 

večplastnega konstrukta. Prvoten način pojmovanja jezikovne vsebine je predstavljal delitev 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Ţupan, T., magistrsko delo 

3 

 

le-te na slovnico, fonologijo in besedišče. Kasneje se je pojmovanje razširilo na delitev na 

govorna dejanja, pojme in teme ter komunikacijske situacije. Gibanje, usmerjeno v jezikovno 

znanje, je spodbudilo k proučevanju štirih jezikovnih spretnosti, in sicer slušne, govorne, 

bralne in pisalne. Tem štirim se je kot peta dimenzija nato pridruţila še kultura. 

Osredotočenost na učenca je nazadnje pripeljala še do dveh kategorij – učne strategije in 

vsebine. Vse našteto predstavlja različne poglede in sestavine. V današnjem času pa 

sporazumevalno zmoţnost daleč najbolj natančno opisuje in razčlenjuje Skupni evropski 

jezikovni okvir. Po SEJU (2011) je sporazumevalna jezikovna zmoţnost sestavljena iz 

jezikovne, sociolingvistične in pragmatične zmoţnosti. Za razumevanje teh je dobro poznati 

tudi posamezne podzmoţnosti. Tako jezikovna zmoţnost sestoji iz leksikalne, slovnične, 

semantične, fonološke, pravopisne in pravorečne zmoţnosti. Vidiki sociolingivistične 

zmoţnosti so jezikovni označevalci druţbenih odnosov, vljudnostne konvencije, izrazi ljudske 

modrosti in razlike v registru. Pragmatična zmoţnost pa se deli na diskurzno in funkcijsko 

zmoţnost. Vse omenjene sestavine so potrebne za uspešno sporazumevanje in predstavljajo 

razčlenjeno sporazumevalno zmoţnost. 

 

Kot ţe zapisano, sporazumevalna zmoţnost predstavlja zmoţnost sprejemanja in tvorjenja 

besedil različnih vrst (Bešter Turk, 2011). Sporazumevanje je uspešno, če prejemniki 

sporočilo ne samo prejmejo, temveč ga tudi razumejo. Namen piscev in govorcev je 

sporočanje misli, medtem ko je namen bralcev in poslušalcev sprejemanje misli. Generalno 

obstajajo štiri osnovne dejavnosti, ki jih ljudje počno z jezikom, z namenom da bi se 

sporazumevali: govorjenje, poslušanje, pisanje in branje (Sešek in Sokolov, 2001). 

Imenujemo jih tudi sporazumevalne spretnosti (RIC, 2006) ali sporazumevalne dejavnosti 

(Bešter Turk, 2011). Ţe vse od 40. let prejšnjega stoletja se jih pojmuje kot ključne pri učenju 

in poučevanju angleščine kot drugega/tujega jezika. Med seboj so si sicer različne, a skupaj 

predstavljajo celoto, ki tvori sporazumevanje (Brown, 2001). Zatorej je pomembno 

poznavanje in razumevanje vseh, ne le ene izmed naštetih. Definicije pisanja, govorjenja, 

branja in poslušanja so mnoge in zelo raznolike, nekatere bolj zapletene kot druge. Enotne 

opredelitve ni, se pa večina avtorjev strinja o nekaterih naslednjih trditvah. 

  

Sporočanje je dejanje sporočevalca, s katerim zavestno ţeli drugemu prenesti informacije, 

sprejemanje pa je dejanje prejemnika, pri katerem se naslovnik trudi prepoznati bistvene 

informacije in namen. Sporazumevanje lahko poteka prek slušnega ali vidnega prenosnika, 

sporočevalec torej bodisi govori ali piše, prejemnik pa bodisi bere ali posluša (Bešter Turk 

idr., 2004). Oba načina sporazumevanja imata svoje prednosti in slabosti. Pisanje in branje ter 

govorjenje in poslušanje potekajo v različnih okoliščinah, zatorej tudi jezik pri govorjenju 

drugače uporabljamo kot pri pisanju. Pri pogovarjanju tvorimo manj kompleksne in krajše 

stavke, pogosto se ponavljamo in med govorjenjem drug drugega prekinjamo. To izhaja iz 

dejstva, da moramo besedilo oblikovati hitreje kot pri pisanju. Bralec ni neposredno prisoten 

pri pisanju, za oblikovanje besedila si lahko vzamemo čas in ga skrbno načrtujemo. Pri 

govorjenju je poslušalec neposredno prisoten, kar nam omogoča, da nemudoma razjasnimo 

morebitne nejasnosti. Po drugi strani nas zato odsotnost bralca usmerja v to, da oblikujemo 

bolj natančno, kompleksno in vsebinsko bogatejše besedilo (Sešek in Sokolov, 2001). 

 

Učenci sporazumevalno zmoţnost razvijajo tako, da pri pouku sodelujejo v sporazumevalnih 

dejavnostih, ki se med seboj prepletajo. Pri tem prav tako razvijajo vse naštete gradnike 

sporazumevalne zmoţnosti (Bešter Turk, 2011). Tako vsakdanje kot poklicno ţivljenje 

zahteva obvladovanje sporazumevanja. V moderni druţbi je še posebej zaţeleno obvladovanje 

pisnega izraţanja. Gre za bistveno kompetenco, katere obvladovanje je ključno ţe za šolski 

uspeh, predvsem pa je bistvenega pomena v kasnejših obdobjih človekovega ţivljenja. Z njo 
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posameznik pridobi moţnost posredovanja svojih misli drugim. Bolj kot pisanje obvladamo, 

hitreje in učinkoviteje lahko zbiramo, urejamo in izraţamo svoje misli (Sešek in Sokolov, 

2001). Pojem je podrobneje predstavljen v naslednjem poglavju.  

 

2.1.2  Opredelitev pisanja 
 

Slovar slovenskega knjiţnega jezika (1994, str. 843) opredeli pisanje kot »izraţanje, 

posredovanje misli s pisanjem«. Besede lahko izgovarjamo ali zapisujemo. Pri pisanju s 

pomočjo kodirnih znakov svoje misli, ki predstavljajo sporočilo, pretopimo v zapisano 

sporočilo. Ta vidna znamenja so predvsem črke in številke. Zapisana definicija daje vtis 

preprostosti pisanja, a v resnici je vse prej kot tako. Za tvorjenje smiselnega in kakovostnega 

besedila moramo izbirati ustrezne besede, se drţati slovničnih vzorcev za tvorjenje povedi in 

ustrezno posnemati zgradbo izbrane besedne vrste (Bešter Turk idr., 2004). Pravzaprav je 

sama tvorba pisnega besedila tako zapletena, da pisanje pojmujemo kot proces. Ţe samo nekaj 

časa traja, da posameznik izoblikuje ideje, šele nato lahko načrtuje pisanje besedila, organizira 

te ideje in jih oblikuje v besedilo, ki mu bralec lahko sledi (Sešek in Sokolov, 2001). Gre za 

kompleksen proces, ki temelji na našem poznavanju teme, zmoţnosti napovedovanja 

bralčevega odziva, zmoţnosti logičnega organiziranja informacij, zmoţnosti iskanja 

ustreznega besedišča, zmoţnosti vrednotenja lastnega dela in vztrajnosti za nadaljnje delo. 

Pisec si mora predhodno zastaviti cilje, koordinirati različne kognitivne procese ter 

nadzorovati lasten napredek in uspeh (MacArthur, 2009).  

 

Pisanje je tako socialni kot kognitivni proces. Pišemo namreč predvsem z ţeljo komunikacije 

s preostalim svetom. Učinkoviti pisci imajo pri pisanju v mislih naslovnika, postavljajo se v 

njegovo koţo in skušajo besedilo čim bolj ustrezno prilagoditi njegovemu razumevanju. 

Večina besedil je tudi napisanih s pričakovanjem takšnega ali drugačnega odziva. Vse zajeto 

velja tako za besedila, ki se jih učenci lotevajo v šolah, kot za besedila, ki v vsakodnevnem 

ţivljenju sluţijo različnim drugim namenom. Poleg tega dobri pisci veliko vedo o pisanju in 

to znanje pri tvorjenju besedil uporabljajo v svojo korist. Tako branje kot pisanje sta sicer 

zahtevnejši kompetenci, a je pisanje vseeno tisto, ki predstavlja večji izziv za učence. Pri 

pisanju je besedila treba ne samo razumeti, temveč tudi skonstruirati. Prav tako ustvarjanje 

kakovostnega pisanja zahteva precej več vloţenega časa kot ostale sporazumevalne 

dejavnosti. Z namenom, da bi zapisali nekaj kontinuiranega in razumljivega, je pri pisanju 

potrebno, da se posameznik vseskozi vrača k ţe napisanemu (MacArthur, 2009). Pisanje kot 

druţbena dejavnost predstavlja način pošiljanja sporočil ljudem, ki trenutno niso prisotni. Ker 

pa različna sporočila pošiljamo različnim ljudem, moramo biti pri tem pozorni še na to, da 

pisanje prilagodimo. Ljubezensko pismo je spisano popolnoma drugače od prošnje za sluţbo, 

ravno tako kot je politični govor popolnoma drugačen od pravljice za lahko noč (Sešek in 

Sokolov, 2001), zato mora biti sporočevalec pozoren tudi na naslovnika.  

 

Pisanje je vsestranska zaznavno-motorična zmoţnost, ki je sestavljena iz drugih 

podzmoţnosti, ki pomembno vplivajo nanjo (Feder in Majnemer, 2007). Je del širšega pojma 

jezikovne zmoţnosti sporazumevanja, ki na kratko pomeni znanje besednega jezika. Ta je 

sestavljena iz poimenovalne/besedne/slovarske, upovedovalne/skladenjske/slovnične, 

pravorečne in pravopisne zmoţnosti. Prva predstavlja zmoţnost poimenovanja prvin 

predmetnost in njihovih lastnosti ter razumevanja besed in besednih zvez. Druga pomeni 

zmoţnost tvorjenja besednih zvez, povedi, besedil. Pravorečna zmoţnost za pisanje ni 

bistvena, zato jo na tem mestu lahko damo nekoliko na stran. Četrta izmed naštetih pa 

predstavlja zmoţnost pisca, da iz slušnega prenosnika pretvarja v vidni prenosnik, torej da 

piše, ter zmoţnost bralca, da pretvarja iz vidnega v slušni prenosnik, torej da bere. 
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Konkretnejše pisanje zahteva predvsem obvladovanje črk in pravopisna pravila, orientacijo na 

papirju in drugo (Bešter Turk, 2011).  

 

2.1.3   Pismenost in opismenjevanje v maternem jeziku 
 

Pri raziskovanju teme pisanja se poraja tudi vprašanje, kako se ljudje sploh naučimo pisati v 

maternem jeziku. Grginič, Saksida, Majaron in Kranjc (2009, str. 8) ponujajo preprosto 

definicijo pismenosti: »Pismen je tisti, ki zna brati in pisati.« Pisanje gre z roko v roki z 

branjem, otrok se uči obojega hkrati, zato bom za potrebe magistrskega dela v nekaj 

naslednjih odstavkih pisala ne le o zgodnjem učenju pisanja, temveč tudi o zgodnjem učenju 

branja. 

 

Novi učni načrti dajejo poudarek na opismenjevanju kot ključni sestavini splošnega 

izobraţevanja (Skela, Sešek in Dagarin Fojkar, 2009). S pomočjo pismenosti lahko dosegamo 

cilje, razvijamo znanje in posredno izoblikujemo druge sposobnosti. Zajema tako sposobnost 

razumevanja kot uporabe pridobljenih informacij v podobnem ali drugačnem okolju (Skubic, 

2010). Ob učenju pisanja in branja je človeku dana moţnost prenehati biti pasiven 

posameznik. Z usvajanjem te zmoţnosti lahko polaga lastne ideje v misli drugih. S tem 

postane aktivnejši in pomembnejši posameznik druţbe in lastnega okolja (Sešek in Sokolov, 

2001). Pismen posameznik je v prednosti, zaradi tega je predvideno, da se otroci učijo pisanja 

ţe takoj ob vstopu v šolo. 

 

V povezavi s pismenostjo in učenjem branja ter pisanja se najpogosteje pojavlja pojem 

opismenjevanja. »Opismenjevati preprosto pomeni poučevati brati in pisati, opismeniti pa 

naučiti brati in pisati« (Golli, 1991, str. 11). Razvoj pisanja se začne ţe zgodaj, najprej s 

čačkami, ki kasneje postanejo bolj namerne. Z razvojem otroka se oblikujejo tudi vzorci, 

najprej v natančnejše oblike, nato pa tudi v črke in številke (Feder in Majnemer, 2007). 

Otrokove načeloma nenamerne čačke se kasneje oblikujejo v natančnejše zapiske in 

predstavljajo podlago za učenje branja in pisanja. Pismenost je ključnega pomena za dobro 

delovanje v razvitih človeških druţbah. Govorjenja se vsi otroci učijo spontano, brez posebnih 

učnih spodbud, branja in pisanja pa nikakor ne. Zaradi tega je treba otroka pri razvoju 

pismenosti čim bolj spodbujati. Za to obstaja optimalen čas, v okvirih katerega se otrok 

najhitreje in najlaţje uči. Moţgani otrok v zgodnjem otroštvu so za spodbude zelo dovzetni, 

ob odraščanju pa to počasi pojema. Učenci prvega razreda so v povprečju ravno pri teh letih 

najdovzetnejši za začetno opismenjevanje. Za povprečno razvitega otroka je to ravno pravi 

trenutek za učenje temeljev branja in pisanja – prepoznavanja črk, oblikovanja znakov za 

črke, začetnega spajanja glasov v besede in razstavljanje besed na glasove (Kavkler, Ţerdin in 

Magajna, 1991). Končni cilj opismenjevanja je naučiti otroka brati in pisati (Grginič idr., 

2009), sam proces pa se pravzaprav spontano pojavlja ţe pred vstopom v šolo. 

 

Ţe v predšolskem obdobju se v določenem trenutku pojavi otrokovo spoznanje, da je mogoče 

izgovorjene besede tudi zapisati. Takrat z dejavnostmi govorjenja, poslušanja, predbranja in 

predpisanja otrok ţe pridobiva podlago za formalno učenje branja in pisanja. Pri začetnem 

opismenjevanju nas zanimajo predvsem otrokovo vidno in slušno zaznavanje ter pozornost, 

razumevanje in pomnjenje (Grginič idr., 2009). Otroci, ki imajo s pismenostjo ţe veliko 

izkušenj, še preden gredo v šolo, so v izjemni prednosti pred tistimi, ki v šolo pridejo z 

omejenimi ali ničnimi izkušnjami. Po navadi to vpliva tudi na druga področja učenja. 

Predhodno izpostavljanje otroka izkušnjam branja in pisanja je tako zelo pomembno, pri 

čemer imajo veliko vlogo tako otrokova druţina kot pomembni drugi. To obdobje imenujemo 

obdobje porajajoče se pismenosti (Pelatti, Justice, Pentimonti in Schmitt, 2014).  
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Opismenjevanje je zapleten učni proces, ki se ga ne naučimo čez noč. Praktično čez celo 

osnovnošolsko dobo se učenci še vedno uče tako pisanja kot branja. Bešter Turkova (2003) 

glede na ţivljenjsko obdobje posameznika ločuje naslednje: predšolsko pismenost, začetno 

pismenost, pismenost šolajoče se mladine in pismenost odraslih. Za potrebe tega magistrskega 

dela sta najbolj zanimivi srednji dve fazi: začetna pismenost je tista, ki se poraja pri otrocih na 

začetku šolanja, pismenost mladine, ki se šola, pa nekako v drugi polovici osnovne šole in v 

srednji šoli. To pomeni, da proces opismenjevanja pri starosti otroka v 6. razredu še nikakor 

ni zaključen ne v prvem, še manj pa v drugem jeziku. Začetno opismenjevanje vključuje 

priprave na opismenjevanje in vodeno učenje črk ter urjenje v branju in pisanju. Gre za 

linearen proces, tako da pismenost šolajoče se mladine stoji na temeljih začetne pismenosti in 

jo pravzaprav kvalitativno in kvantitativno nadgrajuje.  

 

Poleg vprašanja, kdaj opismenjevati, se poraja tudi vprašanje, kako opismenjevati. Obstajajo 

različne metode opismenjevanja, ki jih učitelji uporabljajo. Med najbolj znanimi so sintetična, 

analitična in globalna metoda. Pri tem je zanimivo to, da raziskave s tega področja kaţejo, da 

pri opismenjevanju ni najpomembnejša izbira metode, temveč pridobljena zmoţnost. Učenje 

branja in pisanja je proces brez zgornje meje kakovosti (Golli, 1991). Tudi Stone in Learned 

(2014) navajata, da je sicer res, da v splošnem poznamo dva večja pogleda na človekovo 

učenje, ki sta večkrat različno poimenovana, najbolj uveljavljeni besedni zvezi zanju pa sta 

sociokulturna perspektiva in kognitivna perspektiva. Razlikujeta se predvsem v 

konceptualizaciji procesa samega, kaj pomeni nekaj znati, kako nekdo nekaj spozna in kako 

nekoga nečesa najbolj učinkovito naučiti. A avtorja pri tem poudarjata, da ne glede na to, na 

kakšen način je pismenost v maternem jeziku doseţena, je najbolj pomembno, da je sploh 

doseţena. 

 

2.2 PISANJE V ANGLEŠČINI KOT DRUGEM/TUJEM JEZIKU 
 

V kolikor hočemo poznati, razumeti in proučevati pisanje v drugem/tujem jeziku, moramo 

poznati tudi teorijo učenja drugega/tujega jezika ter razlike med učenjem drugega/tujega 

jezika in usvajanjem maternega jezika (Silva, 1993). V nadaljevanju sledi predstavitev 

omenjenega. 

 

2.2.1  Učenje drugega/tujega jezika 
 

Učenje drugega/tujega jezika je proces, ki pogosto (čeprav ne vedno) vodi v dvojezičnost. 

Dvojezičnost pomeni znanje dveh jezikov. Ločujemo simultano dvojezičnost, ki predstavlja 

učenje dveh jezikov kot maternih jezikov hkrati, in zaporedno dvojezičnost, ki pomeni učenje 

drugega tujega jezika naknadno, kadarkoli kasneje v ţivljenju po tem, ko je materni jezik ţe 

ponotranjen (Peets, 2014). Za to magistrsko delo je pomembna predvsem zaporedna 

dvojezičnost.  

 

Na temo učenja drugega/tujega jezika je mogoče najti veliko literature. Teorije učenja 

drugega/tujega jezika seţejo nazaj do 20. let prejšnjega stoletja. Slonijo na teorijah usvajanja 

maternega jezika, te pa na splošnih psiholoških teorijah. Razvile so se tri večje skupine 

pogledov na usvajanje prvega jezika – behaviorizem, nativizem in interakcionizem, medtem 

ko teorije učenja drugega/tujega jezika segajo na področja behaviorizma, nativizma, 

interakcionizma, pa tudi teorije nadzora, modela procesiranja informacij in konekcionizma. 

Vse naštete je mogoče uvrstiti na kontinuum od empirizma do racionalizma. Večina jih 

namreč ne sodi striktno v eno ali v drugo skupino, temveč so nekje vmes in predstavljajo 
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kompromis med eno in drugo skrajnostjo. Empiristi govore predvsem o vplivu okolja na 

razvoj jezika. Z vplivom okolja so mišljene predvsem konkretne izkušnje. Na drugi strani nas 

racionalisti vodijo v razmišljanje o vplivu dednosti na razvoj jezika. Z vplivom dednosti je 

mišljena predvsem prirojena sposobnost za razvijanje jezikovnih sistemov (Skela in Dagarin 

Fojkar, 2009; Lightbown in Spada, 2013). 

 

Otroci se govorjene materinščine načeloma naučijo nekje do 5. leta starosti. Medtem ko se 

vsak otrok prvega jezika načeloma nauči brez večjega vlaganja truda, pri drugem/tujem jeziku 

temu ni nujno tako. Ob tem vprašanju se ponovno odpira večje število postavljenih teorij, ki 

večinoma slone na ţe predhodno omenjenih teoretičnih okvirih. Tako nekateri zagovarjajo 

stališče, da sta si oba procesa precej podobna, drugi pa, da med njima obstajajo pomembnejše 

razlike. Najbolj smiselno se zdi pod vsem potegniti črto in skleniti, da sta procesa enaka v 

nekaterih pogledih, v drugih pa različna. Enaka sta v smislu, česa se moramo naučiti, medtem 

ko je sam način učenja drugačen (razen če gre za simultano usvajanje dveh ali več jezikov od 

rojstva oz. zgodnjega otroštva dalje). Maternega jezika se otrok uči spontano, tujega pa 

večinoma ne. V učno situacijo učenja drugega/tujega jezika se vedno vnese določeno 

predhodno znanje. Drugačni so tudi kontekstualni dejavniki (Skela in Dagarin Fojkar, 2009).  

 

Učenje drugega/tujega jezika je proces, ki se ne konča nenadoma. Učenje več jezikov je 

izjemnega pomena za delovanje v druţbi. Takšno znanje namreč odpira vrata bogatim 

osebnim, socialnim in ekonomskim priloţnostim (Lightbown in Spada, 2013). Več raziskav 

poroča o tem, da učenje drugega/tujega jezika v mladosti pripomore k razvoju selektivne 

pozornosti, percepcije govora, metajezikovnega zavedanja, nadzorovanja zavedanja in 

delovnega spomina. Našteti kognitivni procesi so pri učenju drugega/tujega jezika najbolj 

pogosto rabljeni, zato so ključnega pomena. Pogosteje kot so ti procesi v rabi, bolj se bodo 

razvili. Eventualno so razvite sposobnosti na voljo tudi za druge dejavnosti (Peets, 2014).  

 

V slovenskih osnovnih šolah je kot prvi tuji jezik večinoma umeščena angleščina. Pri 

poučevanju tujega jezika je treba upoštevati različne dejavnike, kot so telesne, psihološke, 

druţbene, čustvene, etične, jezikovne in druge individualne značilnosti otrok, vzgojno-

izobraţevalne cilje v Sloveniji in Evropski uniji, novejše strokovne ugotovitve s tega področja 

itd. (Erţen idr., 2011). 

 

Ţe več kot šest desetletij raziskave in šolska praksa kaţejo na to, da so pri učenju angleščine 

kot drugega/tujega jezika najpomembnejše prav vse štiri sporazumevalne dejavnosti – pisanje, 

branje, govorjenje in poslušanje. Pa vendar se kurikulumi po vsem svetu po navadi posvečajo 

zgolj eni ali dvema izmed naštetih. Čeprav jih delimo v štiri ločene segmente, bi jih morali 

poučevati in učiti s pomočjo integracije. Le tako lahko sestavljajo celoto, ki ustreza znanju 

drugega/tujega jezika (Brown, 2001). Boljša sporazumevalna zmoţnost v drugem/tujem 

jeziku se pridobiva z izvajanjem jezikovnih dejavnosti. Pri tujem jeziku poznamo posebnost, 

kajti poleg tvorjenja (pisanja in govorjenja) in sprejemanja (poslušanja in branja) med 

sporazumevalne dejavnosti umeščamo tudi posredovanje. S tem sta mišljeni predvsem 

prevajanje in tolmačenje (SEJO, 2011). Mediacija ali posredovanje je pojem, ki prepleta 

tvorjenje in posredovanje jezika, torej je tudi njena uspešnost v velik meri odvisna od 

obvladovanja sporazumevalnih dejavnosti. Učenci v drugem vzgojno-izobraţevalnem 

obdobju v slovenščini posredujejo najvaţnejše točke angleškega besedila. Za razliko od 

govorjenja in pisanja ne gre za posredovanje lastnih misli, temveč posredovanje misli drugim 

udeleţencem, ki misli ne razumejo. S tem je največkrat mišljeno posredovanje med različnimi 

jeziki. Učenci osnovne šole se urijo predvsem v spretnosti neformalnega tolmačenja (Erţen 

idr., 2011). Vsaka izmed navedenih jezikovnih dejavnosti je široko področje, ki ga je v 
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povezavi z drugimi tremi dejavnostmi mogoče proučevati. V nadaljevanju je najprej 

predstavljeno, kako se učenci opismenjujejo v drugem/tujem jeziku, nadalje pa še pisanje in 

poučevanje pisanja v drugem/tujem jeziku. 

 

2.2.2  Opismenjevanje v angleščini kot drugem/tujem jeziku 
 

Učenje pisanja v drugem/tujem jeziku ni nič drugega kakor del učenja drugega/tujega jezika 

(Silva, 1993). Učenci se v osnovni šoli obvezno opismenjujejo tudi v tujih jezikih, največkrat 

v angleščini. Angleščina je namreč postala lingua franca. Laično mišljenje je takšno, da sta 

opismenjevanje v maternem in opismenjevanje v drugem/tujem jeziku dva ločena procesa. 

Vendar se učenci začnejo učiti drugega/tujega jezika ţe na točki, ko začetno opismenjevanje 

sploh ni dokončano, zato se učenje drugega/tujega jezika v mladih letih uvršča v nedokončan 

proces učenja primarnega jezika (Skela in Dagarin Fojkar, 2009).  

 

Odnos med maternim jezikom in drugim/tujim jezikom je kompleksen. Moţno je sicer, da se 

učenci opismenjujejo samo v drugem/tujem jeziku, brez da bi proces najprej potekal v 

maternem jeziku, vendar raziskave kaţejo, da se večina ljudi, ki imajo dobro razvito pismeno 

zmoţnost v maternem jeziku, laţje opismenjuje v drugem/tujem jeziku (oz. se ga v splošnem 

laţje učijo). Različni avtorji za to podajajo različne razloge, vsekakor pa je prenos tisti, ki ima 

pri tem veliko vlogo. Jezikovne zmoţnosti je prek transferja mogoče uporabiti tudi v 

drugačnih okoliščinah, ki jih predstavlja tuji jezik. Ker pa je odnos med prvim in 

drugim/tujim jezikom zapleten, ni nujno, da bosta znanje in pismenost prvega jezika vedno v 

dobrobit pri učenju in opismenjevanju v drugem/tujem jeziku. Tako rekoč lahko v nekaterih 

primerih celo zavirata proces (Bell, 1995).  

 

Učenja pisanja v drugem/tujem jeziku se v različnih okoliščinah lahko lotevamo različno. 

Med opismenjevanjem v materinščini in drugem/tujem jeziku je veliko podobnosti in razlik. 

Tudi podobnosti je treba poznati, kajti lahko jih vključimo v pouk tujega jezika in otroku na ta 

način bistveno olajšamo sam proces (Skela idr., 2009). Med pisanjem v prvem in pisanjem v 

drugem/tujem jeziku se pojavljajo naslednje vzporednice: oba vključujeta načrtovanje pisanja, 

ubesediljenje, pregledovanje in popravljanje napisanega, z namenom razvijanja ideje in 

iskanja primernih jezikovnih struktur ipd. (Silva, 1993). Poleg faz pisanja so enake tudi ostale 

osnovne značilnosti spisanega besedila, torej izbor teme, naslovnika, namena, oblike, vloge in 

vrste besedila. Prav tako še stalnost zapisanega, razdalja v času, prostoru in mislih med 

piscem in bralcem, kompleksnost zapisanega ter bogato besedišče (Brown, 2001).  

 

Znati brati in pisati v drugem/tujem jeziku je eden izmed ciljev sodobnejših druţb. Proces 

opismenjevanja v drugem/tujem jeziku je kompleksen proces in je pod vplivom različnih 

dejavnikov. Za slovenski jezik je značilno, da se glasovi ujemajo z zapisi, za angleški jezik pa 

je bolj značilno neujemanje glasov z zapisanimi črkami. Tako opismenjevanje slovenskih 

učencev v angleškem jeziku ni nekaj sistematičnega, temveč je bolj stranski produkt drugih 

aktivnosti učenja drugega/tujega jezika (Skela idr., 2009). Več o pisanju v drugem/tujem 

jeziku je predstavljeno v naslednjem poglavju. 

 

2.2.3 Pisanje in poučevanje pisanja v angleščini kot drugem/tujem jeziku  
 

V vseh jezikih je učenje pisanja kompleksen proces, ki traja dalj časa in je za večino 

posameznikov zahteven. Ko se učimo pisati, se pravzaprav učimo pravil, ki določajo: 

zapisovanje izgovorjenih besed ali njenih delov; pisanje besed z malo in veliko začetnico; 
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pisanje besed skupaj, narazen ali z vezajem; pisanje prevzetih besed; deljenje besed na koncu 

vrstice; uporabo ločil pri pisanju itd. (Bešter Turk idr., 2004). 

 

Za pravo razumevanje in poznavanje učenja pisanja v drugem/tujem jeziku je treba poznati 

tudi mikrospretnosti pisanja v drugem/tujem jeziku. V nadaljevanju zapisane mikrospretnosti 

se konkretno tičejo angleškega jezika, po analogiji pa jih je mogoče posplošiti tudi na učenje 

drugih/tujih jezikov. Brown (2001) jih zapiše takole: 

 pisanje grafemov in ortografskih vzorcev v angleščini; 

 pisanje s takšno hitrostjo, ki ustreza namenu pisanja; 

 pisanje ustreznih besednih zvez in raba pravilnih besednih vzorcev; 

 raba ustreznih slovničnih sistemov, vzorcev in pravil; 

 izraţanje določenih pomenov v različnih slovničnih vzorcih; 

 raba kohezije v pisnem diskurzu; 

 raba govorjenega jezika in običajev v pisnem diskurzu; 

 raba različnih oblik in vrst pisanega besedila glede na namen; 

 ustrezno povezovanje dogodkov med seboj; 

 ustvarjanje povezav med glavno idejo, stranskimi idejami ter novimi in danimi 

informacijami; 

 navajanje primerov in posploševanje; 

 razlikovanje med dobesednimi in metaforičnimi pomeni pri pisanju; 

 pravilna raba kulturno določeno specifičnih napotil v kontekstu pisanega jezika; 

 razvijanje in raba mnoţice strategij za pisanje, kot so pravilno predvidevanje bralčeve 

interpretacije zapisanega, raba tehnik za načrtovanje pisanja, tekoče pisanje, 

parafraziranje in raba sopomenk, iskanje vrstniške in učiteljeve povratne informacije, 

raba povratnih informacij za dodatno popravljanje in izpopolnjevanje besedila. 

 

Pri temi pisanja v drugem/tujem jeziku se pojavlja napačna domneva, da je le-to enako 

pisanju v maternem jeziku (Silva, 1993). Empirične raziskave kaţejo na pomembne razlike 

med omenjenima. Osnovna ortografija lahko pri učenju drugih/tujih jezikov ostaja enaka, ni 

pa temu vedno tako, sploh če vključimo v to idejo še jezike z drugih svetovnih kontinentov 

(Brown, 2001). Sam proces načrtovanja pisanja je pri obeh podoben, vendar je samo 

ubesediljenje mnogo teţje in manj učinkovito pri drugem/tujem jeziku. V drugem/tujem 

jeziku se na splošno manj načrtuje, več pozornosti se posveča sami produkciji besedila, 

zastavi se manj ciljev, pojavlja pa se tudi več teţav pri organizaciji gradiva samega. 

Ubesediljenje je manj tekoče, veliko pozornosti se posveča uporabi slovarja. Več teţav je pri 

iskanju ustreznega besedišča. Sam proces je za sporočevalca bolj zahteven in dolgotrajen, na 

koncu pa je dejanskih spisanih besed v daljšem času manj kot v maternem jeziku. V 

drugem/tujem jeziku je tudi manj ponovnega pregledovanja, ponovnega branja in refleksije 

(Silva, 1993). Učenec pri učenju pisanja v drugem/tujem jeziku nima takšne podlage, kot jo 

ima ob učenju materinščine (npr. znanja besedišča in slovničnih struktur). Primarnemu jeziku 

je namreč ţe vrsto let izpostavljen, zelo dobro pozna njegove jezikovne strukture in na tisoče 

besed. Pri učenju drugega/tujega jezika pa tega nima oz. ima to v veliko manjši meri (Skela 

idr., 2009). 

 

Raziskave s področja pisanja v drugem/tujem jeziku opozarjajo na mnoge ugotovitve, ki so 

pomembne tako za poučevanje kot učenje pisanja v drugem/tujem jeziku. Prvič, kot je zelo 

natančno razloţeno v predhodnih poglavjih, pisanje ni samo grafična reprezentacija 

govorjenega jezika. Zahteva cel skupek popolnoma drugih spretnosti in je v osnovi drugačno 

od govorjenja. Pri učenju pisanja v drugem/tujem jeziku vsak posameznik razvija za to 
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specializirane spretnosti. Za razliko od govorjenja te vključujejo snovanje ideje, organizacijo 

gradiva, ustvarjanje ustreznih povezav itd. Zelo pomembna je tudi pravilna raba slovničnih in 

pravopisnih pravil. Pisanje v angleščini kot drugem/tujem jeziku je za otroka zelo teţka 

naloga, zato je treba pri poučevanju na navedeno še posebej paziti (Brown, 2001). Drugič, v 

zadnjih desetletjih so učitelji svojo pozornost usmerjali predvsem v končni učenčev pisni 

produkt. S tem v teoriji ni nič narobe, a v praksi se je pokazalo, da so učenci pri učenju 

pisanja v drugem/tujem jeziku v prednosti, če se bolj osredotočajo na vsebino in sporočilnost, 

kajti besedilo zaradi tega postane njim lastno, vsebuje njihove ideje in misli, za pisanje celo 

razvijejo notranjo motivacijo. S pomočjo prakse se je izoblikoval nov trend, to je pojmovanje 

pisanja v drugem/tujem jeziku kot procesa. To ne pomeni, da končni produkt pri tem ni 

pomemben. Pisni izdelek je vendar cilj pisanja in ostaja velikega pomena, zato je pri učenju 

pisanja v drugem/tujem jeziku pomembno, da tako procesu kot končnemu produktu 

posvečamo potrebno pozornost (Brown, 2001). Tak pristop k učenju pisanja v drugem/tujem 

jeziku v sebi zdruţuje več načel. Učenci naj se osredotočajo k procesu, ki vodi h končnemu 

pisnemu izdelku. Otrokom je treba pri tem pomagati, v prvi vrsti morajo poznati sam proces, 

kako od ideje priti do končnega pisnega izdelka. V veliko pomoč pri pisanju je razvijanje 

strategij, ki so v pomoč pri iznajdbi besedila, ubesediljenju in popravkih. Pri tem morajo imeti 

dovolj časa za vse tri korake, poudarek pa ostaja na procesu samem. Za kakovosten končni 

izdelek je čez celoten proces pomembna povratna informacija (Shih, 1986). Zaradi naštetih 

ugotovitev in načel, ki so se pokazale za dobro prakso, še vedno ostaja prisotno pojmovanje 

pisanja kot procesa (tako v prvem kot drugem/tujem jeziku). Tretjič, Kaplan (1966) je objavil 

delo, v katerem teoretizira, da imajo različni jeziki različen pisni diskurz. Angleškega opiše 

kot napredujočega v ravni liniji, druge pa npr. v cikcak formaciji, v spirali itd. S tem je 

mišljeno, da smo ţe od malega vzgajani, da v maternem jeziku drugače organiziramo svoje 

pisanje. Angleţi tako nemudoma preidejo k bistvu, medtem ko drugi do njega spiralno šele 

prihajajo. Avtor s tem namiguje, da bodo tisti, ki se bodo učili drugega/tujega jezika, ţe samo 

zaradi narave pisnega diskurza pri tem imeli teţave. Brown (2001) na tem mestu opozarja, da 

je navedena domneva preveč generalizirana in jo strokovnjaki znotraj stroke zavračajo. A 

vendar ne moremo zanikati, da imajo pri učenju drugega/tujega jezika pomemben vpliv 

kulturne značilnosti in predispozicije posameznika, kot so število let šolanja, znanje branja, 

pisanja, govorjenja v maternem jeziku, raven razvitosti kognitivnih procesov itn. Vse našteto 

lahko podpira ali zavira učenje pisanja v drugem/tujem jeziku. Novejši val raziskav s tega 

področja prihaja do zaključka, da je pri učenju pisanja v drugem/tujem jeziku treba negovati 

učenčev materni jezik in učence voditi v proces razumevanja med prvim (učnim) in 

drugim/tujim jezikom. Prek razumevanja in poznavanja lastnega jezika se lahko tako 

ozaveščen posameznik laţje posveti in razume značilnosti pisanja v drugem/tujem jeziku 

(Connor, 1996). Četrtič, pri pisanju v tujem jeziku pri pouku se spopadamo z vprašanjem, 

kako avtentično je takšno pisanje. V maternem jeziku ima vsak dovolj priloţnosti, da piše 

izven pouka, pri drugih/tujih jezikih pa je temu vsej prej kot tako. Učitelji morajo zato 

stremeti k temu, da v pouk učenja pisanja v tujem jeziku vključujejo čim več takšnih situacij, 

ki ponazarjajo pisanja, kakršnih se lotevamo v resničnem ţivljenju. V maternem jeziku si 

otrok laţje predstavlja, kje bo takšno znanje dejansko uporabil. Z namenom, da bi učence 

motivirali, moramo pri učenju pisanja v drugem/tujem jeziku temu posvečati dodatno 

pozornost (Brown, 2001).  

 

Značilnosti pisanja v angleščini kot drugem/tujem jeziku in učenje le-tega nas nazadnje 

pripeljejo do največjega fokusa našega zanimanja. Pisanje razumljivega in drugače 

kakovostnega besedila v drugem/tujem jeziku je eden izmed najteţjih ciljev, h katerim 

stremimo pri pouku tujega jezika (Erţen idr., 2011). Naslednje poglavje je namenjeno prav tej 

temi. 
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2.3 PISANJE ŠOLSKEGA BESEDILA V ANGLEŠČINI KOT 

DRUGEM/TUJEM JEZIKU 
 

2.3.1  Pisanje besedila 
 

S pomočjo pisanja lahko tvorimo besedila. Vsako zapisano sporočilo še ne predstavlja 

besedila per se. Besedila so zgolj tista sporočila, ki tvorijo vsebinsko in oblikovno celoto 

(Bešter Turk idr., 2004). Najpomembnejši elementi besedila so tema, naslovnik, namen in 

oblika (Sešek in Sokolov, 2001). Takšna morajo biti tudi šolska besedila učencev v osnovni 

šoli, vključno s tistimi, ki jih učenci tvorijo pri nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine 

konec 6. razreda.  

 

Pisanje nas spremlja čez celotno ţivljenje. Naši nameni so pri pisanju besedil različni, 

ustvarjeno pa je namenjeno raznoraznim bralcem. Ravno zaradi tega obstaja več vrst in vlog 

besedil (Sešek in Sokolov, 2001). Eno samo besedilo ima lahko več različnih vlog, sploh če 

ima kompleksnejšo naravo. Poudarek določene vloge je odvisen predvsem od stvaritelja 

besedila, kajti ta je tisti, ki pri pisanju daje različne konotacije. Besedila pa lahko opazujemo 

tudi z drugih vidikov in temu pravimo vrste besedila, ki jih ločujemo na umetnostna in 

neumetnostna besedila, enogovorna in dvogovorna besedila, subjektivna in objektivna 

besedila itn. (Bešter Turk idr., 2004). Vedenje o teh omogoča bolj razumljivo in boljše 

strukturno oblikovano tvorjenje besedil različnih vrst. 

 

Preden zapisano sporočilo postane dejansko besedilo, je treba opraviti ţe nekaj dela, sploh 

kadar je govora o pisanju nekoliko daljšega besedila, pri učencih osnovne šole je to šolski 

sestavek, npr. spis (Sešek in Sokolov, 2001). Pri ustvarjanju besedila se podamo čez tri faze, 

ki vodijo h končnemu rezultatu, in sicer iznajdbo besedila, urejanje besedila in ubesediljenje. 

Prvi korak predstavlja proces odločanja, kaj vse ţelimo povedati in kakšna sta namen in tema 

ţelenega besedila. V ta namen si je najlaţje pripraviti osnutek, ključne besede in podobno. V 

drugem koraku zbrano gradivo nato urejamo. Nepotrebno zavrţemo, ostalo pa s pomočjo 

urejanja v zaporedja poveţemo v smiselno celoto. Neumetnostna besedila imajo načeloma 

tridelno zgradbo, ki sestoji iz uvoda, jedra in zaključka. V zadnjem koraku zbrano in urejeno 

gradivo z uporabo ustreznih besed in slovničnih vzorcev pretopimo v besedilo (Bešter Turk 

idr., 2004). Enak sistem velja za pisanje šolskih besedil. 

 

Zapisano besedilo je mnogo kompleksnejše od govorjenega. Ima tudi več značilnosti. V prvi 

vrsti nosi potezo stalnega, kajti ko je enkrat nekaj zapisano, lahko v teoriji obstoji neskončno 

dolgo. Ta značilnost je tista, ki daje zapisani besedi večjo moč kot govorjeni. Govorjeno 

besedilo je mogoče vedno v istem trenutku pojasniti in dopolniti. Pri zapisanem je to 

onemogočeno oz. vsaj oteţkočeno. Tudi količina časa, ki nam ga vzame zapis besedila, je 

večja od tiste pri govorjenju. Sicer stremimo k temu, da bi bil ta čas čim krajši, zagotovo pa 

bo pisanje vedno zahtevalo določeno količino vloţenega časa. Razdalja v času in prostoru 

med piscem in bralcem besedila sporočevalca usmerja v to, da predvideva splošne 

karakteristike povprečnega naslovnika. Pisec ţeli bralcu nekaj sporočiti, torej so pomembni 

predvsem način interpretacije bralca besedila, njegovo splošno znanje, kulturne značilnosti, 

stopnja pismenosti, znanje o določeni temi itd. Bolj kot se pri pisanju to vzame v zakup, večja 

je moţnost, da bo besedilo razumljeno tako, kot je bilo dejansko mišljeno, da bo razumljeno. 

Kot ţe omenjeno, za pretvorbo misli v pisano besedilo uporabljamo sistem črk in drugih 

simbolov. Pri govorjenju in poslušanju teh ni treba poznati, pisanje in branje pa to zahtevata. 

Kompleksnost pisnega besedila je še ena od pomembnih značilnosti, tiče pa se prav vsega ţe 
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zapisanega. Nadalje pisana beseda daje večji poudarek besedišču. Zahteva po kakovostnejši in 

bolj izbrani rabi besedišča je tukaj bolj izraţena (Brown, 2001).  

 

Na podlagi vsega zapisanega ni prav nič čudno, da je učenje pisanja tako dolgotrajen proces, 

ki zahteva veliko vloţenega truda in volje, pisanje kakovostnega besedila pa še toliko bolj.  

 

2.3.2  Pisanje besedil pri pouku 
 

Tisti, ki se učijo drugega/tujega jezika, gredo čez sistematičen oziroma rajši kvazisistematičen 

razvojni proces – napredujejo k popolni kompetentnosti obvladanja ciljnega jezika (Brown, 

2001). Tako imamo lahko v mislih, da so učenci v 6. razredu še vedno globoko v procesu 

učenja angleščine kot tujega jezika. »Pisanje, tako kot vsaka druga spretnost, zahteva vajo« 

(Sešek in Sokolov, 2001, str. 19). Učenci jo s pisanjem šolskih besedil vadijo pri pouku.  

 

Učence bo le urjenje v veščini pisanja prepričalo, da zmoţnost kakovostnega pisanja besedil 

ni le privilegij določenih izbrancev, temveč obrt, ki se je je mogoče naučiti in jo vseskozi 

izboljševati (Benulič, Fidler, Grosman, Rot Gabrovec in Sokolov, 1998). V ţelji, da bi bil 

končni rezultat učenčevo čim bolj kakovostno pisanje, ga skozi vajo pri pouku skušamo k 

temu tudi pripeljati. Učenci pišejo šolska besedila tako pri poukih jezikov kot pri drugih 

predmetih. 

 

Pisanje besedila, ki bi bilo v splošnem kakovostno zasnovano in hkrati za bralca še 

razumljivo, je za učenca teţavna naloga. Miselni napor je ob usklajevanju vsebine in 

jezikovnih prvin dvojen (Sešek in Sokolov, 2001). Učiteljeva vloga je zato na tem mestu 

ključna. Pri vezanih sestavkih učitelj vodi učenca pri pretvarjanju ustnega sporočila v pisno 

besedilo (Golli, 1991).  

 

Proces pisanja besedila se začne, še preden zapišemo prvo besedo, in sicer s temo, o kateri 

ţelimo sami nekaj povedati, ali s temo oziroma naslovom, izbranim od drugih, po navadi 

učiteljev. O vsaki dovolj splošni temi odrasli po navadi nekaj vemo in tako tudi zapišemo. 

Teme za otroke je treba bolj skrbno izbirati, vendar je takšnih vseeno na pretek (Sešek in 

Sokolov, 2001). Tem, ki naj bi jih učenci poznali in o njih pisali, je mnogo, zapisane pa so v 

posameznih učnih načrtih. Tiste iz učnega načrta za angleščino za otroke v 6. razredu so 

zbrane v naslednjih poglavjih.  

 

Poznamo več vrst šolskih besedil. Seveda obstoji mnogo več vrst besedil, vendar je izbira za 

pouk omejena. Prva skupina takšnih so prepisovanje, zapisovanje po nareku in druge podobne 

oblike, kjer učenci vadijo zgolj ortografijo in pravilno zapisovanje besed. Druga skupina so 

kontrolirana pisanja šolskih besedil, med katera spadajo pisanje zgodbe po spominu in druga 

vodena pisanja. Tu se v proces vključuje ţe več miselnih procesov, a same naloge še vedno 

dopuščajo le malo izraţanja otrokove ustvarjalnosti. Tretja skupina pisanj je skupina, kjer 

učenci sicer prosto pišejo šolska besedila, a so le-ta namenjena predvsem njim, ne drugim 

bralcem. Med najbolj očitnimi je tu delanje zapiskov pri pouku, sem pa spada tudi pisanje 

dnevnika in podobno. Takšno pisanje je ţe zelo prosto in ustvarjalno, a še ne vključuje 

upoštevanja dejstva, da je večina pisanja namenjena nekomu drugemu in mora biti zato tako 

in drugače kakovostno izdelana. Četrta skupina vključuje pisanje šolskih besedil, ki so 

zapisana predvsem z namenom, da učenec pokaţe svoje znanje nečesa. Mlajši otroci pišejo 

krajša besedila in spise, starejši pa ţe eseje in druge zahtevnejše oblike pisanja. To so 

praktično vsa pisanja, ki jih narekuje učni načrt. Peta skupina je skupina pravih pisanj. Čeprav 
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se praktično pri pouku vse uvršča v prve štiri naštete skupine, vseeno tudi v šoli prihaja do 

različnih situacij, kjer učenec poseţe po pisanju z osnovnim namenom doseči naslovnika, 

torej neko tretjo osebo, ki je bralec. Za primer, v to skupino spadajo pisma, ki jih učenci 

pišejo drug drugemu oz. vrstnikom v drugih drţavah in jih nato pregledujejo in popravljajo. 

Pravzaprav zadnji dve skupini skupaj predstavljata kontinuum, na katerega se uvrščajo 

raznorazna besedila (Brown, 2001). Pri nacionalnem preverjanju znanja (NPZ) iz angleščine v 

6. razredu morajo učenci pokazati svoje znanje v okviru vseh prvih štirih naštetih vrst besedil. 

Središče mojega zanimanja pa je predvsem krajše besedilo, ki ga pišejo kot zadnjo in za 

večino učencev najteţjo nalogo pisnega dela NPZ-ja iz angleščine v 6. razredu.  

 

2.3.3 Pisanje besedil pri pouku angleščine 
 

Otroke, ki se učijo pisanja v drugem/tujem jezika, lahko v grobem razdelimo v dve skupini: 

tiste učence, ki ne znajo brati ali pisati niti še v maternem jeziku, in tiste učence, ki so ţe 

opismenjeni v maternem jeziku. V slovenskem šolskem sistemu se je do pred kratkim 

angleščina uvajala šele, ko so bili učenci ţe vsaj okvirno opismenjeni v maternem jeziku, tako 

da se pri učenju pisanja v drugem/tujem jeziku ne daje poudarka na samo tehniko pisanja in 

podobna znanja (Skela idr., 2009). Tudi podatki iz empiričnega dela tega magistrskega dela so 

bili zbrani še v času rabe učnega načrta za angleščino iz leta 2011, ko je bila angleščina 

obvezni predmet v drugem vzgojno-izobraţevalnem obdobju. Zapisanemu gre dodati, da po 

učnem načrtu iz leta 2016 temu ni več tako – v slovenskih osnovnih šolah se učenci 

angleščine (tako kot slovenščine) sedaj učijo ţe v prvem vzgojno-izobraţevalnem obdobju 

(Andrin idr., 2016). 

 

Učenci lahko zmoţnost pisanja v angleščini razvijajo s prenosom iz materinščine, z 

izpostavljanjem pristnim pisnim besedilom, s pomnjenjem abecede in z vadbo pisanih črk 

(SEJO, 2001). Učni načrt za angleščino za drugo triletje pravi, da naj bo pisanje besedil pri 

pouku angleščine ustrezno prilagojeno učencem in njihovim potrebam. Dejavnosti naj ne 

bodo monotone in ponavljajoče se, temveč rajši raznovrstne, samo vzdušje pa sproščeno in 

delavno. Drugo vzgojno-izobraţevalno obdobje je tisto, v katerem se nabor besedil in nalog 

začne širiti. Na začetku učenja pisanja in pisnega sporočanja učenci pišejo predvsem različne 

naloge dopolnjevanja in druge vodene oblike pisanja, kasneje pa se dolţina in zahtevnost 

pisnih besedil dvigneta. Pouk pisnega sporočanja v angleščini naj bo zasnovan tako, da je 

učenec sistematično voden skozi celoten postopek tvorjenja pisnega besedila. Spoznava naj 

dejavnosti pred pisanjem, uči naj se pisanja osnutkov in jih ureja, sprejema naj povratno 

informacijo in jo podaja drugim itn. (Erţen idr., 2011). 

 

Uvodni odstavek, jedro in zaključni odstavek predstavljajo klasično zgradbo šolskega besedila 

v angleščini. Uvod je namenjen izpostavitvi glavne misli, ki bralca uvede v nadaljnje 

besedilo. Nakaţe glavno temo pisanja in optimalno bralca pritegne k branju. Jedro je glavni in 

najdaljši del besedila, v katerem glavno misel iz uvoda pisec razdela, razlaga, s primeri 

ponazarja in podobno. Zaključek je namenjen zaokroţitvi vsega navedenega. V njem je 

glavna misel ponovljena z drugimi besedami in zdruţena v celoto s povezavo misli iz jedra 

(Sešek in Sokolov, 2001).  

 

Med različnimi jezikovnimi spretnostmi je prav pisanje tisto, ki mu avtorji učnih načrtov do 

nedavnega niso posvečali dovolj pozornosti (Benulič, Fidler, Grosman, Rot Gabrovec in 

Sokolov, 1998). Od zapisanega minevata ţe skoraj dve desetletji in zadeve na tem področju so 

se vsekakor spremenile. V nadaljevanju so predstavljene glavne misli in smernice učnega 

načrta za angleščino v povezavi z izbrano tematiko magistrskega dela. Tako kot ostalim 
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temam je tudi pisnemu sporočanju v angleščini posvečen dovolj velik del učnega načrta. Na 

tem mestu velja omeniti, da je bil učni načrt za predmet angleščina sicer med izdelovanjem 

tega magistrskega dela posodobljen, ker pa so v empiričnem delu tega magistrskega dela 

analizirana pisna besedila učencev iz šolskega leta 2013/14, je tudi teoretični del naslonjen na 

predzadnji učni načrt (iz leta 2011).  

 

2.3.3.1  Pisanje besedil v skladu z učnim načrtom za angleščino 

 

Poleg splošnega znanja o tem, kakšno naj bo šolsko besedilo v angleščini in na kaj naj učitelj 

učence navaja, je za učiteljevo delo ključnega pomena tudi to, kaj o tem pravi učni načrt. Učni 

načrt je podlaga za učiteljevo poučevanje in otrokovo učenje, hkrati pa predstavlja tudi 

smernice, po katerih se vrednotijo in ocenjujejo tudi šolski pisni sestavki. 

 

V prvih nekaj letih učenja tujega jezika se učenci spoznavajo z branjem, pisanjem, 

govorjenjem in poslušanjem, a poudarek leţi na spoznavanju z angleščino in razumevanju 

pomenov. Ne ukvarjajo se s slovničnimi strukturami, vendar se jih kljub temu pri spoznavanju 

z jezikom učijo podzavestno. Eden izmed ţelenih končnih rezultatov pouka angleščine je 

razvoj medjezikovnega in medkulturnega sporazumevanja. Razvijanje sporazumevalne 

zmoţnosti učencem nudi širšo paleto moţnosti poklicnega in osebnega napredka v 

prihodnosti. Tudi pri pisni zmoţnosti je napredek na tem področju ključnega pomena. Takšno 

znanje omogoča boljše razumevanje sveta in besedil v tujih jezikih ter nudi komunikacijsko 

orodje na vseh ravneh ţivljenja (Erţen idr., 2011). 

 

Sporazumevalna zmoţnost je v učnih načrtih tujih jezikov opredeljena in razdelana na podlagi 

tega, kar je o njej zapisnega v dokumentu SEJA (Skela, 2011). Na kratko je ta predstavljena 

ţe v prvem poglavju tega dela. Enako o njej govori učni načrt za angleščino. Sporazumevalna 

zmoţnost je sestavljena iz (Erţen idr., 2011, str. 8–9): 

- »jezikovnih zmoţnosti (leksikalna, oblikoslovna, skladenjska, semantična, 

glasoslovna, pravopisna in pravorečna sestavina ter druge razseţnosti jezikovnega 

sistema); 

- sociolingvističnih zmoţnosti (druţbeno-kulturne in medkulturne okoliščine jezikovne 

rabe, to je poznavanje druţbenih dogovorov); 

- pragmatičnih zmoţnosti (ustrezna raba jezikovnih virov, ki vključuje tudi vsebinsko 

natančnost in tekočnost govora, razvijanje teme, proţnost in prilagodljivost govorcev, 

govorne menjave, razumevanje in strukturiranje besedila)«.  

 

V kolikor se od tu najprej osredotočimo zgolj na pisanje, je v povezavi s tem v učnem načrtu 

najprej zapisanih nekaj splošnih besedil. Tako le-ta navaja, da z razvijanjem jezikovne 

zmoţnosti učenci razvijajo zmoţnost uporabe jezikovnih znanj tudi za tvorjenje novih 

sporočil in besedil. Z razvijanjem pragmatične zmoţnosti pa učenci vadijo rabo pravil 

ustrezne tvorbe pisnih besedil in jih pri pisanju tudi upoštevajo. Tri jezikovne zmoţnosti so 

del večje celote in med seboj tako rekoč neločljivo povezane. Konkretnejše pa je med 

najpomembnejšimi cilji razvijanja medkulturne sporazumevalne zmoţnosti v angleščini 

poudarjeno tudi »pisanje, pisno sporazumevanje in pisno sporočanje: učenci zapisujejo, pisno 

sporočajo in se pisno sporazumevajo v ustrezni pisni angleščini« (Erţen idr., 2011). Na kratko 

lahko temu za potrebe tega dela rečemo pisanje. Zaradi boljše kakovosti učenja in poučevanja 

so cilji učenja in poučevanja pisanja v nadaljevanju v učnem načrtu še mnogo bolj natančno 

razdelani. 
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Učenci se v zmoţnostih in drugih lastnostih v drugem in tretjem triletju med seboj razlikujejo. 

Iz tega logično sledi, da je na triletja razdeljen tudi učni načrt za angleščino. V nadaljevanju 

so osvetljeni cilji drugega vzgojno-izobraţevalnega obdobja, ki so za razumevanje tega 

magistrskega dela najbolj pomembni.  

 

Erţen idr. (2011) menijo, da se učenci tekom drugega vzgojno-izobraţevalnega obdobja 

usposabljajo za osnovno pisno sporočanje, predvsem v smislu tvorjenja krajših pisnih besedil, 

o tistih temah, ki jih sami najbolj poznajo. Ni pa pomemben samo končni rezultat – učenci se 

usposabljajo tudi za pisanje osnutka, besedila in preverjanje besedila, pisanje končnega 

produkta. Ţe v čim zgodnejših fazah se jih poizkuša navajati na utečen sistem ter jih 

spoznavati s prvinami in značilnostmi pisanja in pisnega sporočanja. Nadalje je v okviru 

jezikovne zmoţnosti cilj drugega šolskega triletja raba preteţno pogosto rabljenega besedišča, 

predvsem v povezavi s temami, ki so blizu učencem, raba osnovnih slovničnih struktur, 

tvorjenje povedi v enostavčnih povedih in raba zgolj osnovnih pravil zapisovanja znanih 

besed, ločil in začetnice. Pri pragmatični zmoţnosti je cilj raba osnovnih sredstev 

povezovanja med povedmi in upoštevanje osnovnih lastnosti preprostejših besedilnih vrst. 

Nadalje je raba jezikovnih označevalcev druţbenih razmerij in vljudnostnih dogovorov cilj pri 

sociolingvistični zmoţnosti. Znotraj medkulturne ozaveščenosti se učenci uče podobnosti in 

razlik med slovenskim in angleškim jezikom. V okviru ortografskih zmoţnosti v drugem 

vzgojno-izobraţevalnem obdobju je cilj raba zgolj osnovnih načel za zapisovanje v 

angleščini.  

 

Tematska področja, ki so predvidena v učnem načrtu za angleščino, so takšna, da so učencem 

blizu. Na ta seznam se uvrščajo naslednje teme: jaz, moj dom, šola, svet, okolje, drţava, 

vsakdanje ţivljenje, druţbeno okolje, druţbene vrednote itn. Učitelj jih mora izbirati glede na 

raven, ki jo dosegajo učenci, in jim teme vseskozi prilagajati. Ne daje se poudarka na 

poznavanje določene teme, temveč na pisnem sporočanju samem (Erţen idr., 2011). 

 

Minimalni standardi, ki so zapisani v učnem načrtu za angleščino, narekujejo, da učenci 

drugega triletja pišejo predvsem besedila z vodenimi nalogami. Učenci morajo znati najmanj 

zapisati nize po večini enostavčnih povedi, ki vsebujejo skladenjske pomanjkljivosti, oz. 

pisati kratka in preprosta besedila o njim poznanih temah. Takšna besedila naj bi vsebovala 

preprosto besedišče, ki se pogosto ponavlja in vsebuje napake, in so sestavljena iz preprostih 

slovničnih struktur. Učenec v drugem vzgojno-izobraţevalnem obdobju pri pisanju besedila 

uporablja preproste veznike in vsaj v večini angleške besede zapisuje pravilno ter ustrezno 

rabi končna ločila. Tipične oblike besedil, ki jih učenci pišejo, so prepoznavne. Šele v tretjem 

triletju učenci pišejo besedila z bolj ustreznim in širšim naborom besedišča in bolj 

raznovrstnimi slovničnimi strukturami (Erţen idr., 2011).  

 

2.4  VREDNOTENJE PISNEGA ŠOLSKEGA BESEDILA V 

ANGLEŠČINI KOT DRUGEM/TUJEM JEZIKU 
 

Vrednotenje je širši pojem, ki zajema tudi pojem ocenjevanja (SEJO, 2011). Vrednotenje in 

ocenjevanje znanja v slovenskih šolah predstavljata neločljiv del učnega procesa. Učitelji na 

ta način spremljajo lastno delo in učenčev napredek, medtem ko za učence to predstavlja vir 

motivacije in oceno lastnega napredka pri usvajanju snovi. V vsakem učnem načrtu je 

usklajeno s standardi znanja, cilji pouka in drugimi poglavji, ki jih učni načrti vsebujejo. 

Poleg učiteljevega preverjanja in ocenjevanja poznamo tudi lastno vrednotenje, vrednotenje 

med vrstniki in zunanja preverjanja (Erţen idr., 2011). Za potrebe tega magistrskega dela je 
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pomembno predvsem zunanje preverjanje, pa vendar moramo prej sploh razumeti in poznati 

vrednotenje pisnih besedil pri pouku angleščine. 

 

Učenčevo znanje lahko vrednotimo z vidika kakovosti in kvantitete. Kvantiteta se kaţe v 

količini znanja, torej podatkov, informacij in znanj. Na drugi strani se kakovost tiče 

postopkov, strategij, procesov in prenosov. Gre za dve med seboj prepletajoči se razseţnosti 

znanja (RIC, 2006). Vsako izmed štirih komunikacijskih dejavnosti je mogoče proučevati z 

vidika obeh dimenzij. 

 

Bloom (1956) je ţe več desetletij nazaj zapisal taksonomsko lestvico znanja in spretnosti. Na 

spoznavnem področju se po vrstnem redu zahtevnosti uvrščajo: poznavanje, razumevanje, 

uporaba, analiza, sinteza in evalvacija. V kolikor podrobneje pogledamo pisanje šolskega 

besedila, ga lahko v grobem uvrstimo na najvišji dve ravni. Sinteza predstavlja raven, na 

kateri je posameznik zmoţen povezovati dele in elemente v celoto, jo urejati in spreminjati. 

Tako tudi načrtovanje idejnih osnutkov, oblikovanje sporočil, preoblikovanje celote itd. To 

vse je značilno za pisanje besedila, za to raven pa je pomembna zmoţnost ustvarjalnosti 

učenca. Proces pisanja besedila vedno vsebuje tudi vrednotenje lastnega dela, torej se 

ustvarjanje pisnega besedila uvršča tudi na raven evalvacije. Za kakovostno pisno besedilo je 

treba vseskozi presojati in po potrebi popravljati lasten izdelek. Učenci kriterije za 

vrednotenje poznajo in na podlagi teh presojajo in usklajujejo zapisano besedilo. 

 

Proces ovrednotenja pisnih besedil učencev je bil vedno teţka naloga. Pri tem se največkrat 

vrednotijo naslednji sklopi in podsklopi (Brown, 1991): 

- vsebina (glavna ideja, stranske ideje, razvijanje idej skozi osebne izkušnje, navajanje 

in prikazovanje dejstev in mnenj, raba opisovanja, vzorčno-posledičnih zvez ter 

primerjav in nasprotij, dosledno vzdrţevanje rdeče niti besedila); 

- organizacija besedila (učinkovitost uvoda, logična sosledja, ideja, primernost 

zaključka, primerna dolţina); 

- diskurz (stavki, ki se nanašajo na temo, enotnost odstavkov, prehodi, kohezivnost, 

navezovanja, tekočnost, ekonomičnost, raznolikost); 

- skladnja; 

- besedišče; 

- mehanika (črkovanje, raba ločil, citiranje, urejenost in videz). 

 

Različni strokovnjaki kot najpomembnejše pri vrednotenju pisnih besedil izpostavljajo 

različne izmed prej naštetih. V preteklih obdobjih sta bila pri vrednotenju angleških besedil 

predvsem skladnja in besedišče, v zadnjem času pa vse bolj pomembni postajata vsebina in 

njena sporočilnost. Vsekakor pa se je treba pri podajanju ocene učencu izogibati generalni 

skupni oceni (holistično vrednotenje). Bolje jo je razdelati na posamezne sklope in ji dodati še 

pisne komentarje posameznih področij (analitično vrednotenje). Tako učenec ve, čemu mora 

pri vaji nameniti posebno pozornost (Brown, 2001). 

 

Pisne izdelke učencev berejo predvsem učitelji. Ravno tako jih učitelji vrednotijo in podajajo 

bodisi opisne bodisi številčne ocene. Učitelji se na šolska besedila odzivajo s predlogi za 

spremembe in svojimi opaţanji. Učence na ta način spodbujajo, da se sčasoma sami naučijo 

opaţati prednosti in slabosti svojega pisanja (Sešek in Sokolov, 2001). Pri vrednotenju pisnih 

izdelkov učencev se stremi k temu, da se učenci opremijo z zmoţnostjo samovrednotenja, ki 

jim bo v podporo pri oblikovanju vedno bolj kakovostnih pisnih besedil. Vrednotenje in 

številčna ali opisna ocena še ne predstavljata končne faze pri učnem procesu. V osnovni šoli z 

vajami popravljamo ugotovljene napake pri pisanju, saj se le tako učenci resnično učijo. 
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Otrokom je torej treba omogočiti, da svoje napake popravljajo na konkretnih primerih, saj si 

jih tako resnično lahko zapomnijo in jih kasneje po analogiji tudi ne ponavljajo več. Učenčeve 

napake in teţave pri pisnem sporočanju se zbirajo in v skladu z učnim načrtom predmeta tudi 

postopno popravljajo. Za to pa je potrebno več vaje v obliki vezanega spisja (Golli, 1991). V 

skladu z učnim načrtom se učitelj tudi odziva na napake in to usklajuje z minimalnimi 

standardi znanja pri pisanju šolskega besedila, ki jih mora doseči vsak učenec. 

 

Poleg pozitivnih odzivov o pisanjih učencev se v splošnem učitelji pri vrednotenju izdelka 

odzivajo na preproste in manj preproste napake. Pogosteje se pojavljajo pisni izdelki brez repa 

in glave, sploh pri mlajših otrocih. Vztrajanje pri jedrnatih in natančnih odgovorih bi moralo 

izkoreniniti dolgovezenje. Nadalje lahko potem učence, ki jim je oblikovanje besedil ţe bliţje, 

spodbujamo k izvirnejšim pristopom in pisanju (Benulič, Fidler, Grosman, Rot Gabrovec in 

Sokolov, 1998).  

 

Natančnejše usmeritve vrednotenja pisnega šolskega besedila v angleščini kot drugem/tujem 

jeziku so zapisane v učnem načrtu, ki je tesno povezan s Skupnim evropskim jezikovnim 

okvirom (SEJO). 

 

2.4.1  Vrednotenje pisnega besedila v skladu z učnim načrtom za angleščino 
 

Vrednotenje in ocenjevanje pisnega besedila pri pouku angleščine potekata v skladu z učnim 

načrtom za angleščino, na kar nas usmerja ţe Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja v 

osnovni šoli, v katerem so zapisane osnovne smernice, ki so enake pri vseh osnovnošolskih 

predmetih (Erţen idr., 2011). V 6. razredu se učenčevo znanje ocenjuje s številčnimi ocenami 

na lestvici od 1 do 5, pri čemer je samo 1 negativna ocena, ostale so pozitivne. Najpogostejše 

je ocenjevanje ustnih odgovorov in pisnih izdelkov, sicer pa tudi projektnega dela, nastopov 

in praktičnih ter drugih izdelkov (Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter 

napredovanju učencev v osnovni šoli, 2013). Sistem je razširjen in praktično vsakemu 

posamezniku dobro poznan, specifike pa so pri vsakem predmetu nekoliko drugačne. 

 

Erţen idr. (2011) pravijo, da »vrednotenje znanja pri pouku angleščine poteka v različnih 

oblikah, in sicer kot: 

- samovrednotenje, 

- medsebojno oziroma vrstniško vrednotenje, 

- učiteljevo preverjanje in ocenjevanje, 

- zunanja preverjanja«. 

 

Učitelji naj bodo pri preverjanju in ocenjevanju doseţenih ciljev osredotočeni na znanje, 

načini ocenjevanja pa naj bodo usklajeni s sistemom učenja in poučevanja. Ocenjevanje 

govornega sporazumevanja poteka drugače kot ocenjevanje pisnega sporazumevanja. Učenci 

lahko v okviru pisnega sporočanja pri pouku angleščine tvorijo popolna ali nepopolna 

besedila – nepopolna predstavljajo zgolj dele besedil, ki jih učenci zapisujejo ob vodenih 

nalogah, popolna pa celovita besedila, kot so pisma, zgodbe idr. Obe vrsti zapisov se vrednoti 

v skladu s standardi znanja. Pri tem učitelj upošteva, da je osnovnošolska pisna zmoţnost v 

angleščini še zelo omejena (Erţen idr., 2011). 

 

V učnem načrtu za angleščino so zelo natančno opredeljeni minimalni standardi, ki naj bi jih 

učenci dosegali v drugem vzgojno-izobraţevalnem obdobju, ki so predstavljeni ţe v 

prejšnjem poglavju. V drugem triletju se v angleščini pišejo kratka in preprosta besedila, ki so 

sestavljena iz enostavčnih povedi. Ta predstavljajo minimalni standard, ki ga morajo učenci 
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dosegati in na podlagi katerih se vrednotijo učenčeva pisna besedila. Ravno tako so v učnem 

načrtu za angleščino predpisani standardi znanja, h katerim stremimo. Minimalni standardi so 

res zgolj najmanj, kar mora učenec tega triletja obvladati, standardi znanja pa so predpisani na 

nekoliko višji ravni. Večina učencev naj bi zapisovala tako enostavčne kot večstavčne povedi, 

tudi z neustreznim vrstnim redom, predvsem krajše in preprostejše narave o njim znanih 

tematikah. Pri tem standardi pisanja predvidevajo preprosto in pogosto besedišče, slovnične 

strukture in veznike, ustrezno zapisovanje črk angleške besede in rabe končnih ločil ter dokaj 

ustrezno rabo osnovnih besedilnih oblik. Predvidena referenčna raven pisanja v drugem 

vzgojno-izobraţevalnem obdobju po SEJU je med A1 in A2. SEJO je tisti, na katerem temelji 

učni načrt za angleščino (Erţen idr., 2011) in je za vrednotenje pisnih besedil v angleščini 

zelo pomemben. Več o referenčnih ravneh je predstavljeno v nadaljevanju. 

 

2.4.2  Vrednotenje pisnih besedil v skladu s Skupnim evropskim jezikovnim 

okvirom (SEJO)  
 

Angleščina je eden izmed najbolj razširjenih mednarodnih jezikov. Za sporazumevanje jo 

poleg govorcev, ki jim angleščina predstavlja materni jezik, kot komunikacijsko orodje po 

svetu uporablja tudi ogromno tujih govorcev. Zato so »splošna znanja in zmoţnosti ter 

medkulturna sporazumevalna jezikovna zmoţnost v angleščini v učnem načrtu opredeljeni v 

skladu s Skupnim evropskim jezikovnim okvirom (SEJO)« (Erţen idr., 2011). SEJO je 

namenjen učenju, poučevanju, vrednotenju in ocenjevanju jezikov. Predvsem obsega opise in 

razčlembo jezikovnega znanja ter jezikovnih zmoţnosti (Sešek in Piţorn, 2009). Eksplicitno 

je namenjen vrednotenju in ocenjevanju ter reševanju nekaterih drugih kurikularnih ovir 

(Westhoff, 2007).  

 

Od učitelja do učitelja vrednotenje pisnih izdelkov izrazito niha (Butler in Lee, 2010), zato se 

je pojavila potreba po skupnem jezikovnem okviru, ki bi urejal s tem povezana vprašanja. 

Okvir za SEJO je ţe več desetletij nazaj postavil Svet Evrope. Leta 1991 se je začelo 

aktivnejše iskati načine primerjave doseţkov učencev v različnih nacionalnih kontekstih. 

SEJO opisuje, česa vsega se mora učenec drugega/tujega jezika naučiti, da bo ta jezik lahko 

uporabljal za učinkovito sporazumevanje. Zasnovan je tako, da sluţi kot referenčni okvir, 

znotraj katerega so opredeljene ravni jezikovnega znanja, s katerimi je mogoče meriti znanje 

drugega/tujega jezika in opazovati napredek. SEJO je namenjen načrtovanju pouka in drugih 

učnih situacij tujega jezika, postavljanju meril za ocenjevanje ter metakogniciji učenja (SEJO, 

2011). 

 

SEJO govori o šestih skupnih referenčnih ravneh jezika. Na prvih dveh ravneh govorimo o 

osnovnem uporabniku (raven A). Prva je začetna raven, ki jo imenujemo vstopna raven (A1), 

druga pa vmesna raven (A2). Drugi dve ravni predstavljata samostojnega uporabnika 

(raven B), tretja raven je raven sporazumevalnega praga (B1), medtem ko je četrta raven ţe 

višja raven (B2). Tretji dve ravni zavzemata učinkovitega uporabnika (raven C), peta raven je 

raven učinkovitosti (C1), šesta pa je najvišja raven, raven mojstrstva (C2).  
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Slika 1: Skupne referenčne ravni (SEJO, 2011, str. 45) 

 

Globalna lestvica referenčnih ravni, kot jo podaja SEJO (2011), omogoča laţje vrednotenje 

besedil. Ena izmed glavnih rab okvira je namenjena opisovanju ravni doseţenega znanja po 

obstoječih testih in izpitih. Z umeščanjem v ravni nam je kljub različnim testom in 

preverjanjem omogočena primerjava znanja učencev. Vsaka izmed ravni je v nadaljevanju 

natančneje razdelana. 
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Slika 2: Preglednica skupnih referenčnih ravni: globalna lestvica (SEJO, 2011, str. 46) 

 

Konec 6. razreda naj bi učenci osnovnih šol dosegali raven med A1 in A2 (Erţen idr., 2011). 

S Slike 2 je razvidno, da gre za osnovnega uporabnika, ki razume osnovnejše stavke in 

pogostejše izraze. Sporazumeva se s preprosto in neposredno izmenjavo informacij (SEJO, 

2011).  

 

Učni načrt za angleščino globalno razdela ocenjevanje pri pouku angleščine v osnovni šoli, 

SEJO (2011) pa se v vrste ocenjevanja spusti nekoliko bolj podrobno. V dokumentu so 
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omenjene različne vrste ocenjevanja, ki v parih predstavljajo alternativo drugi vrsti. V 

nadaljevanju je zapisanih le nekaj teh vrst: subjektivno : objektivno, celostno : analitično, 

formativno : sumativno, neposredno : posredno, sprotno : fazno itn. Poleg naštetih poznamo 

tudi samoocenjevanje in ocenjevanje s strani drugih.  

 

Eden izmed načinov preverjanja in vrednotenja znanja predstavlja tudi nacionalno preverjanje 

znanja iz angleščine v 6. razredu. Gre za ocenjevanje s strani drugih (SEJO, 2011) oz. zunanje 

preverjanje (Erţen idr., 2011).  

 
2.5  PISNO SPOROČANJE NA NACIONALNEM PREVERJANJU 

ZNANJA IZ ANGLEŠČINE V 6. RAZREDU 
 

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) opredeljuje Zakon o osnovni šoli, ki napotuje na 

Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli. NPZ so se začela v Sloveniji 

uvajati ţe z letom 2000/2001. Glavni cilj je ugotavljanje znanja učencev v osnovnih šolah in 

posledično izboljševanje znanja ter učenja in poučevanja predmetov. Z NPZ se preverjajo 

standardi znanja, ki so določeni v predmetnih učnih načrtih (RIC, 2006). Standardi znanja za 

angleščino so ravno z namenom boljšega razumevanja zunanjih preverjanj znanja zapisani v 

enem izmed prejšnjih poglavij. 

 

V 6. razredu se NPZ izvaja s področij učnega jezika, matematike in tujega jezika. NPZ iz 

angleščine kot tujega jezika konec 6. razreda je sestavljeno iz štirih delov: nalog, ki preverjajo 

slušno razumevanje, nalog, ki preverjajo bralno razumevanje, nalog, ki preverjajo znanje 

besedišča, in nalog, ki preverjajo raven znanja pisnega sporočanja. Pisno sporočanje 

predstavlja 21 % celotnega preverjanja. Z njim se preverja zmoţnost tvorjenja pisnega 

besedila v angleščini. Za preverjanje ravni znanja pisnega sporočanja je vključena ena naloga, 

pri kateri učenci običajno pišejo krajše vodeno besedilo. Tematike so izbrane na podlagi 

veljavnega učnega načrta za angleščino, predvidena dolţina besedila, ki naj bi ga tvorili 

učenci, pa je med 80 in 100 besedami (RIC, 2006).  

 

Pri NPZ iz angleščine v 6. razredu v šolskem letu 2013/14 so morali učenci v okviru pisnega 

sporočanja napisati pismo angleškemu prijatelju Petru. Opisati so morali svoj domači kraj in 

povedati, kaj počno poleti in pozimi, ter nazadnje Petra v vsaj treh vprašanjih povprašati o 

tem, kakšen je njegov domači kraj. Tema se je torej dotikala vsebinskega sklopa drţava, kraj, 

prebivalci, potovanje, promet (RIC, 2006). Naloga pisnega sporočanja iz NPZ iz angleščine v 

6. razredu iz šolskega leta 2013/14 se nahaja v Prilogi 1. 

 

Merila za vrednotenje so razdeljena na tri kriterije, ki so razdelani na posamezne opisnike. 

Nato so še posamezno razdelana od 0 točk do največjega moţnega števila točk, ki jih lahko 

pridobi učenec. Pri nalogi pisnega sporočanja lahko učenci doseţejo največ 10 in najmanj 0 

točk. Od tega pri prvem kriteriju – vsebini – 5 točk, pri drugem kriteriju – besedišču in 

pravopisu – 3 točke in pri tretjem kriteriju – slovnici – 3 točke. Če učenec pri posameznem 

kriteriju ne dosega najvišjega števila točk, se od ocenjevalca pričakuje, da poleg številčnega 

ovrednotenja zapiše tudi pisni komentar, ki je v pomoč pri razumevanju nedoseganja 

najvišjega moţnega števila točk (RIC, 2006). Iz preglednice na Sliki 3 je mogoče razbrati 

natančnejše razdelana merila za vrednotenje pisnih besedil učencev 6. razreda na nacionalnem 

preverjanju znanja iz angleščine.  
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Slika 3: Preglednica meril za vrednotenje naloge pisnega sporočanja (RIC, 2006) 

 

NPZ v 6. razredu se izvaja ţe od šolskega leta 2005/2006 (RIC, 2006), še vedno pa ni bilo 

narejene poglobljene analize pisnih besedil v angleščini, ki bi lahko prispevala k teoretičnemu 
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razumevanju pisne zmoţnosti mlajših učencev v angleščini v slovenskem šolskem sistemu, 

oziroma takšne analize, ki bi nudila tudi uporabne rezultate učiteljem tujega jezika v obliki 

smernic za poučevanje pisne zmoţnosti. 

 

2.6 ANALIZA PISNIH BESEDIL V ANGLEŠČINI KOT 

DRUGEM/TUJEM JEZIKU  
 

Učenci v 6. razredu pri NPZ iz angleščine kot tujega jezika med drugim pišejo tudi krajša 

besedila, ki so ovrednotena po merilih za ocenjevanje (RIC, 2006), ki so zapisana v prejšnjem 

poglavju. Vendar če ta pisanja učencev pogledamo nadrobneje, lahko iz njih razberemo 

mnogo več. Podrobnejša analiza le-teh nam lahko nudi mnogo boljše razumevanje dejanske 

ravni znanja angleščine kot tujega jezika, ki ga dosegajo učenci slovenskih osnovnih šol 

konec 6. razreda, besedišča, ki ga učenci uporabljajo, pojavljanje najpogostejših napak itn. Po 

Connorjevi (1987) je prav analiza pisnih izdelkov velikega pomena za oblikovanje integrirane 

teorije o pisanju. 

 

2.6.1 Pristopi k analizi besedila 
 

Poraja se vprašanje, na kakšen način je najboljše pisna besedila učencev sploh proučevati. 

Metode za proučevanje besedil so raznolike, nedokončne, proţne in se še vedno razvijajo. 

Lotevajo se jih strokovnjaki z različnih področij (Connor, 1987). Izhajajo iz različnih ved, kot 

so filozofija, sociologija, lingvistika, antropologija, psihologija itn. Gre torej za multi- in 

interdisciplinarno vejo znanosti (Verdonik, 2004). 

 

Pristopi k analizi besedila se na podlagi domnev o besedilu delijo na pozitivistične, 

jezikoslovne in interpretativne. Te domneve vključujejo predpostavko o (Lacity in Janson, 

1994): 

- raziskovalni metodi – cilj vseh raziskovalnih metod naštetih pristopov je razumevanje 

besedila, vsak izmed naštetih le predpisuje različno metodo za to; 

- naravi besedila – pristopi se ločujejo po pojmovanju razmerja med podatki v besedilu 

in resničnostjo; 

- vlogi raziskovalca – interpretacija besedila je do določene mere pod vplivom 

raziskovalčeve subjektivnosti, omenjeni pristopi se razlikujejo po tem, do kakšne mere 

to priznavajo. 

 

Pozitivistični pristop temelji na domnevi, da razumevanje izhaja iz identifikacije nenaključnih 

spremenljivk v besedilu, uporabljeni jezik ustreza objektivni resničnosti, raziskovalec pa je le 

opazovalec, ki nima nobene interakcije z avtorjem besedila. Celoten pomen lahko razbere 

zgolj iz besedila. Nadalje jezikoslovni pristop predpostavlja, da razumevanje nastaja prek 

proučevanja vrste in strukture izrekov. Uporabljeni jezik ni zgolj nevtralen odraz resničnosti, 

temveč je rajši dejanje, ki oblikuje resničnost. Pravzaprav je resničnost tista, ki se prek 

besedila šele pojavi. Lingvistični pristop podobno kot pozitivistični predpostavlja, da je 

besedilo mogoče razumeti brez vključevanja raziskovalca. Ne nazadnje interpretativni pristop 

izhaja iz ideje, da do razumevanja pridemo s pomočjo vsiljivih metod, prek katerih 

raziskovalec skuša razumeti, kako kultura in izkušnje vplivajo na interpretacijo besedila. 

Pomen uporabljenega jezika je subjektiven – pisec, bralec in opazovalec lahko iz istega 

besedila razberejo različne pomene. Le slednji pristop je tisti, kjer mora biti za pravo 

razumevanje besedila raziskovalec tudi sodelujoči. Idealno v procesu neposredno sodeluje, če 

pa to ni mogoče, poskuša razumeti, kako avtor, njegove izkušnje in kultura vplivajo na 

interpretacijo besedila (Lacity in Janson, 1994). 
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Med pozitivistične pristope k analizi besedila se tako npr. uvrščajo vsebinska analiza, analiza 

verbalnega protokola in analiza rokopisa, med jezikoslovne pristope k analizi besedila spadata 

npr. analiza govornega akta in analiza diskurza, med interpretativne pristope pa štejemo npr. 

hermenevtiko in namensko analizo (Lacity in Janson, 1994). 

 

Pri izbiri metode za analizo besedila je pomembno, da se ne osredotočamo na subjektivna 

mnenja o tem, katera izmed naštetih je boljša, temveč na podlagi poznavanja značilnosti 

posamezne metode rajši na to, katera izmed naštetih je v določenem kontekstu bolj primerna 

(Lacity in Janson, 1994). Zapisano je treba imeti v mislih pri branju naslednjega podpoglavja. 

Pregled različnih raziskav s področja analize pisnih besedil učencev v angleščini kot 

drugem/tujem jeziku je ravno zaradi mnoţice raznovrstnih metod, s katerimi je mogoče 

besedila proučevati, tako raznolik. 

 

2.6.2  Pregled ugotovitev s področja tujih analiz pisnih besedil v angleščini kot 

drugem/tujem jeziku 
 

Raziskave s področja pisanja v drugem/tujem jeziku so po večini osredotočene na 

proučevanje pisne zmoţnosti tistih, ki ţe dosegajo višje ravni znanja drugega/tujega jezika. 

Mlajši učenci, ki se še vedno opismenjujejo v maternem jeziku in hkrati v drugem/tujem 

jeziku, pa nudijo moţnost vpogleda v razvoj pisanja s perspektive multikompetenčnosti oz. 

večzmoţnosti (Lindgren in Stevenson, 2013). Proučevanje pisne zmoţnosti mlajših otrok pa 

je med raziskovalci zaenkrat še porajajoči se koncept. Področje proučevanja ravni znanja 

adolescentov in mlajših otrok, ki se učijo angleščine kot drugega/tujega jezika, in značilnosti 

besedil, ki jih tvorijo, je skopo. V večini razvitejših drţav je znanje drugega/tujega jezika in 

pisanje v le-tem normativ, ki spodbuja k višji izobrazbi in boljšim zaposlitvenim moţnostim. 

V prvi vrsti bi bilo zato treba več vlagati v to, da se raziskovanje pisne zmoţnosti v 

drugem/tujem jeziku uveljavi kot pomembnejše in bolj raziskano polje. Na tej točki morda 

sploh še ne poznamo vseh pomembnih ugotovitev s tega področja (Harklau, 2011; Bae in Lee, 

2012). Za ugotavljanje značilnosti s področja učenja angleščine kot drugega/tujega jezika pri 

mlajših učencih so potrebne nadaljnje raziskave (Pérez-Paredes in Sánchez-Tornel, 2014). Ne 

glede na to, da strokovnjaki s tega področja opozarjajo na primanjkljaj študij iz te stroke, je ob 

pregledu literature moč najti nekaj raziskovanj besedil, ki jih zapisujejo učenci, ki se učijo 

angleščine kot drugega/tujega jezika. Predstavljene so v nadaljevanju.  

 

Lindgrenova in Stevensonova (2013) sta v svoji raziskavi proučevali besedila švedskih 11- in 

12-letnikov in vire interakcije, ki jih aplicirajo pri dopisovanju v švedščini kot maternem 

jeziku in v angleščini kot tujem jeziku. Vzpostavljanje odnosov z drugimi je ena izmed 

najosnovnejših funkcij jezika (Lemke, 1998). Od učencev se v šolah pričakuje, da bodo 

sposobni pisnega izraţanja svoje drţe, čustev in mnenj, da bodo počasi razvijali vedno večje 

zavedanje drugega in da bodo sposobni pisno izraţati svojo identiteto. Pri otrocih, ki se še 

vedno opismenjujejo v prvem jeziku, hkrati pa se učijo drugega/tujega jezika, je zanimiva 

raba njihovega sporazumevalnega repertoarja za izraţanje interakcijskih pomenov v obeh 

jezikih. Pisci lahko za izraţanje pomenov uporabljajo besedni jezik, torej se izraţajo prek 

jezikovnih struktur, kompleksnosti besedila itn. Lahko pa to počnejo tudi prek nejezikovnih 

medijev, torej slik, simbolov ipd. V dotični študiji sta avtorici primerjali pisma švedskih 11- 

in 12-letnih piscev, spisanih v švedščini in angleščini. Cilj študije je bil ugotavljanje, ali jezik, 

v katerem so pisma napisana, in spol učenca vplivata na obseg, v katerem so rabljeni 

interakcijski viri, hkrati pa tudi raziskovanje virov besedila, ki jih mladi pisci aplicirajo, da 

posredujejo interakcijski pomen v tujem jeziku. V raziskavo je bilo vključenih 72 učencev, 
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starih 11–12 let, od tega 39 deklic in 33 dečkov, prihajajoč iz sedmih različnih razredov petih 

različnih drţavnih šol iz istega mesta. Vsi sodelujoči so tekoče govorili materni jezik, v času 

študije so se angleščine učili pribliţno pet let. Za pisanje pisma so imeli na voljo 15 minut, pri 

tem pa niso smeli zraven uporabljati ničesar. Besedila so bila vsebinsko in diskurzivno-

semantično analizirana. Rezultati njune raziskave so bili naslednji: kvantitativna analiza je 

pokazala, da (če v zakup vzamemo dolţino besedila) v besedilih obstoji le malo razlik med 

pogostostjo rabe izrazov interakcije v prvem in tujem jeziku. Nekaj te razlike se je pokazalo 

pri spolu, deklice so le nekoliko pogosteje uporabljale te izraze. Pri dolţini pisma se je med 

dolţino besedila v maternem jeziku in drugem/tujem jeziku pokazala pomembna razlika. 

Besedila v maternem jeziku so v povprečju vsebovala 353,4 znaka brez presledkov, besedila v 

drugem/tujem jeziku pa so v povprečju imela 281,5 znaka. Učenke so tako v maternem jeziku 

(406,4 znaka brez presledkov) kot drugem/tujem jeziku (315,4 znaka brez presledkov) 

napisale daljša besedila kot učenci (290,8 znaka brez presledkov v maternem jeziku in 241,4 

znaka brez presledkov v drugem/tujem jeziku). Kvalitativna analiza je pokazala veliko tako 

jezikovno specifičnih kot nejezikovno specifičnih virov, ki so jih mladi uporabili z namenom 

izraţanja interakcijskih pomenov v tujem jeziku. Najpogostejši tip informacij, ki so ga v 

besedilu pisci posredovali, so bile informacije o ljudeh in interesih. Iz rezultatov je mogoče 

potegniti zaključek, da kljub temu da je pisanje v drugem/tujem jeziku za mlajše učence 

kompleksno in jim na tem področju primanjkuje jezikovnega znanja, so pri rabi interakcijskih 

virov učinkoviti in ustvarjalni. Mlajši učenci drugih/tujih jezikov imajo do določene mere ţe 

razvito multikompetenčnost na področju povezave in rabe maternega in drugega/tujega jezika 

(Lindgren in Stevenson, 2013). 

 

Bae in Lee (2012) sta raziskovala razvoj pisne zmoţnosti v angleščini kot drugem/tujem 

jeziku v okviru jezikovnega programa English for Young Learners (EYL). Raziskave s tega 

področja kaţejo, da učenci v drugem/tujem jeziku dosegajo niţje ravni sporazumevalne 

zmoţnosti, kot jo dosegajo v maternem jeziku (Ortega, 2003). Za usvajanje teh zmoţnosti je 

pomembna dolgotrajna in redna vaja (DeKeyser, 2001). V trenutnem juţnokorejskem šolskem 

sistemu se učenci začnejo učiti angleščine v tretjem razredu, vendar to po večini obsega eno 

uro na teden. Z namenom proučevanja vpliva dosledne vaje na razvoj pisne zmoţnosti so v 

navedeni študiji v progam EYL vključili 42 otrok iz Juţne Koreje, v starosti od 9 do 13 let. 

Program je vseboval 315 dodatnih ur učenja angleškega jezika. Po navadi se juţnokorejski 

otroci angleščine začnejo učiti v 3. razredu. Tekom 18 mesecev izvajanja programa sta avtorja 

izvedla tri meritve pisne zmoţnosti. Učenci so na testiranju na podlagi predloţenih slik prosto 

spisali pripoved. Za to so imeli na voljo 30 minut časa. V okviru opravljenih testiranj sta se po 

lastni izbiri osredotočila na naslednje komponente pisanega jezika: slovnico, vsebino, 

skladnjo, pravopis in dolţino besedila. S pomočjo multivariatne analize sta dognala, da ima 

vaja na naštetih področjih tekom časa velik vpliv na razvoj pisne zmoţnosti v drugem/tujem 

jeziku. V povprečju je bila dolţina besedila pri prvem merjenju 125,86 besede, pri drugem 

merjenju 191,93 besede in pri tretjem merjenju 269 besed. Napredek na področju slovnice, 

skladnje in dolţine besedila je bil premosorazmeren, medtem ko je bil napredek na področju 

pravopisa in vsebine sicer neenakomeren, a se je v končni fazi vseeno precej povečal. Najbolj 

pomembna skupna točka vseh merjenih elementov je bila očiten napredek na vseh naštetih 

področjih (Bae in Lee, 2012). 

 

Pérez-Paredes in Sánchez-Tornelova (2014) sta v svoji študiji raziskovala rabo prislovov v 

angleščini kot tujem jeziku pri mlajših učencih v starosti 11–16 let. Proučevala sta besedila 

poljskih, španskih in kitajskih učencev iz 5., 6., 9. in 10. razreda, ki so bili vključeni v 

program International Corpus of Crosslinguistic Interlanguage (ICCI). V tem programu je 

sodelovalo sedem drţav, v katerih se učenci ţe od mladih nog učijo angleščine kot 
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drugega/tujega jezika. Program je bil namenjen oblikovanju primerjalnega korpusa. V ta 

namen so čez leta zbrali na stotine pisnih besedil učencev od 1. do 12. razreda (oz. do konca 

srednje šole), jih analizirali in oblikovali korpus ter različne zaključke (Tono, 2012). Avtorja 

omenjene študije pa je zanimalo predvsem, ali se raba prislovov z leti učenja drugega/tujega 

jezika povečuje in ali obstaja znotraj in med navedenimi skupinami kakšna pomembna razlika 

pri rabi prislovov. Dobro znanje rabe prislovov tako v govorjenem kot pisanem diskurzu 

ogromno pripomore k doseganju visokih ravni znanja jezika (Vilá, 2005). Med 

izboljševanjem sporazumevalne zmoţnosti in rabo prislovov obstaja povezava (Schmitt, 

2010). Omenjena avtorja je zanimalo predvsem preverjanje te povezave v kontekstu mlajših 

učencev angleščine. Za proučevanje sta iz programa ICCI izbrala pisna besedila treh skupin 

učencev iz različnih drţav in različnih starosti. V vsaki izmed skupin so učenci govorili drug 

materni jezik. V celotnem programu ICCI je znotraj izbranih treh skupin sodelovalo 951 

kitajskih učencev, ki so skupno prispevali pisna besedila v dolţini 95.058 besed, 751 poljskih 

učencev, ki so prispevali pisna besedila v dolţini 65.556 besed, in 654 španskih učencev, ki 

so skupno prispevali pisna besedila v dolţini 49.174 besed. Učenci iz prve skupine so tako v 

povprečju napisali besedilo z 99,9 besede, učenci iz druge skupine pisno besedilo s 87,2 

besede in učenci v tretji skupini pisno besedilo s 75,1 besede. Najbolj pogosto rabljeni 

prislovi v celotnem ICCI so 'usually', 'so', 'also', 'always', 'too', 'really', 'only', 'often', 'just' in 

'maybe'. Pérez-Paredes in Sánchez-Tornelova (2014) pa sta se osredotočila zgolj na 616 

pisnih besedil s temama 'hrana' in 'denar', ki so jih napisali učenci od 5. do 10. razreda. 

Rezultati njune raziskave so pokazali, da se z leti raba prislovov povečuje. Ta razlika je bila 

očitna predvsem med 6. in 10. razredom, iz česar je mogoče tolmačiti, da učenci v 10. razredu 

v svoj diskurz v primerjavi s preteklimi leti bistveno drugače in v večji meri vključujejo rabo 

prislovov. Podatkov za kitajske učence v 5. razredu ni bilo mogoče pridobiti. Kitajski učenci 

v 6. razredu so najpogostejše uporabljali prislove 'too', 'usually' in 'often'. Frekvenca prislovov 

na 1000 besed je bila 8,74. Poljski učenci v 5. razredu so v zelo majhni meri uporabljali 

prislove; edini, ki se je pojavil več kot enkrat, je bil prislov 'never'. Poljski učenci v 6. razredu 

so najpogostejše uporabljali prislove 'too', 'often' in 'always', frekvenca prislovov na 1000 

besed pa je bila 9,23. Španski učenci v 5. razredu so najpogosteje uporabljali prislova 'just' in 

'also', frekvenca prislovov na 1000 besed pa je bila 6,57. Španski učenci v 6. razredu so 

najpogosteje uporabljali prislova 'also' in 'too', frekvenca prislovov na 1000 besed pa je bila 

10,86. V splošnem ta raziskava, skupaj s študijo Pérez-Paredesa in Diez-Bedmarja (2012), 

nakazuje, da je za učence pred 9. razredom manj verjetno, da bodo v svojih besedilih 

uporabljali prislove. Kot ţe omenjeno, se z leti učenja drugega/tujega jezika ta raba pri 

učencih povečuje. Iz raziskave pa je očitno tudi to, da med skupinami govorcev različnih 

maternih jezikov obstajajo razlike v pogostosti rabe prislovov (Pérez-Paredes in Sánchez-

Tornel, 2014). 

 

2.6.3  Analiza pisnih besedil slovenskih šestošolcev v angleščini kot drugem/tujem 

jeziku 
 

Pisanje se nanaša na pisno besedilo in vključuje dejanja mišljenja, sestavljanja in kodiranja 

jezika v pisano besedilo (Cumming, 1998). Iz zapisnega je moč razbrati, da lahko pri pisanju 

proučujemo mnoţico različnih stvari. Pisanje in pisana besedila imajo veliko značilnosti, zato 

so raziskave na to temo zelo raznolike. Raziskovalci v okviru lastnega zanimanja in na 

podlagi različnih obstoječih teorij sami izbirajo fokus njihovega proučevanja. Poleg slovnice, 

vsebine, skladnje, pravopisa in dolţine besedila je mogoče pri pisanju in pisanih besedilih 

proučevati še mnoga druga ţelena področja (Skehan, 2009; Bae in Lee, 2012). Kot je opisano 

ţe v prejšnjih poglavjih, obstaja tudi veliko pristopov k proučevanju besedil, ki se jih lotevajo 

strokovnjaki iz različnih disciplin. V končni fazi se ta spekter raziskav o pisanju in pisanih 
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besedilih še povečuje (Connor, 1987). Zaenkrat tudi še ni uveljavljenega načina merjenja 

razvoja pisne zmoţnosti tekom razvoja otroka (Harklau, 2011). V nadaljevanju so natančneje 

opisana področja, na katera se bom osredotočila v empiričnem delu magistrskega dela. 

 

Veliko študij učenja drugega/tujega jezika se osredotoča na vprašanje, kaj je pravzaprav tisto, 

kar naredi učinkovitega uporabnika drugega/tujega jezika. Večina raziskovalcev tega področja 

za opisovanje kakovosti govorjenja in pisanja v drugem/tujem jeziku pa tudi za preverjanje in 

ocenjevanje besedila pisanega v drugem/tujem jeziku uporablja tri merila – natančnost, 

fluentnost/tekočnost in kompleksnost (Housen in Kuiken, 2009). Pri merjenju 

sporazumevalne zmoţnosti v drugem/tujem jeziku so se ti trije kriteriji izkazali kot eni izmed 

najbolj uporabnih pokazateljev dejanskega znanja (Skehan, 2009). Izvor naštetih meril leţi ţe 

v 80. letih prejšnjega stoletja, šele v 90. letih pa so jih začeli definirati tako, kot jih poznamo 

še danes. Podrobneje so razdelana v naslednjih odstavkih. Omeniti pa velja, da gre za 

večdimenzionalne koncepte, za katere ne obstaja enoten način preverjanja, merjenja in 

analiziranja. Študije v različnih jezikovnih domenah vključujejo zelo različna orodja za 

proučevanje kompleksnosti, fluentnosti/tekočnosti in natančnosti. Mednje se uvrščajo 

holistična raziskovanja, subjektivna merjenja strokovnjakov, kvantitativna merjenja splošnih 

ali specifičnih jezikovnih lastnosti (v frekvencah, razmerjih, formulah itd.) in še mnoga druga. 

Vsako izmed teh ima svoje prednosti in slabosti. Tako se pri kompleksnosti pogosto preverja 

razpon besednih vrst in razmerja podredij in priredij, pri natančnosti število in vrste napak, ki 

se pojavljajo v besedilu, pri fluentnosti/tekočnosti pa število zlogov in premorov (Housen in 

Kuiken, 2009).  

 

Fluentnost/tekočnost je sposobnost tvorjenja besedil z določeno hitrostjo. Pogosto se jo 

pojmuje tudi kot 'lahkotnost' tvorjenja besedila, dobro pisanje in govorjenje, tekoče branje in 

pisanje ali tvorjenje besedila v drugem/tujem jeziku na stopnji maternega govorca. 

Raziskovanja s tega področja so večinoma osredotočena na govorjenje drugega/tujega jezika, 

manj pa na pisanje (Lennon, 1990; Kormos in Dénes 2004). Čeprav je fluentnost/tekočnost v 

glavnem merjena s pomočjo proučevanja fonoloških značilnosti besedila, jo je mogoče 

proučevati tudi na druge načine (Housen, Kuiken in Vedder, 2012). Besedila se ločijo po svoji 

dolţini (Toporišič, 2000). Termin se nanaša na število besed v besedilih. Dolţina besedila je 

lahko dober pokazatelj fluentnosti/tekočnosti (Bae in Lee, 2012). Tudi učenci pišejo različno 

dolga besedila, zapisujejo različno dolge povedi in pri tem uporabljajo različne besede, ki 

vsebujejo različno število zlogov. Čeprav dolţina običajno ni dober pokazatelj kakovosti 

besedila, lahko zelo kratka pisana besedila učencev pojasnjujejo nizko ovrednotenje le-teh 

(Scardamalia, Bereiter in Goelman, 1982). Omejeno razvita sporazumevalna zmoţnost lahko 

vpliva na dolţino besedila in posledično zmanjša učenčevo vsesplošno jezikovno uspešnost 

(Dockrell, Lindsay, Connelly in Mackie, 2007). 

 

Kompleksnost je kriterij, ki je v triadi meril v raznolikih kontekstih največkrat različno 

definiran. Poleg tega se njegovo pojmovanje spreminja tudi tekom časa in razvoja stroke. Pri 

proučevanju razvoja sporazumevalne zmoţnosti v drugem/tujem jeziku je ta izraz konstruiran 

na dva različna načina – kot kognitivna kompleksnost in kot jezikovna kompleksnost. Ti dve 

se med seboj prepletata in dopolnjujeta. Prva predstavlja bolj subjektiven in relativen pojem, 

ki zajema tudi jezikovno kompleksnost, vendar z njo ne sovpada popolnoma. Jezikovna 

kompleksnost je bolj neodvisna od piščevih individualnih značilnosti in potemtakem bolj 

objektivna in laţje merljiva (Housen idr., 2012). Opredeljena je kot obseg, v katerem je 

tvorjeni drugi/tuji jezik izdelan in raznolik (Ellis in Yuan, 2004). Termin se nanaša na 

kompleksnost jezikovnih značilnosti v drugem/tujem jeziku, kot so posameznosti, vzorci, 

strukture itn., ter podsisteme, kot so fonologija, morfologija, sintaksa, leksika itn. V okviru 
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tega se najpogosteje proučuje velikost, bogatost, izpopolnjenost in raznolikost učenčevega 

jezikovnega znanja drugega/tujega jezika (Housen in Kuiken, 2009). S pomočjo računalniških 

orodij je mogoče oceniti kompleksnost besedila na podlagi primerjave lem ali besednih enot v 

besedilu in celotnega števila besed v besedilu. Višji rezultat predstavlja bolj kompleksno 

besedilo. Govorjena besedila imajo tako npr. po navadi niţjo stopnjo kompleksnosti kot 

pisana besedila. Velika večina enogovornih pisnih besedil ima v maternem jeziku 40-odstotno 

ali višjo stopnjo kompleksnosti (Ure, 1971). 

 

Natančnost je sposobnost skonstruirati besedilo brez deviantnosti (Lennon, 1990). Odmikanja 

so v tem kontekstu mišljena kot napake, ki jih pisec besedila tvori pri pisanju (Ellis, 2008). 

Zato se to merilo oz. kriterij včasih poimenuje tudi kot pravilnost (Housen idr., 2012). 

Pojavljanje različnih napak je pri učenju drugega/tujega jezika neizogibno. Če učenci ne 

delajo napak pri učenju in jih pri tem učitelj ne popravlja, bo napredek v znanju znatno manjši 

ali ga celo ne bo (Brown, 2001). Študije o napakah pri pisanju v drugih/tujih jezikih segajo ţe 

do 70. letih prejšnjega stoletja. V procesu usvajanja sporazumevalne zmoţnosti v 

drugem/tujem jeziku ima posvečanje napakam prav posebno mesto. Učencem in učiteljem 

nakazuje na področja in dele tujejezikovne sporazumevalne zmoţnosti, na katerih imajo 

učenci premalo znanja in potrebujejo več vaje. Različni raziskovalci razvijajo različne sisteme 

za kategorizacijo napak, velikokrat pri tem izhajajo iz ţe obstoječe literature, ki jo prilagodijo 

lastnemu zanimanju (Nezami in Najafi, 2012). Kategoriziranje napak pri pisanju ima velik 

razpon, proučujemo lahko strogo jezikovne napake (fonološke, morfološke napake in napake 

sintakse), vsebinske napake (napačno podatkovno in konceptualno znanje), napake v izbiranju 

primerne interakcije in diskurza itd. (Chaudron, 1977). Kriteriji za vrednotenje naloge pisnega 

sporočanja na nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v 6. razredu so razdeljeni na tri 

sklope: vsebino, besedišče in pravopis ter slovnico (RIC, 2006). Podrobnejše so predstavljena 

ţe v enem izmed prejšnjih poglavij. Ujemajoče se s temi tremi kriteriji, je za to magistrsko 

delo izbrana tudi takšna kategorizacija napak. V nekaterih raziskavah o napakah pri pisanju te 

predstavljajo tri generalne sklope proučevanja (Kao, 1999; Nezami in Najafi, 2012). 

Slovnične napake in napake besedišča in pravopisa so napake na ravni povedi, stavka in 

besede. Prve zajemajo napačno rabljene jezikovne strukture, kot so napačna raba zaimkov, 

napačna raba predlogov, napake v rabi ednine, dvojine in mnoţine, napačna raba glagolskega 

časa in vida, napačen besedni red ipd. Druge zajemajo zamenjavo črk v besedi, izpuščanje in 

dodajanje črk v besedi, pisanje skupaj in narazen ipd. Vsebinske napake pa so napake na ravni 

besedila, ki zajemajo razpredanje o drugih temah, kot so navajanje nepravilnih dejstev, 

razvijanje samo ene iztočnice itn. (Chun, Day, Chenoweth in Luppescu, 1982; RIC, 2006). 

 

Nadalje je predmet interesa pogostost uporabe besed. Nekatere besede se uporabljajo 

pogosteje, druge manj. Učenje besedišča v drugem/tujem jeziku je kompleksen proces, v 

katerem se mora posameznik naučiti oblike, pomena in rabe besed. Pri mlajših učencih 

drugega/tujega jezika se vedno postavlja vprašanje, kje sploh začeti. V večini jezikov 

obstajajo zbirke besed, ki se v določenem jeziku najpogosteje uporabljajo. Te nudijo pregled 

besed, ki se v določenem jeziku v mnoţici različnih besedil najpogosteje uporabljajo, in ravno 

to je lahko dober odgovor na vprašanje, s katerim besediščem začeti učenje in poučevanje 

tujega jezika. Zbirke najpogosteje rabljenih besed so v pomoč učencem in učiteljem, prav tako 

pa tudi piscem učbenikov. V angleščini je korpus General Service List (GSL) najbolj razširjen 

in vpliven. Uporablja se tako v pedagoški praksi kot pri raziskovanju besedišča. Na podlagi 

GSL so se celo razvile druge specifične zbirke besed. Vendar pa je GSL star ţe več desetletij 

in v nekaterih pogledih zastarel. Veliko besed, ki jih vključuje, se ne uporablja več, veliko 

novodobnih besed pa na seznamu manjka, zato se je pred kratkim izoblikoval korpus new-

GSL, ki te pomanjkljivosti odpravlja. Skupno sestoji iz 2.494 besed. S pomočjo new-GSL-a je 
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moč pripraviti mnoge pedagoške pripomočke (Brezina in Gablasova, 2013). Zbirke splošnega 

besedišča pa so pomembne tudi za razvoj specifičnih seznamov besed, npr. za akademske, 

tehnične in druge namene. Sluţijo kot podlaga za razvoj zbirk bolj specializiranih besedišč 

(Nation in Hwang, 1995), tudi razvoja zbirke besed, ki jo najpogosteje uporabljajo mlajši 

učenci drugega/tujega jezika, zato si bom z njim pomagala tudi v pričujoči raziskavi. Celoten 

seznam je dostopen na spletu na povezavi new-GSL. 

 

Pri raziskovanju pogostosti besed nas zanima tudi oblikoslovje oz. morfologija besed. 

Oblikoslovje je obravnavanje besed z vidika slovničnih oblik besed. Besedne vrste so skupine 

besed z določenimi skupnimi slovničnimi značilnostmi. Ločimo samostalniško in pridevniško 

besedo, glagol, prislov, predlog, členek, veznik itn. (Verdonik, Rojc, Kačič in Horvat, 2002). 

To velja za slovenski jezik, v angleškem jeziku pa se uporablja malenkost drugačna 

klasifikacija. Od pomembnejših besednih vrst v angleškem jeziku ločujemo samostalnike, 

glagole, pridevnike, prislove, zaimke, predloge, veznike itn. (Oxford Dictionary, 2017). Kadar 

raziskujemo besedišče tega ali onega jezika, nas običajno zanimajo tudi besedne vrste, ki se 

najpogosteje uporabljajo. V new-GSL-ju je skoraj polovica besed samostalnikov, 22 % je 

glagolov, 14,7 % je pridevnikov in 7,4 % je prislovov. Ostale besedne druţine (predlogi, 

zaimki, vezniki itd.) skupno predstavljajo samo 7 % celotnega new-GSL-ja (Brezina in 

Gablasova, 2013). 

 

Poleg samih besed lahko opazujemo tudi pogostost uporabe besednih zvez (Brezina in 

Gablasova, 2013). Besede povezujemo v besedne zveze in povedi (Kunst – Gnamuš, 1980). 

Skladenjska zmoţnost je zmoţnost povezovanja besed v besedne zveze in povedi in tudi 

razumevanje le-teh (Bešter Turk, 2011). Uporabniki jezika se namreč ne ukvarjajo zgolj z 

osnovnimi enotami jezika, kot so glasovi, črke in besede, temveč tudi z večjimi enotami, kot 

so besedne zveze, stavki, povedi in besedila. Večina raziskav pisne zmoţnosti se ukvarja z 

manjšimi enotami jezika, čeprav so večje enote za razumevanje pisne zmoţnosti enakovredno 

pomembne. Podobno kot besedišče se tudi besedne zveze najpogosteje proučujejo z vidika 

pogostosti uporabe (Arnon in Snider, 2010). Dvobesedno zvezo lahko praktično predstavljata 

kateri koli dve besedi, tribesedno pa katere koli tri besede (Arnon in Snider, 2010). 

 

Naslednje področje je zahtevnost/teţavnost uporabljenih besed v besedilu. V slovenskem in 

evropskem prostoru je za tako določanje najbolj razširjen SEJO. Z njim se določa referenčne 

ravni, ki natančno opisujejo raven znanja in zmoţnosti, ki naj bi jih posameznik na določeni 

jezikovni ravni obvladal (SEJO, 2011). Na drobno je opisan ţe v prejšnjih poglavjih. SEJO je 

tisti, ki predstavlja most za primerjavo med različnimi inštitucijami, regijami in jeziki (Piţorn, 

2014). Tekom širjenja le-tega po evropskem prostoru so se razvila različna orodja za 

ugotavljanje ravni znanja po SEJU na podlagi zahtevnosti/teţavnosti besed, ki so uporabljene 

v diskurzu. Na določeni ravni naj bi posameznik uporabljal različno zahtevne besede in 

besedne zveze. Znanje o zahtevnosti/teţavnosti besed pomaga učiteljem pri opazovanju 

učenčevega napredka in načrtovanju dela s skupino in posamezniki (English Profile, 2015). 

 

Pri samem analiziranju besedila je pomemben kriterij tudi berljivost. Dandanes se za analizo, 

primerjavo in vrednotenje berljivosti določenega besedila uporablja različne formule in 

indekse, med drugim tudi indeks Gunning Fog. Ta pokaţe berljivost na podlagi števila dolgih 

besed glede na vse besede in število besed na poved (Mailloux, Johnson, Fisher in Pettibone, 

1995). Rezultat indeksa Gunning Fog predstavlja oceno števila let formalnega izobraţevanja, 

ki ga oseba potrebuje, da ţe pri prvem branju razume prebrano. Najvišji moţen je indeks 

Gunning Fog 17, ki pomeni berljivost besedila, ki ga pri prvem branju razumejo le ljudje z 

univerzitetno ali višjo izobrazbo. Indeks Gunning Fog 8 ali manj predstavlja besedila, ki ga 

https://academic.oup.com/applij/article/36/1/1/226623/Is-There-a-Core-General-Vocabulary-Introducing-the
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pri prvem branju razume splošna populacija. Otroci v 6. razredu naj bi načeloma pisali 

besedila na ravni indeksa Gunning Fog 6 (Gunning, 1952). 

 

 

3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1  OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 

Ustrezno razvita sporazumevalna zmoţnost v drugem/tujem jeziku je ena izmed osnovnih 

kompetenc za kakovostno osebno in profesionalno ţivljenje ter napredek na vseh področjih 

druţbenega ţivljenja. Danes precej raziskav poudarja, da imajo učenci, ki so se prej začeli 

učiti oz. usvajati drugi/tuji jezik, prednosti na dolgi rok, prav tako je mojstrsko raven 

tujejezikovne sporazumevalne zmoţnosti moţno doseči samo, če imamo na razpolago dovolj 

časa (Priporočila, 2006). 

 

Empirične raziskave na področju pisanja v angleščini kot drugem/tujem jeziku se po večini 

osredotočajo na značilnosti pisnih besedil odraslih oz. študentov, medtem ko je raziskav o 

značilnostih pisnih besedil mlajših učencev bistveno manj (Ortega, 2004; Harklau, 2011, Bae 

in Lee, 2012). Še bolj preseneča dejstvo, da tozadevnih raziskav v slovenskem 

izobraţevalnem prostoru skorajda ni zaslediti. Še posebej niso nikoli bile podrobno 

analizirane posamezne značilnosti pisnih besedil mlajših učencev v angleščini kot tujem 

jeziku v okviru nacionalnega preverjanja znanja. To je tudi razlog, da sem v empiričnem delu 

magistrskega dela ugotavljala značilnosti angleških pisnih besedil slovenskih šestošolcev.  

 

3.2  RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

Glavno raziskovalno vprašanje, ki je predmet tega magistrskega dela, se glasi: Kakšne so 

značilnosti pisnih besedil učencev angleščine ob koncu 6. razreda osnovne šole v okviru 

nacionalnega preverjanja znanja? 

 

Odgovor na glavno raziskovalno vprašanje je moţen le s pridobitvijo odgovorov na naslednja 

raziskovalna vprašanja, ki se nanašajo na posamezna področja proučevanja pisnih besedil: 

1. Kako dolga so bila v povprečju pisna besedila učencev angleščine konec 6. razreda 

osnovne šole na nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v šolskem letu 

2013/14?  

2. Kakšne so bile razlike pri dolţini pisnih besedil med manj, povprečno in bolj 

uspešnimi učenci pri pisni zmoţnosti v angleščini ob koncu 6. razreda osnovne šole na 

nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v šolskem letu 2013/14?  

3. Kako kompleksna so pisna besedila učencev angleščine konec 6. razreda osnovne šole 

na nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v šolskem letu 2013/14?  

4. Katere so najpogostejše napake, ki se pojavljajo v besedilih učencev na nacionalnem 

preverjanju znanja iz angleščine v šolskem letu 2013/14? 

5. Katere besede so učenci ob koncu 6. razreda osnovne šole najpogosteje uporabljali v 

pisnih besedilih na nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v šolskem letu 

2013/14? 

6. V kolikšni meri se najpogostejše besede, ki so jih učenci uporabljali v pisnih besedilih 

konec 6. razreda na nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v šolskem letu 
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2013/14, pokrivajo s 500 najpogosteje rabljenimi besedami v angleščini glede na 

korpus New-GSL? 

7. Na katero referenčno raven glede na opisnike SEJA se uvrščajo najpogosteje rabljene 

besede v pisnih besedilih učencev ob koncu 6. razreda na nacionalnem preverjanju 

znanja iz angleščine v šolskem letu 2013/14? 

8. Katere besedne vrste se pojavljajo pogosteje in katere redkeje znotraj najbolj pogosto 

rabljenih besed v besedilih učencev konec 6. razreda na nacionalnem preverjanju 

znanja iz angleščine v šolskem letu 2013/14? 

9. Katere proste dvo- in tribesedne zveze so učenci ob koncu 6. razreda osnovne šole 

najpogosteje uporabljali v svojih pisnih besedilih na nacionalnem preverjanju znanja 

iz angleščine v šolskem letu 2013/14? 

10. Kako berljiva so pisna besedila učencev angleščine konec 6. razreda osnovne šole na 

nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v šolskem letu 2013/14?  

 

3.3 RAZISKOVALNA METODA 
 

Vsesplošno najbolj znani metodi raziskovanja sta kvalitativna in kvantitativna metoda 

raziskovanja. Laično prepričanje s tega področja je, da med naštetima obstaja točna ločnica, 

modernejši raziskovalci pa ju rajši umeščajo na kontinuum, s katerega je moč razbrati 

izraţenost določenih značilnosti, ki opredeljujejo obe. Parametri, na podlagi katerih je 

mogoče metode raziskovanja opredeliti, vključujejo vrsto podatkov, ki jih proučujemo 

(kvalitativni ali kvantitativni), metodo analize (interpretativno ali statistično) in način zbiranja 

podatkov (eksperimentalno ali neeksperimentalno). Pri kvantitativni metodi raziskovanja s 

pomočjo statistične analize proučujemo kvantitativne podatke, ki so bili zbrani 

eksperimentalno. Na drugi strani z izrazom kvalitativna metoda raziskovanja označujemo 

neeksperimentalno zbiranje podatkov, ki so kvalitativni in interpretativno obdelani. Glede na 

zapisano je mogoče ločiti več podvrst metod raziskovanja (Mackey in Gass, 2005). Analiza 

angleških pisnih besedil učencev tega magistrskega dela se na kontinuumu uvršča med 

neeksperimentalne metode. V besedilih bodo proučevane tako kvalitativne kot kvantitativne 

komponente, ki bodo statistično in interpretativno obdelane. 

 

3.3.1 Vzorec 
 

V raziskavo je bilo vključenih 110 pisnih besedil učencev 6. razreda iz nacionalnega 

preverjanja znanja v šolskem letu 2013/14. Način vzorčenja je bil namenski. Učenci so bili ob 

pisanju stari 11–12 let, njihov spol zaradi varovanja podatkov ni znan. Pisna besedila učencev 

sem izbrala glede na doseţene točke. Število moţnih točk, ki so jih učenci lahko dosegli pri 

nalogi pisne zmoţnosti, je znašalo 10, zato sem pisna besedila učencev razdelila na tri 

skupine, in sicer na tiste učence, ki so dosegli od 0 do 3 točke (manj uspešni učenci), nato na 

tiste, ki so dosegli od 4 do 7 točk (povprečno uspešni učenci), in nazadnje na tiste, ki so 

dosegli od 8 do 10 točk (najuspešnejši učenci). 

 

3.3.2 Postopek zbiranja podatkov 
 

Najprej sem za dostop do ustreznega števila pisnih besedil učencev, ki so v šolskem letu 

2013/14 pisali nacionalno preverjanje znanja iz angleščine v 6. razredu, pridobila soglasje 

Drţavnega izpitnega centra. Nato sem zaprosila za okvirno 30 pisnih besedil, ki so jih 

ocenjevalci ocenili z od 0 do 3 točke, 40 pisnih besedil, ki so jih ocenjevalci ocenili z od 4 do 

7 točk, in nazadnje za 40 pisnih besedil, ki so bila ocenjena z od 8 do 10 točk. 
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Avtor nacionalnega preverjanja znanja iz angleščine za 6. razred v šolskem letu 2013/14 je 

predmetna komisija za angleščino. Reševanje preverjanja je za vse učence potekalo pod 

enakimi pogoji (enake naloge, enak čas reševanja, enaka navodila), objektivnost vrednotenja 

testa so zagotavljala vnaprej pripravljena merila za ocenjevanje in tudi primeri ţe rešenih 

nalog. Vsako leto se uporablja podoben standardiziran inštrument. Učenci so preverjanje 

znanja reševali na papirju (RIC, 2006). 

 

Rešena preverjanja znanja nato na Drţavnem izpitnem centru optično preberejo, učitelji pa jih 

vrednotijo v posebnem programu Scoris Assessor. Preverjanje znanja učencev 6. razreda 

vrednotijo učitelji, ki so usposobljeni za poučevanje posameznih predmetov v 6. razredu. 

Preverjanje vrednotijo po navodilih predmetne komisije (RIC, 2006). 

 

Pridobljena pisna besedila sem nato v točno takšni obliki, kot so bila pridobljena, pretvorila v 

elektronsko obliko (npr. z vsemi napakam vred), tako da so bili primerni tudi za računalniško 

obdelavo. 

 

Tehnika za zbiranje podatkov je kvalitativna in kvantitativna analiza pisnih besedil – 

inštrumentov pa je več. Opisani so v nadaljevanju.  

 

3.3.3  Postopki obdelave podatkov 
 

Pri obdelavi podatkov sem si pomagala tako z raziskovalnimi orodji za analizo pisnih besedil, 

ki so opisana v nadaljevanju, kot s kvalitativno obdelavo podatkov. S tehniko odprtega 

kodiranja sem izpostavila ključne pojme, sorodne pojme pa zdruţila v kategorije. Tako 

pridobljene podatke sem uporabila za odgovarjanje na raziskovalno vprašanje in raziskovalna 

podvprašanja. 

 

Textalyser je brezplačno spletno orodje za analizo pisnih besedil – predvsem angleških. 

Namenjen je podrobni izdelavi statistike značilnosti besedil, prevajanju in citiranju ter 

prepoznavanju teme besedila (Textalyser, 2004). 

 

Text Inspector je profesionalno spletno orodje za analizo kompleksnosti pisnih besedil. 

Namenjen je predvsem raziskovanju besedišča pisnih besedil (Text Inspector, 2014). 

 

Analyse your texts with the new-GSL je interaktivno spletno orodje, ki nam ravno tako 

pomaga pri analizi pisnega besedila. Namenjen je predvsem podrobnejšemu vpogledu v 

besedišče pisnega besedila (Brezina, 2014). 

 

Virtual Writing Tutor je spletno orodje za pregledovanje slovnice in besedišča v besedilu. 

Namenjen je predvsem ugotavljanju slovničnih in besedičnih napak (Virtual Writing Tutor, 

2012).  

 

3.4  REZULTATI Z RAZLAGO 
 

V nadaljevanju magistrskega dela so predstavljeni rezultati raziskovalnih vprašanj. Zaradi 

boljše preglednosti so predstavljeni po posameznih sklopih: (1) dolţina pisnih besedil mlajših 

učencev angleščine, (2) kompleksnost pisnih besedil mlajših učencev angleščine, (3) 

najpogostejše napake v pisnih besedilih mlajših učencev angleščine, (4) najpogostejše besede 

v pisnih besedilih mlajših učencev angleščine, (5) najpogostejše besedne vrste v pisnih 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Ţupan, T., magistrsko delo 

33 

 

besedilih mlajših učencev angleščine, (6) najpogostejše besedne zveze v pisnih besedilih 

mlajših učencev angleščine, (7) berljivost pisnih besedil mlajših učencev angleščine. 

 

3.4.1  Dolţina pisnih besedil mlajših učencev angleščine 
 

Prvo raziskovalno vprašanje se je nanašalo na povprečno dolţino pisnega besedila učencev 

angleščine konec 6. razreda osnovne šole na nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v 

šolskem letu 2013/14. 

 

Za odgovor na to vprašanje sem seštela vse besede v besedilih vseh učencev in jih delila s 

številom besedil vseh učencev v vzorcu. V povprečju so bila pisna besedila učencev 

angleščine konec 6. razreda osnovne šole na nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v 

šolskem letu 2013/14 dolga 72,06 besede ali 289,06 znaka brez presledkov. 

 

Glede na to, da je predvidena dolţina besedila, ki naj bi ga pri nalogi pisnega sporočanja 

tvorili učenci, med 80 in 100 besedami (RIC, 2006), so bili učenci v povprečju pod 

predvideno dolţino besedila. Povprečno besedilo (72,06 besede) je bilo za 9,93 % krajše od 

pričakovane minimalne dolţine besedila (80 besed). 

 

Drugo raziskovalno vprašanje se je dotikalo razlik pri dolţini pisnih besedil med manj, 

povprečno in bolj uspešnimi učenci pri pisni zmoţnosti v angleščini ob koncu 6. razreda 

osnovne šole na nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v šolskem letu 2013/14. 

 

Manj uspešni učenci so bili tisti, ki so dosegli od 0 do 3 točke (30 besedil), povprečno uspešni 

učenci so bili tisti, ki so dosegli od 4 do 7 točk (40 besedil), bolj uspešni učenci pa tisti, ki so 

dosegli od 8 do 10 točk (40 besedil). Graf 1 prikazuje povprečne dolţine besedila učencev 

angleščine konec 6. razreda osnovne šole na nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v 

šolskem letu 2013/14 po uspešnosti pri nalogi pisne zmoţnosti. 

 

 

 
 

Graf 1: Povprečna dolžina pisnih besedil manj, povprečno in bolj uspešnih učencev pri pisni 

zmožnosti ob koncu 6. razreda šole na nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v šolskem letu 

2013/14 

0

20

40

60

80

100

120

Manj uspešni 

učenci

Povprečno 

uspešni učenci

Bolj uspešni 

učenci

P
o

v
p

re
čn

a 
d

o
lţ

in
a 

p
is

n
ih

 b
es

ed
il

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Ţupan, T., magistrsko delo 

34 

 

 

Kot je razvidno iz Grafa 1, so bila pisna besedila manj uspešnih učencev angleščine konec 

6. razreda osnovne šole na nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v šolskem letu 

2013/14 v povprečju dolga 44,77 besede ali 178,33 znaka brez presledkov, pisna besedila 

povprečno uspešnih učencev angleščine konec 6. razreda osnovne šole na nacionalnem 

preverjanju znanja iz angleščine v šolskem letu 2013/14 so bila v povprečju dolga 68,95 

besede ali 271,1 znaka brez presledkov, pisna besedila bolj uspešnih učencev angleščine 

konec 6. razreda osnovne šole na nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v šolskem letu 

2013/14 pa so bila v povprečju dolga 95,65 besede ali 390,03 znaka brez presledkov. 

 

Samo bolj uspešni učenci so pri nalogi pisnega sporočanja v povprečju dosegli dolţino 

besedila, ki je bila predvidena po RIC-u (2006), tj. med 80 in 100 besedami. Povprečno 

uspešni učenci so se od spodnje meje v povprečju oddaljili za 13,81 %, manj uspešno učenci 

pa kar za 44,04 %.  

 

V kolikor vzamemo povprečje bolj uspešnih učencev kot maksimalno vrednost, so povprečno 

uspešni učenci dosegali zgolj 72,09 % njene vrednosti. V povprečju so torej zapisali 27,91 % 

besed manj, kar znaša 26,69 besede manj, medtem ko so manj uspešni učenci dosegali zgolj 

46,81 % maksimalne vrednosti. V povprečju so torej zapisali 53,19 % besed manj, kar znaša 

50,88 besede manj. 

 

Razlika med skupinami učencev je na videz velika, statistično pomembnost razlik med 

povprečji skupin učencev pa sem preverila z ANOVO. Instrument je opisan v prejšnjih 

poglavjih. Ničelna hipoteza je, da je povprečna dolţina besedil pri vseh treh skupinah učencev 

enaka pri stopnji značilnosti α = 0,05.  

 
Tabela 1: Test homogenosti varianc povprečne dolžine besedila glede na uspešnost učencev pri 

nalogi pisne zmožnosti slovenskih učencev angleščine konec 6. razreda osnovne šole na 

nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v šolskem letu 2013/14 

Test homogenosti varianc 

     
   Levenov 

test sp1 sp2 Sig. 
 0,839 2 107 0,435 
        

        

Iz Tabele 1 je razvidno, da na podlagi rezultatov Levenovega testa ničelno hipotezo o enakosti 

varianc obdrţimo (p = 0,435 > 0,05). Pogoj o enakosti varianc in normalnosti porazdelitve je 

izpolnjen. Na podlagi tega lahko nadaljujemo z ANOVO. 
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Tabela 2: Test ANOVA povprečne dolžine besedila glede na uspešnost učencev pri nalogi pisne 

zmožnosti slovenskih učencev angleščine konec 6. razreda osnovne šole na nacionalnem 

preverjanju znanja iz angleščine v šolskem letu 2013/14 

ANOVA 

 

 

Vsota 

kvadratov sp 

Kvadrat 

aritmetične 

sredine F Sig. 

Med 

skupinami 44994,188 2 22497,094 53,457 0,000 

Znotraj 

skupin 45030,367 107 420,845 
  Skupaj 90024,555 109 

    

 

Iz Tabele 2 je razvidno, da je test ANOVA pokazal stopnjo pomembnosti manj kot 0,001. 

Ničelno hipotezo (povprečna dolţina besedil pri vseh treh skupinah učencev je enaka pri 

stopnji značilnosti α = 0,05) zavrnemo. Sprejmemo nasprotno hipotezo, da obstajajo 

statistično pomembne razlike v povprečni dolţini besedila glede na uspešnost učencev pri 

nalogi pisne zmoţnosti slovenskih učencev angleščine konec 6. razreda osnovne šole na 

nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v šolskem letu 2013/14. 

 

 
Graf 2: Prikaz stopnje uspešnosti v odvisnosti od povprečne dolžine besedila pri nalogi pisne 

zmožnosti slovenskih učencev angleščine konec 6. razreda osnovne šole na nacionalnem 

preverjanju znanja iz angleščine v šolskem letu 2013/14  

 

Iz Grafa 2 je razvidno, da daljša kot so bila besedila učencev pri nalogi pisne zmoţnosti iz 

angleščine konec 6. razreda osnovne šole na nacionalnem preverjanju znanja v šolskem letu 

2013/14, bolj so bili učenci uspešni. 
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Lindgrenova in Stevensonova (2013) sta v svoji raziskavi prišli do ugotovitve, da so imela 

pisna besedila 11–12-letnih švedskih učencev v povprečju 281,5 znaka. Pisna besedila 

slovenskih učencev angleščine konec 6. razreda osnovne šole na nacionalnem preverjanju 

znanja iz angleščine v šolskem letu 2013/14 pa so v povprečju vsebovala 289,06 znaka brez 

presledkov. Slovenski učenci so v povprečju pisali zgolj za 2,61 % daljša besedila, torej gre 

za zanemarljivo odstopanje in primerljiv rezultat. Če pa pogledamo rezultate še na ravni 

različnih skupin učencev, so te razlike nekoliko bolj očitne. Pisna besedila manj uspešnih 

slovenskih učencev angleščine so bila v povprečju 178,33 znaka brez presledkov, pisna 

besedila povprečno uspešnih slovenskih učencev angleščine so bila v povprečju dolga 271,1 

znaka brez presledkov, pisna besedila bolj uspešnih slovenskih učencev angleščine pa so bila 

v povprečju dolga 390,03 znaka brez presledkov. Glede na rezultate študije Lindgrenove in 

Stevensonove (2013) so bila besedila manj uspešnih in povprečno uspešnih slovenskih 

učencev pod povprečjem, besedila bolj uspešnih učencev pa krepko nad povprečjem. 

 

Bae in Lee (2012) sta v svojem članku opisovala merjenje dolţine pisnega besedila 42 

juţnokorejskih 9–13-letnikov tekom 18 mesecev v okviru programa English for Young 

Learners (EYL). Izvedla sta tri meritve pisne zmoţnosti. V povprečju je bila dolţina besedila 

pri prvem merjenju 125,86 besede, pri drugem merjenju 191,93 besede in pri tretjem merjenju 

269 besed. Pisna besedila slovenskih učencev angleščine konec 6. razreda osnovne šole na 

nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v šolskem letu 2013/14 pa so v povprečju 

vsebovala 72,06 besede. Slovenski učenci so bili v povprečju v primerjavi z vsemi tremi 

merjenji juţnokorejskih učencev podpovprečni. V primerjavi s prvim merjenjem so v 

povprečju pisali za 53,8 besede krajša besedila, v primerjavi z drugim merjenem pa so pisali 

za 119,87 besede krajša besedila in v primerjavi s tretjim merjenjem za 196,94 besede krajša 

besedila. Razlike med juţnokorejskimi in slovenskimi učenci so zelo velike. Erţen idr. (2011) 

pišejo, da so se v času te raziskave slovenski učenci začenjali angleščine učiti v tretjem 

razredu osnovne šole (neformalno pa lahko ţe prej), Bae in Lee (2012) pa pravita, da se enako 

zgodaj začno učiti tudi juţnokorejski učenci. Odgovor za tako drugačne rezultate po vsej 

verjetnosti torej ne gre iskati v tem dejstvu, temveč morda rajši v tem, da so bili dotični 

juţnokorejski otroci vključeni v intenzivnejši program učenja angleščine kot drugega/tujega 

jezika (315 ur tekom 18 mesecev), kjer so imeli več moţnosti za razvoj in večji poudarek za 

vajo sporazumevalne zmoţnosti v drugem/tujem jeziku. 

 

Pérez-Paredes in Sánchez-Tornelova (2014) sta v svoji raziskavi dognala, da so kitajski 

učenci v povprečju pisali besedila z 99,9 besede, poljski učenci so v povprečju pisali besedila 

s 87,2 besede, španski učenci pa besedila v dolţini 75,1 besede. V okviru svoje študije sta 

pojmovala kitajske učence kot bolj uspešne, poljske učence kot srednje uspešne, španske 

učence pa kot manj uspešne. Če pogledamo rezultate slovenskih učencev na ravni teh treh 

skupin, lahko vidimo, da so rezultati zelo primerljivi navedenimi. Bolj uspešni slovenski 

učenci so pisali besedila s 95,65 besede, kar predstavlja le za 3,38 % krajša besedila od 

besedil kitajskih učencev. Povprečno uspešni slovenski učenci so v povprečju pisali besedila z 

68,95 besede, kar predstavlja precej večjo razliko – za 20,93 % krajša besedila od besedil 

poljskih učencev. Manj uspešni slovenski učenci so v povprečju pisali besedila s 44,77 

besede, kar predstavlja največjo razliko, pisali so za 40,38 % krajša besedila od besedil 

španskih učencev. Splošno povprečje besedil kitajskih, španskih in poljskih učencev je 

znašalo 87,40 besede, slovenskih pa 72,06 besede. Slovenski 11–12-letniki tako v povprečju 

pišejo za 15,34 besede ali za 17,55 % krajša besedila ob besedil kitajskih, poljskih in španskih 

učencev. Raziskava Pérez-Paredesa in Sánchez-Tornelove (2014) je zajemala učence 5., 6., 9. 

in 10. razreda v starosti 11–16 let, ki se v nekaterih izmed izbranih drţav ţe prej začnejo učiti 

angleščine kot drugega/tujega jezika, poleg tega pa so v povprečju starejši. Zato je zelo 
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verjetno, da s tega naslova izhaja razlika v primerjavi z mojo študijo, ki se navidezno kaţe kot 

slabši doseţki slovenskih učencev glede na omenjene druge narode. Razlike so lahko nastale 

tudi zaradi številnih drugih dejavnikov, npr. količine izpostavljenosti drugemu/tujemu jeziku, 

ravni motivacije za učenje angleščine kot tujega jezika, kakovosti poučevanja angleščine kot 

tujega jezika, intenzivnosti učenja angleščine kot tujega jezika, tujejezikovne anksioznosti itn. 

 

V primerjavi s študijami drugih narodov je mogoče zaključiti, da slovenski učenci angleščine 

konec 6. razreda osnovne šole na nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v šolskem letu 

2013/14 v povprečju pišejo enako dolga ali krajša besedila kot njihovi vrstniki iz drugih 

deţel. 

 

3.4.2 Kompleksnost pisnih besedil mlajših učencev angleščine 
 

Tretje raziskovalno vprašanje se je nanašalo na kompleksnost pisnih besedil učencev 

angleščine konec 6. razreda osnovne šole na nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v 

šolskem letu 2013/14. Za potrebe odgovarjanja na to raziskovalno vprašanje so bila besedila 

učencev predhodno obdelana, in sicer so bile popravljene pravopisne napake, kajti drugače 

računalniško orodje ni zaznalo napačno napisane besede (npr. villige) kot besede, ki je bila v 

tem primeru uporabljena (npr. village). Le tako je bilo moţno vključiti besede v pravilno lemo 

in izračunati kompleksnost. 

 

Kompleksnost pisnih besedil učencev angleščine konec 6. razreda osnovne šole na 

nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v šolskem letu 2013/14 je bila povprečno 10,20-

odstotna.  

 

Ure (1971) na podlagi svojih raziskav zaključuje, da je stopnja kompleksnosti v pisnih 

besedilih maternega govorca 40-odstotna ali celo višja. Višji rezultat predstavlja bolj 

kompleksno besedilo, vendar v svojih raziskavah proučuje predvsem odrasle govorce 

maternega jezika, medtem ko so bili v pričujočo raziskavo vključeni mlajši učenci angleščine, 

ki so se le-te formalno učili tri leta. Rezultat je zato po pričakovanjih precej niţji. Za pravilno 

primerjavo bi bilo treba pridobiti povprečno kompleksnost drugih besedil mlajših učencev 

angleščine kot drugega/tujega jezika, kar nam iz dostopne literature ni uspelo. 

 

Po Ureju (1971) se sicer dotično kompleksnost izračuna tako, da se število lem deli s številom 

besed v besedilu. To pomeni, da če je v proučevanih besedilih skupno okrog 810 različnih 

lem, potem znaša povprečno dolgo učenčevo besedilo le dobrih osem različnih lem. 

 

3.4.3 Najpogostejše napake v pisnih besedilih mlajših učencev angleščine 
 

Četrto raziskovalno vprašanje se je dotikalo najpogostejših napak v besedilih učencev na 

nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v šolskem letu 2013/14. Za iskanje odgovora na 

to vprašanje sem preštela vsebinske napake, pravopisne napake in napake pri rabi besedišča 

ter slovnične napake. Vsako napako sem štela kot samostojno napako. Za preverjanje 

pravilnosti sem si pomagala z računalniškimi orodji, ki so našteta v prejšnjem poglavju. 

 

Graf 3 prikazuje skupno število napak v pisnih besedilih učencev angleščine konec 6. razreda 

osnovne šole na nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v šolskem letu 2013/14. 
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Graf 3: Število napak v pisnih besedilih učencev pri pisni zmožnosti ob koncu 6. razreda šole na 

nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v šolskem letu 2013/14 

 

Iz Grafa 3 je razvidno, da so pisna besedila učencev konec 6. razreda osnovne šole na 

nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v šolskem letu 2013/14 skupno vsebovala 150 

vsebinskih napak, 556 pravopisnih napak in 966 slovničnih napak. Najpogostejše napake v 

pisnih besedilih učencev so torej slovnične napake, sledijo jim pravopisne napake in napake 

besedišča, najmanj pa je bilo vsebinskih napak. 

 

Povprečno število napak v enem pisnem besedilu učenca konec 6. razreda osnovne šole na 

nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine je torej 1,36 vsebinske napake na besedilo, 5,05 

napake pravopisa in besedišča na besedilo in 8,78 slovnične napake na besedilo. Med 

najpogostejšimi vsebinskimi napakami je bilo izpuščanje ene ali več od iztočnic oz. 

neustrezno razvijanje iztočnic. Med najpogostejšimi napakami besedišča in pravopisa je bilo 

napačno črkovanje besed, pisanje skupaj in narazen ter pisanje z malo in veliko začetnico. 

Slovnične napake so bile zelo pogoste, zajet pa je bil širok razpon slovničnih napak – od 

napačne rabe glagolskih časov, nepravilnega besednega reda, napačne rabe členov do napačne 

rabe ednine in mnoţine itn. 

 

3.4.4 Najpogostejše besede v pisnih besedilih mlajših učencev angleščine 
 

Za potrebe odgovarjanja na peto, šesto in sedmo raziskovalno vprašanje so bila besedila 

učencev minimalno predhodno obdelana. Zloţenke so bile pretvorjene v polnopomenske 

besede. Popravljene so bile tudi pravopisne napake, kajti drugače računalniško orodje ne bi 

zaznalo napačno napisane besede (npr. 'villige') kot besede, ki je bila v tem primeru mišljena 

(npr. 'village'), in bi jo prištelo k obstoječi besedi (npr. 'villige v village') ter k izračunavanju 

skupnega seštevka najpogostejših besed. 
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Peto raziskovalno vprašanje se je navezovalo na najpogosteje uporabljene besede učencev ob 

koncu 6. razreda osnovne šole v pisnih besedilih na nacionalnem preverjanju znanja iz 

angleščine v šolskem letu 2013/14. 

 

Skupno je 110 učencev ob koncu 6. razreda osnovne šole v pisnih besedilih na nacionalnem 

preverjanju znanja iz angleščine v šolskem letu 2013/14 uporabilo 785 različnih besed. Prvih 

50 najpogosteje uporabljenih besed se nahaja v Tabeli 3. 
 

Tabela 3: Prvih 50 najpogosteje uporabljenih besed učencev ob koncu 6. razreda osnovne šole v 

pisnih besedilih na nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v šolskem letu 2013/14  

 Beseda Pojavnost (v 

številu) 

Rang 

1. in 463 1 

2. be 458 2 

3. I 325 3 

4. you 295 4 

5. a 244 5 

6. and 233 6 

7. can 217 7 

8. the 211 8 

9. do 188 9 

10. town 148 10 

11. live (glagol) 145 11 

12. your 140 12 

13. we 139 13 

14. go 138 14 

15. have 129 15 

16. there (prislov) 126 16 

17. it 126 16 

18. play 125 17 

19. my 114 18 

20. what 112 19 

21. summer 103 20 

22. winter 98 21 

23. to (predlog) 95 22 

24. of 93 23 

25. village 77 24 

26. or 66 25 

27. big 65 26 
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28. where 62 27 

29. with 62 27 

30. city 60 28 

31. friend 60 28 

32. small 58 29 

33. (a) lot 54 30 

34. school  53 31 

35. like (glagol) 51 32 

36. on 49 33 

37. many 45 34 

38. swimming 44 35 

39. snow 44 35 

40. very (prislov) 42 36 

41. football 40 37 

42. snowman 39 38 

43. but 37 39 

44. not 36 40 

45.  get 35 41 

46.  house 31 42 

47.  at 29 43 

48. call (glagol) 27 44 

49. about (predlog) 25 45 

50. Slovenia 25 45 

51. church  25 45 

52. park 25 45 

 

Iz Tabele 3 so razvidne najpogosteje uporabljene besede učencev ob koncu 6. razreda 

osnovne šole v pisnih besedilih na nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v šolskem 

letu 2013/14. Med prvih 10 se tako uvrščajo 'in', 'be', 'I', 'you', 'a', 'can', 'and', 'the, 'do' in 

'town'.  

 

Glede na to, da so morali učenci pri nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v 6. razredu 

v šolskem letu 2013/14 napisati besedilo, v katerem so morali opisati svoj domači kraj, 

povedati, kaj počnejo poleti in pozimi, ter povprašati prijatelja o njegovem domačem kraju 

(RIC, 2006), so se na seznamu najpogosteje rabljenih besed znašle tudi besede, ki se 

navezujejo na ta vsebinski sklop (npr. 'village', 'live', 'summer' in 'winter'). Naloga je bila 

zastavljena tako, da so bili učenci do določene mere usmerjeni v rabo besedišča, ki ustreza 

prej navedenim okoliščinam. Nikakor pa za te besede ni nujno, da bi jih tudi sicer učenci tako 

pogosto uporabili v kakšnem drugem besedilu. 
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Šesto raziskovalno vprašanje se je nanašalo na to, v kolikšni meri se najpogostejše 

uporabljene besede učencev v pisnih besedilih konec 6. razreda na nacionalnem preverjanju 

znanja iz angleščine v šolskem letu 2013/14 pokrivajo s 500 najpogosteje rabljenimi besedami 

v angleščini glede na korpus New-GSL. 

 

72,9 % vseh besed v pisnih besedilih učencev konec 6. razreda na nacionalnem preverjanju 

znanja iz angleščine v šolskem letu 2013/14 se znajde med 500 najpogosteje rabljenimi 

besedami, uvrščenimi v korpus New-GSL. 86,5 % vseh besed v pisnih besedilih učencev 

konec 6. razreda na nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v šolskem letu 2013/14 se 

znajde med 1000 najpogosteje rabljenimi besedami iz korpusa New-GSL. 87,9 % vseh besed v 

pisnih besedilih učencev konec 6. razreda na nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v 

šolskem letu 2013/14 pa se ujema s celotnim korpusom New-GSL, torej 12,1 % vseh besed iz 

besedil učencev ni na tem seznamu. Med slednje spadajo npr. 'basketball', 'cycling', 

'playground', 'Peter', 'skiing' itn. Podobno kot pri prejšnjem raziskovalnem vprašanju je za to 

odstopanje moč iskati odgovor v dejstvu, da se te besede ne ujemajo s korpusom New-GSL, 

ker so morali učenci pri nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v 6. razredu v šolskem 

letu 2013/14 napisati besedilo, v katerem so morali opisati svoj domači kraj, povedati, kaj 

počnejo poleti in pozimi, ter povprašati prijatelja o njegovem domačem kraju (RIC, 2006). 

Učence je ta naloga usmerjala v rabo nekoliko bolj specifičnega besedišča. Lahko tudi 

domnevamo, da teh besed v kakšnem drugem besedilu ne bi nujno uporabili. 

 

78,8 % od prvih 50 najpogosteje uporabljenih besed v pisnih besedilih učencev konec 

6. razreda na nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v šolskem letu 2013/14 se znajde 

med 500 najpogosteje rabljenimi besedami iz korpusa New-GSL. 83,0 % od prvih 50 

najpogosteje uporabljenih besed v pisnih besedilih učencev konec 6. razreda na nacionalnem 

preverjanju znanja iz angleščine v šolskem letu 2013/14 se znajde med 1000 najpogosteje 

rabljenimi besedami iz korpusa New-GSL. 92,3 % od prvih 50 najpogosteje uporabljenih 

besed v pisnih besedilih učencev konec 6. razreda na nacionalnem preverjanju znanja iz 

angleščine v šolskem letu 2013/14 pa se ujema s celotnim korpusom New-GSL, torej 7,7 % 

najpogosteje uporabljenih besed iz besedil učencev ni na tem seznamu. V Tabeli 4 so 

prikazane tiste najpogosteje rabljene besede učencev, ki spadajo hkrati na seznam 500 

najpogosteje rabljenih besed v angleščini glede na korpus New-GSL. 

 
Tabela 4: Najpogostejše besede v pisnih besedilih učencev konec 6. razreda na nacionalnem 

preverjanju znanja iz angleščine v šolskem letu 2013/14, ki se ujemajo s 500 najpogosteje rabljenimi 

besedami v angleščini glede na korpus New-GSL 

 Beseda Rang v besedilih 

učencev 

Rang glede na korpus 

new-GSL 

1. the 8 1 

2. be 2 2 

3. of 23 3 

4. and 6 4 

5. a 5 5 

6. in 1 6 

7. have 15 8 

8. to (predlog) 22 10 
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9. it 16 12 

10. with 27 13 

11. on 33 14 

12. at 43 17 

13. I 3 20 

14. not 40 21 

15. do 9 22 

16. but 39 23 

17. you 4 25 

18. or 25 26 

19. we 13 30 

20. can 7 41 

21. go 14 47 

22. what 19 51 

23. get 41 55 

24. about (predlog) 45 60 

25. my 18 66 

26. very (prislov) 36 86 

27. where 27 97 

28. your 12 99 

29. many 34 104 

30. there (prislov) 16 129 

31. call (glagol) 44 143 

32. small 29 166 

33. house 42 192 

34. live (glagol) 11 211 

35. play 17 230 

36. school  31 232 

37. like (glagol) 32 242 

38. friend 28 273 

39. big 26 309 

40. (a) lot 30 369 

41. city 28 414 

42. town 10 563 

43. summer 20 777 
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44. church  45 850 

45.  village 24 969 

46.  winter 21 1310 

47.  park 45 1483 

48. football 37 2053 

49. swimming 35 Ni v korpusu new-GSL. 

50. snow 35 Ni v korpusu new-GSL. 

51. snowman 38 Ni v korpusu new-GSL. 

52. Slovenia 45 Ni v korpusu new-GSL. 

 

 

Iz Tabele 4 lahko razberemo, da je 78,8 % od prvih 50 najpogosteje uporabljenih besed v 

pisnih besedilih učencev konec 6. razreda na nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v 

šolskem letu 2013/14, ki spadajo tudi na seznam 500 najpogosteje rabljenih besed v 

angleščini glede na korpus New-GSL. Na sam vrh se v obeh primerih uvrščajo besede 'the', 

'be', 'of', 'and', 'a', 'in', 'have', to' (predlog), 'it' in 'with'.  

 

Nekaj besed iz besedil učencev ni na seznamu 500 najbolj rabljenih besed iz korpusa New-

GSL, so pa na seznamu 1000 najbolj rabljenih besed iz korpusa New-GSL ('town', 'summer', 

'church' in 'village'), nekatere pa so celo le na seznamu 1500 najbolj rabljenih besed iz 

korpusa New-GSL ('winter', 'park' in 'football'). Štiri besede iz besedil učencev na ta seznam 

sploh niso uvrščene ('swimming', 'snow', 'snowman' in 'Slovenia'). To najverjetneje potrjuje 

domnevo, da so se nekatere besede na seznamu najpogosteje rabljenih besed v pisnih 

besedilih učencev na nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v 6. razredu v šolskem 

letu 2013/14 znašle zgolj zaradi vnaprej določene tematike opisa domačega kraja in 

preţivljanja časa poleti in pozimi pri preverjanju pisne zmoţnosti (RIC, 2006). 

 

Sedmo raziskovalno vprašanje se je nanašalo na to, na katere referenčne ravni glede na 

opisnike SEJA so se uvrščale najpogosteje rabljene besede v pisnih besedilih učencev ob 

koncu 6. razreda na nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v šolskem letu 2013/14. 

 

Nekatere besede s seznama najpogosteje rabljenih besed v pisnih besedilih učencev konec 

6. razreda na nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v šolskem letu 2013/14 spadajo na 

več ravni (npr. 'do' na A1 ali A2) glede na to, v kakšnem kontekstu se uporabljajo. Zato je 

naslednji rezultat podan v razponu. Od 90,4 do 96,2 % od prvih 50 najpogosteje uporabljenih 

besed v pisnih besedilih učencev konec 6. razreda na nacionalnem preverjanju znanja iz 

angleščine v šolskem letu 2013/14 spada na prvo raven, raven A1. Le od 3,8 do 9,6 % besed 

spada na višjo raven, raven A2. V Tabeli 5 so prikazane referenčne ravni najpogostejše 

uporabljenih besed učencev.  
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Tabela 5: Referenčne ravni glede na opisnike SEJA najpogosteje rabljenih besed v pisnih besedilih 

učencev konec 6. razreda na nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v šolskem letu 2013/14  

 Beseda Pojavnost (v 

številu) 

Referenčna raven 

po SEJU 

1. in 463 A1 

2. be 458 A1 

3. I 325 A1 

4. you 295 A1 

5. a 244 A1 

6. and 233 A1 

7. the 211 A1 

8. do 188 A1 

9. town 148 A1 

10. live (glagol) 145 A1 

11. your 140 A1 

12. we 139 A1 

13. go 138 A1 

14. have 129 A1 

15. there (prislov) 126 A1 

16. it 126 A1 

17. play 125 A1 

18. my 114 A1 

19. summer 103 A1 

20. winter 98 A1 

21. to (predlog) 95 A1 

22. of 93 A1 

23. village 77 A1 

24. or 66 A1 

25. big 65 A1 

26. where 62 A1 

27. with 62 A1 

28. city 60 A1 

29. friend 60 A1 

30. small 58 A1 

31. (a) lot 54 A1 

32. school 53 A1 
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33. like (glagol) 51 A1 

34. on 49 A1 

35. many 45 A1 

36. snow 44 A1 

37. very (prislov) 42 A1 

38. football 40 A1 

39. not 36 A1 

40. get 35 A1 

41. house 31 A1 

42. at 29 A1 

43. call (glagol) 27 A1 

44. about (predlog) 25 A1 

45. park 25 A1 

46. what 112 A1/A2 

47. but 37 A1/B1 

48. can 217 A2 

49. swimming 44 A2 

50. church 25 A2 

51. snowman 39 no results 

52. Slovenia 25 no results 

 

Iz Tabele 5 so razvidne najpogosteje rabljene besede v pisnih besedilih učencev konec 

6. razreda na nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v šolskem letu 2013/14 in 

referenčne ravni glede na opisnike SEJA, na katere se uvrščajo. Raven je nekoliko odvisna 

tudi od konteksta, zato sta za nekatere besede določeni dve referenčni ravni po dokumentu 

SEJA ('what' in 'but'). Dveh besed korpus besed, ki so mu določene referenčne ravni po 

dokumentu SEJA, ne zajema ('snowman' in 'Slovenia'). Samo tri besede so na ravni A2 ('can', 

'swimming' in 'church'), vse ostale besede so na ravni A1. 

 

Referenčni ravni A1 in A2 predstavljata osnovnega uporabnika. Za razliko od ravni A1 je 

posameznik na ravni A2 sposoben bolj učinkovite osnovne interakcije, vendar še vedno ni 

samostojen uporabnik jezika (SEJO, 2011). Konec 6. razreda naj bi učenci osnovnih šol 

dosegali raven med A1 in A2 (Erţen idr., 2011). Glede na to, da je kar od 90,4 do 96,2 % od 

prvih 50 najpogosteje uporabljenih besed v pisnih besedilih učencev konec 6. razreda na 

nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v šolskem letu 2013/14 na ravni A1 pri pisni 

zmoţnosti, preostalih od 3,8 do 9,6 % pa na ravni A2, je mogoče trditi, da je referenčna raven 

teh besed glede na opisnike SEJA zgolj doseganje postavljenega minimalnega standarda v 

učnem načrtu za angleščino. 
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3.4.5 Najpogostejše besedne vrste v pisnih besedilih mlajših učencev angleščine 
 

Osmo raziskovalno vprašanje se je dotikalo najpogosteje in najredkeje uporabljenih besednih 

vrst v besedilih učencev konec 6. razreda na nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v 

šolskem letu 2013/14. Za potrebe odgovarjanja na to raziskovalno vprašanje so bila besedila 

učencev predhodno obdelana. Zloţenke so bile pretvorjene v polnopomenske besede. 

Popravljene so bile tudi pravopisne napake, kajti drugače računalniško orodje ni zaznalo 

napačno napisane besede (npr. 'villige') kot besede, ki je bila v tem primeru mišljena (npr. 

'village'). Te besede potem računalniško orodje ni prištelo k tisti besedni vrsti, v katero spada 

(npr. samostalnik), in k izračunavanju skupnega seštevka najpogostejših besednih vrst. 

 

 

 
 

Graf 4: Najpogosteje in najredkeje uporabljene besedne vrste znotraj prvih 50 najpogosteje 

uporabljenih besed učencev ob koncu 6. razreda osnovne šole v pisnih besedilih na nacionalnem 

preverjanju znanja iz angleščine v šolskem letu 2013/14 

 

Iz Grafa 4 je razvidno, da so najpogosteje uporabljene besedne vrste v okviru prvih 50 

najpogosteje uporabljenih besed učencev ob koncu 6. razreda osnovne šole v pisnih besedilih 

na nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v šolskem letu 2013/14 samostalnik z 28,8 % 

pojavnosti, glagol z 19,2 % pojavnosti ter zaimek in predlog vsak s 13,5 % pojavnosti. 

Najredkeje uporabljene besedne vrste so prislovi z 9,6 % pojavnosti, pridevnik in veznik s 

5,8 % pojavnosti in členek s 3,8 % pojavnosti. 

 

Rezultati so precej drugačni od korpusa new-GSL (Brezina in Gablasova, 2013), kjer 

samostalniki predstavljajo skoraj 50 %, glagoli 22 %, pridevniki 14,7 % in prislovi 7,4 % 

vseh besed, vse ostale besedne druţine pa skupno samo 7 % vseh besed. Največja odstopanja 

so razvidna pri samostalnikih (v višini 21,2 %) in pri vseh ostalih besedah (skupno v višini 

kar 36,6 %). Najbolj podoben rezultat pa je pri glagolih (v višini 2,8 %) in prislovih (v višini 

2,2 %). Razlogi za to so verjetno različni. Eden izmed njih je prav gotovo, da je vzorec 52 

najpogosteje rabljenih besed premajhen in je bolj uporaben za reprezentacijo besednih vrst. Ni 

ga mogoče niti posplošiti na vsa pisna besedila mlajših učencev. Vsekakor pa je pomembno 

tudi dejstvo, da so imeli učenci do določene mere vodeno pisanje – npr. zastavljeno vprašanje 

'Kaj počneš poleti?' – in so temu primerno naštevali veliko glagolov ter tako skoraj dosegli 

kvoto glagolov v korpusu new-GSL. V končni fazi pa pri new-GSL-u ne smemo pozabiti, da 

gre pravzaprav za splošen seznam besed, ki ni specifičen samo za mlajše učence angleščine 
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kot drugega/tujega jezika, pri katerih je moč pričakovati, da nimajo tako bogatega besedišča 

in se v besedilih pogosto ponavljajo in uporabljajo preprostejše besede in besedne zveze. Pa 

tudi tematike, ki učence te starosti zanimajo, so različne; učenci imajo drugačne interese, 

znanje o svetu itn. 

 

Med najpogosteje rabljene prislove v besedilih učencev konec 6. razreda na nacionalnem 

preverjanju znanja iz angleščine v šolskem letu 2013/14 so se uvrstili 'there', 'where', '(a) lot', 

'very' in 'not'. Prav tako sta Pérez-Paredes in Sánchez-Tornelova (2014) v svoji raziskavi 

ugotovila, da so v besedilih poljskih, španskih in kitajskih učencev iz 5., 6., 9. in 10. razreda, 

ki so bili vključeni v program International Corpus of Crosslinguistic Interlanguage (ICCI), 

najpogosteje rabljeni prislovi 'usually', 'so', 'also', 'always', 'too', 'really', 'only', 'often', 'just' in 

'maybe'. Lahko sklepamo, da do podobnosti pri rabi prislovov ni prišlo zaradi dejstva, ker so 

bili učenci na nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v šolskem letu 2013/14 usmerjeni 

v to, da pišejo o svojem domačem kraju. Glede na to, da gre za primerjavo mlajših učencev 

različnih narodnosti, pa je mogoče sklepati tudi, da je posredi vpliv izpostavljenosti različnim 

pisnim in slušnim besedilom, različnim učbenikom z različnimi vnosnimi besedili itn. 

 

3.4.6 Najpogostejše besedne zveze v pisnih besedilih mlajših učencev angleščine 
 

Deveto raziskovalno vprašanje se je nanašalo na najpogosteje uporabljene proste dvo- in 

tribesedne zveze učencev ob koncu 6. razreda osnovne šole v pisnih besedilih na nacionalnem 

preverjanju znanja iz angleščine v šolskem letu 2013/14. Za potrebe odgovarjanja na to 

raziskovalno vprašanje so bila besedila učencev minimalno predhodno obdelana. Zloţenke so 

bile pretvorjene v polnopomenske besede. Popravljene so bile tudi pravopisne napake, kajti 

drugače računalniško orodje ni zaznalo napačno napisane besedne zveze (npr. 'in te') kot 

besedne zveze, ki je bila v tem primeru mišljena (npr. 'in the') in je ni prištelo k skupnemu 

seštevku najpogostejših besednih zvez. 

 

Prvih 10 najpogosteje uporabljenih prostih dvobesednih zvez v pisnih besedilih učencev 

konec 6. razreda na nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v šolskem letu 2013/14 se 

nahaja v Tabeli 6.  
 

Tabela 6: Najpogostejše proste dvobesedne zveze v pisnih besedilih učencev konec 6. razreda na 

nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v šolskem letu 2013/14  

 Dvobesedna zveza Pojavnost (v številu) Rang 

1.  in the 107 1 

2.  live in 90 2 

3.  it is 84 3 

4.  I live 80 4 

5.  do you 78 5 

6.  I can 70 6 

7.  you can 68 7 

8.  your town 66 8 

9.  is a 61 9 

10.  in your 55 10 
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Iz Tabele 6 lahko razberemo, da se na sam vrh najbolj rabljenih prostih dvobesednih zvez v 

pisnih besedilih učencev konec 6. razreda na nacionalnem preizkusu znanja iz angleščine v 

šolskem letu 2013/14 uvrščajo zveze 'in the', 'live in' in 'it is'. 

 

Iz Tabele 6 je mogoče razbrati, da so besedne zveze zelo specifične in ustrezajo 

zastavljenemu kontekstu naloge pisne zmoţnosti na nacionalnem preverjanju znanja v 

šolskem letu 2013/14. Tako se v skladu s tem največkrat pojavljajo besedne zveze 'live in', 

'your town', 'I can' itn. 

 

Prvih 11 najpogosteje uporabljenih prostih tribesednih zvez v pisnih besedilih učencev konec 

6. razreda na nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v šolskem letu 2013/14 se nahaja 

v Tabeli 7.  

 
Tabela 7: Najpogostejše proste tribesedne zveze v pisnih besedilih učencev konec 6. razreda na 

nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v šolskem letu 2013/14  

 Tribesedna zveza Pojavnost (v številu) Rang 

1.  I live in 76 1 

2.  a lot of 47 2 

3.  in your town 33 3 

4.  there is a 31 4 

5.  in the winter 30 5 

6.  you do in 26 6 

7.  do you live 26 6 

8.  where do you 24 7 

9.  live in a  22 8 

10.  go to the 21 9 

11.  in the summer 21 9 

 

Iz Tabele 7 lahko razberemo, da se na sam vrh najbolj rabljenih prostih tribesednih zvez v 

pisnih besedilih učencev konec 6. razreda na nacionalnem preizkusu znanja iz angleščine v 

šolskem letu 2013/14 uvrščajo zveze 'I live in', 'a lot of' in 'in your town'. 

 

Enako kot pri dvobesednih zvezah lahko iz Tabele 7 vidimo, da so besedne zveze zelo 

specifične in ustrezajo zastavljenemu kontekstu naloge pisne zmoţnosti na nacionalnem 

preverjanju znanja v šolskem letu 2013/14. Tako se v skladu s tem največkrat pojavljajo 

besedne zveze 'I live in', where do you, 'in the summer' itn. 

 

Glede na ugotovitve iz zadnjih dveh tabel lahko rečemo, da ugotovitev z gotovostjo ni 

mogoče posplošiti na vsa besedila, ki jih mlajši slovenski učenci pišejo konec 6. razreda. Še 

bolj kot najpogostejših 50 besed v pisnih besedilih učencev konec 6. razreda na nacionalnem 

preizkusu znanja iz angleščine v šolskem letu 2013/14 te namreč odraţajo specifičen kontekst 

pisanja, v katerega so bili učenci pri nalogi preverjanja pisne zmoţnosti usmerjeni. 
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3.4.7 Berljivost pisnih besedil mlajših učencev angleščine 
 

Deseto raziskovalno vprašanje se je nanašalo na berljivosti pisnih besedil učencev angleščine 

konec 6. razreda osnovne šole na nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v šolskem letu 

2013/14. Za potrebe odgovarjanja na to raziskovalno vprašanje so bila besedila učencev 

minimalno predhodno obdelana. Popravljene so bile zgolj pravopisne napake, kajti drugače 

računalniško orodje ne bi zaznalo napačno napisane besede (npr. 'hause') kot besede, ki je bila 

v tem primeru mišljena (npr. 'house'), in je ne bi vključilo v izračunavanje indeksa Gunning 

Fog.  

 

Berljivost (indeks Gunning Fog) pisnih besedil učencev angleščine konec 6. razreda osnovne 

šole na nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v šolskem letu 2013/14 je bila 

povprečno 3,8. 

 

Glede na to, da indeks Gunning Fog predstavlja oceno števila let formalnega izobraţevanja, ki 

ga oseba potrebuje, da ţe pri prvem branju razume prebrano (Gunning, 1952), je rezultat v 

mejah pričakovanega. Res je sicer, da naj bi učenci, katerih prvi/učni jezik je angleščina, v 

6. razredu pisali besedila na ravni indeksa Gunning Fog 6 (Gunning, 1952), vendar pri tem ne 

smemo pozabiti, da so se učenci, ki so pisali nacionalno preverjanje znanja iz angleščine v 

šolskem letu 2013/14, angleščine kot tujega jezika v šoli začeli učiti šele v četrtem razredu 

(Erţen idr., 2011), neformalno pa ţe prej. Torej so imeli za seboj zgolj tri leta (in ne šest let) 

formalnega učenja in razvijanja sporazumevalne zmoţnosti v drugem/tujem jeziku. Vrednost 

izračunanega indeksa Gunning Fog je torej glede na leta formalnega izobraţevanja celo 

nekoliko višja od pričakovane. 
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4    ZAKLJUČEK  

 

V magistrskem delu sem raziskala značilnosti angleških pisnih besedil slovenskih šestošolcev. 

Natančneje so me zanimali dolţina besedila, razlika v dolţini pisnih besedil med manj, 

povprečno in bolj uspešnimi učenci, kompleksnost pisnih besedil, najpogostejše napake v 

pisnih besedilih, najpogosteje uporabljene besede v pisnih besedilih, pokrivanje 

najpogostejših besed s 500 najpogosteje rabljenimi besedami v angleščini glede na korpus 

New-GSL, referenčna raven najpogosteje rabljenih besed, najpogostejše in najredkejše 

besedne vrste v pisnih besedilih, najpogostejše dvo- in tribesedne zveze in berljivost pisnih 

besedil slovenskih mlajših učencev angleščine.  

 

V raziskavi sem uporabila 110 pisnih besedil učencev konec 6. razreda osnovne šole na 

nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v šolskem letu 2013/14. Učenci so bili ob 

pisanju stari 11–12 let. Uporabljena besedila so bila izbrana glede na doseţene točke. Število 

moţnih točk, ki so jih učenci lahko dosegli pri nalogi pisne zmoţnosti, je znašalo 10 točk, 

zato so bili sestavki učencev razdeljeni na tri skupine, in sicer na tiste učence, ki so dosegli od 

0 do 3 točke (manj uspešni učenci), nato na tiste, ki so dosegli od 4 do 7 točk (povprečno 

uspešni učenci), in nazadnje na tiste, ki so dosegli od 8 do 10 točk (najuspešnejši učenci). 

Pridobljena pisna besedila sem pretvorila v elektronsko obliko, da so bila primerna za 

nadaljnjo obdelavo.  

 

Za ugotavljanje značilnosti teh besedil sem uporabila kvalitativno in kvantitativno obdelavo 

podatkov. Pri tem sem si pomagala s tehniko odprtega kodiranja in z raziskovalnimi orodji za 

analizo pisnih besedil (Textalyser, Text Inspector, Analyse your texts with the new-GSL in 

Virtual Writing Tutor). Prišla sem do ugotovitev, ki so opisana v nadaljevanju. 

 

Pisna besedila učencev konec 6. razreda osnovne šole na nacionalnem preverjanju znanja iz 

angleščine v šolskem letu 2013/14 so v povprečju dolga 72,06 besede ali 289,06 znaka brez 

presledkov, kar je kar za 9,93 % krajše od pričakovane minimalne dolţine besedila, ki je bila 

po RIC-u (2006) 80 besed. Podrobnejši vpogled v dolţino pisnih besedil učencev konec 

6. razreda osnovne šole na nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v šolskem letu 

2013/14 je pokazal, da so bila pisna besedila manj uspešnih učencev v povprečju dolga 44,77 

besede ali 178,33 znaka brez presledkov, pisna besedila povprečno uspešnih učencev so bila v 

povprečju dolga 68,95 besede ali 271,1 znaka brez presledkov, pisna besedila bolj uspešnih 

učencev pa so bila v povprečju dolga 95,65 besede ali 390,03 znaka brez presledkov. Test 

ANOVA je pri tem pokazal statistično pomembne razlike v povprečni dolţini besedila glede 

na uspešnost učencev. To pomeni, da je dolţina besedila vplivala na uspešnost učenca. Bolj 

uspešni učenci so pisali daljša besedila. V primerjavi s študijami drugih narodov je mogoče 

zaključiti, da slovenski učenci angleščine konec 6. razreda osnovne šole na nacionalnem 

preverjanju znanja iz angleščine v šolskem letu 2013/14 v povprečju pišejo enako dolga ali 

krajša besedila kot njihovi vrstniki iz drugih deţel (Lindgren in Stevenson, 2013; Bae in Lee, 

2012; Pérez-Paredes in Sánchez-Tornel, 2014). 

 

Nadalje je raziskava pokazala, da je znašala kompleksnost pisnih besedil učencev konec 

6. razreda osnovne šole na nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v šolskem letu 

2013/14 povprečno 10,20 %. To pomeni, da je povprečno dolgo učenčevo besedilo vsebovalo 

le dobrih osem različnih lem. Glede na to, da je povprečno pisno besedilo maternega govorca 

v višini 40 %, tu pa gre za učence, ki niso ne materni govorci ne odrasli ljudje z več splošnega 

znanja, je rezultat pričakovano precej niţji od povprečja. 
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Pri najpogostejših napakah v pisnih besedilih učencev konec 6. razreda osnovne šole na 

nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v šolskem letu 2013/14 se je izkazalo, da so 

najpogostejše slovnične napake, sledijo jim napake besedišča in pravopisa, najmanj pa je bilo 

vsebinskih napak. Povprečno število napak v enem pisnem besedilu je bilo 1,36 vsebinske 

napake na besedilo, 5,05 napake pravopisa in besedišča na besedilo in 8,78 slovnične napake 

na besedilo. 

 

Ugotovila sem tudi, da se med prvih 10 najpogostejših besed učencev ob koncu 6. razreda 

osnovne šole v pisnih besedilih na nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v šolskem 

letu 2013/14 uvrščajo: 'in', 'be', 'I', 'you', 'a', 'can', 'and', 'the, 'do' in 'town'. 78,8 % od prvih 50 

najpogosteje uporabljenih besed v pisnih besedilih učencev konec 6. razreda na nacionalnem 

preverjanju znanja iz angleščine v šolskem letu 2013/14 se tudi znajde med 500 najpogosteje 

rabljenimi besedami iz korpusa New-GSL. Od 90,4 do 96,2 % od prvih 50 najpogosteje 

uporabljenih besed v pisnih besedilih učencev konec 6. razreda na nacionalnem preverjanju 

znanja iz angleščine v šolskem letu 2013/14 spada na prvo raven, raven A1. Le od 3,8 do 

9,6 % besed spada na višjo raven, raven A2. Konec 6. razreda naj bi učenci osnovnih šol 

dosegali raven med A1 in A2 (Erţen idr., 2011). Glede na rezultat je torej mogoče trditi, da 

predstavlja referenčna raven teh besed glede na opisnike SEJA zgolj doseganje minimalnega 

standarda. 

 

Raziskava je prav tako pokazala, da so najpogosteje uporabljene besedne vrste v okviru prvih 

50 najpogosteje uporabljenih besed učencev ob koncu 6. razreda osnovne šole v pisnih 

besedilih na nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v šolskem letu 2013/14 

samostalnik (28,8 %), glagol (19,2 %) ter zaimek (13,5 %) in predlog (13,5 %). Najredkeje 

uporabljene besedne vrste so prislov (9,6 %), pridevnik (5,8 %), veznik (5,8 %) in členek 

(3,8 %). Rezultati so precej drugačni od korpusa new-GSL (Brezina in Gablasova, 2013), s 

seznamom najpogostejših prislovov pri mlajših učencih angleščine, ki sta ga ugotavljala 

Pérez-Paredes in Sánchez-Tornelova (2014), pa sploh ni podobnosti. Razlogi za to so morda v 

premajhnem vzorcu, zastavljeni temi pri nalogi pisnega sporočanja, primerjavi učencev 

različnih narodnosti itn. 

 

Nadalje se je izkazalo, da so tri najbolj rabljene dvobesedne zveze v pisnih besedilih na 

nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v šolskem letu 2013/14 'in the', 'live in' in 'it is', 

najpogosteje rabljene tribesedne zveze pa 'I live in', 'a lot of' in 'in your town'. V Tabeli 6 in v 

Tabeli 7 sem prikazala še ostale najpogostejše besedne zveze. 

 

Raziskava je pokazala, da je berljivost (indeks Gunning Fog) pisnih besedil učencev 

angleščine konec 6. razreda osnovne šole na nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v 

šolskem letu 2013/14 v povprečju 3,8. Glede na to, da so se dotični učenci ob preverjanju 

angleščine učili tri leta, je rezultat berljivosti nekoliko višji od pričakovanega in je višji od 

števila let formalnega izobraţevanja učencev, kar ta indeks predvideva (Gunning, 1952). 

 

Med samim analiziranjem in interpretacijo pisnih besedil učencev angleščine konec 6. razreda 

osnovne šole na nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v šolskem letu 2013/14 sem 

ugotovila tudi, da je bil v danem primeru zelo pomemben kontekst, v katerega so bili učenci 

pri pisanju postavljeni. Pri tokratnem preverjanju znanja so učenci pisali na temo, ki se je 

dotikala vsebinskega sklopa drţava, kraj, prebivalci, potovanje, promet (RIC, 2006). 

Predvsem pri najpogostejših besedah, besednih vrstah in dvo- in tribesednih zvezah je bilo 

očitno odraţanje specifično zastavljenega konteksta naloge pisnega sporočanja. Zaradi tega 
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ugotovitev tega magistrskega dela ni mogoče posplošiti na splošno populacijo mlajših 

učencev angleščine kot drugega/tujega jezika. 

 

Pomanjkanje empiričnih raziskav na področju pisne zmoţnosti učencev v tujejezikovnem 

okviru (Ortega, 2004; Harklau, 2011, Bae in Lee, 2012) praktično onemogoča umeščanje in 

primerjanje pridobljenih rezultatov. Iz dosegljive literature je edinole moč ugotoviti, da v 

primerjavi z drugimi narodi slovenski učenci angleščine konec 6. razreda osnovne šole na 

nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v šolskem letu 2013/14 v povprečju pišejo 

krajša besedila in najpogosteje uporabljajo drugačne prislove (Bae in Lee, 2012; Lindgren in 

Stevenson, 2013; Pérez-Paredes in Sánchez-Tornel, 2014). 

 

Svojo raziskavo ocenjujem kot novost na področju analize in značilnosti pisnih besedil 

mlajših učencev angleščine kot drugega/tujega jezika, saj v slovenskem prostoru takšne 

raziskave ni mogoče zaslediti. Pridobljeni rezultati prispevajo tako k teoretičnemu kot 

praktičnemu razumevanju pisne zmoţnosti mlajših učencev v angleščini v Sloveniji. 

Raziskava bo lahko imela vpliv na razvoj pedagoške stroke, posredno pa bo lahko vplivala 

tudi na še vedno razvijajoče se polje analize pisne zmoţnosti. Ugotovljene značilnosti pisnih 

besedil nudijo uporabno znanje učiteljem angleščine, hkrati pa predstavljajo tudi usmeritve za 

načrtovanje poučevanja pisne zmoţnosti v angleščini v slovenskih osnovnih šolah. 
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6.1  NALOGA PISNE ZMOŢNOSTI NA NPZ-ju IZ ANGLEŠČINE V 

ŠOLSKEM LETI 2013/14 
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6.2 TRANSKRIPT PISNIH BESEDIL UČENCEV NA NPZ-ju IZ 

ANGLEŠČINE V ŠOLSKEM LETU 2013/14 
 

BESEDILO 1 

My town is very big. Have a two churchs, one park, five supermarket, four school, one music school, one bank and one post 

office. Be summer go swimming and go sky. Where are you live? What are you doing in summer? 

BESEDILO 2 

I live in X. In X we have a plauground, a football place, a big forest and good friends. Where do you live? What doing in your 

vilage? Are your vilage big. 

BESEDILO 3 

in my village is very good food ,in the my village can watch TV, play games … Where do you live? Is your town/village big? 

Can you watch TV? 

BESEDILO 4 

My towen is small is a funny town. In my town play fotbool. Is ice cream, ride a bike. Is town is small? Is a funny Is a rever. 

BESEDILO 5 

I’m live in Slovinia. It’s capilat city Ljubljana. In the Ljubljana big shopping. In the winter snow and cold. 

BESEDILO 6 

I live in X is a small town. It’s got a lot of bars and bildings. It’s funny town and I got a lot of friends her. I X I do a lotof staf. 

I raid the bike, I skate, walks a lot and play a lotof sports. I a crismest day I’ drsam. You what you do in your town? Where 

you live? What I do insumer? 

BESEDILO 7 

In the X is scholl and shop Mercator. in summer I’m go to ice-cream and swimmning the lake.  Where you live? What about 

you? 

BESEDILO 8 

I live in X in the vas. I pley fudbol in baskedbol. Summer is hot in the snowing is cold. Ver are you live? Whoe is yor femeli? 

Are have got brater and sisters? 

BESEDILO 9 

I living in X I can play football and basketball I can’t swim and riding a horse these town is a wery perfect. Where you live? 

You can play footble? What can’t play? 

BESEDILO 10 

I from in the small vasi. The don’t from big children. Is summer go swiming is my swiming pooll. In the with is igram na 

snegu, delam snežake. Where you haus? Who sister and brothers? Wher hame your mum and dad? 

BESEDILO 11 

I live in X. I love my villice. I play and ride bacikel. Summer I play football, running and play tenis. On the winter I play the 

kit. On the snoving I skiing. What you doing in your town. 

BESEDILO 12 

Hi Peter, I live in Slovinija “X” I like X, n X I am my friend, I go to scool in “OŠ X”. In Slovinija I have Adriatic morje in the 

Portorož – Lucija – Piran. I go swimming in guile – avgust. Where are you from? What do you doing in you from? You like 

you’re from? 
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BESEDILO 13 

1. X is quite a lrge city in Slovene. In X there are three scholls. In X isn’t any parks, because X is small. There are some 

shops, a book shop. Two church, any cafe. 2. In X play football, basketball, play tennis, runing. There are ski and swimming. 

There are walk and run in summer becouse is hot sometimes raing. 3. In your city there are any shopping centre? You have 

got a park? They have got any food? 

BESEDILO 14 

In my town is many of difrents hauses. My town is big. In summer we can play floorball stretat, football, basketball. In winter 

we can bild a snowman. What you doing in your town/villige? Who is your best friends in town/villige? Whear is you 

town/willige? 

BESEDILO 15 

I live in X. I go to moy go tu bike and (go) play basketball, play football … I go ski (and (I go). Where are you and Whats are 

you duing in your town, and Where is your haus. 

BESEDILO 16 

I decided to send you a e-mail to tell you about my town. My town is very big ther is no floverhs ar animals. When it’s hot i 

go on my garden with parents and at winter I’m laying and watching tv. What do you do in your town? How does your town 

look like? Have you got any animals there? 

BESEDILO 17 

I live in Slovenia in X. Im X I can jump om paumpe, play footbale, basketball … Do yu can play dhis sports? can you jump an 

bike? Can you fišing? 

BESEDILO 18 

Hi Peter. My city is a X. It’s very small city. I live in X. There is a big school, bus statont, bank, market and park. I have big 

hause. 

BESEDILO 19 

I introducte you my town. In my town is very funny with my friends. I live in house in X. There is very much of trees. In my 

town in summer I riding a bike or I out on garden, play with brother of friends. We have some funny. In winter I go skiing out 

on garderl with my brother and a little sister. In winter it is a lot of snow. It is so funny What is you doing in summer and 

winter? Are you like your town? Is there a lot of snow? 

BESEDILO 20 

In X you can do evriting. You can play, skate go tu partey, play video games ... What can I’ dou in your town? Can I’ play 

handball? Can I’ rite bike? 

BESEDILO 21 

I live in the house. Shis small and big house but is ok. I can play fotball and tennis. I can’t swiming and sking. End I love my 

house. Where are you from. Whats nomber the house. Are you like for you from. 

BESEDILO 22 

I live in X. We have a school, parks, … School is big, nice (for me) and old. We have two parks (one is in school on garden 

and one is next to the shool. Where you live? Is your school big? 

BESEDILO 23 

I live in the X. I live in X. I’ve got one small brother. There I ride a bike. I can play a  footbal and basketball in my garden. 

BESEDILO 24 

I live in a X this is a beautiful citiy. Winter in the snowball and sking. Winer in the jomb of trampollin, play basketball, play 

fotball, and play tenis. What you does in the winter? 
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BESEDILO 25 

I’m X. Im my Willage is 3 bus station, 1 fire station, 1 football play ground and 4 big haus. In my Willage I play football with 

my friend, play computer games, study, do my homework and slipp. I like doing snowman. And I like swimm. Where do you 

live? What doing? It’s funny? 

BESEDILO 26 

I live in capital city of X. That town it’s very big and in this town is big people. In The my Town I can play basketball, go out 

with my frends and go to the cinema. I love my town but I dosen’t have a big frends because is longtime. I can play basketball 

very vell you sknow this?? And nov I go to the market with my mom. Bye for now. 

BESEDILO 27 

X is a very beutiful town. The wenter we work a snowman. In the sumer swim in a bazen. What you doing in yor town in the 

sumer and Winter. Do you swim in the rever. 

BESEDILO 28 

Hi! My town are small and he’s name are Slovenija. tre much tree, flowers and beautifil animals. In sumer go riding a horse, 

go with my dog a walk and sometimes run. I winter I’m in my home and watch a TV, I go with my dog a walk, sometimes I 

play games. She is your town big? What is name a your town? Whate is your favourite town? Bye! 

BESEDILO 29 

Hello Peter. My living home is in viley Is X. I play my friends and my dog. Hove is market, post station, fire station and very 

good people. Who is you city? What have you? What you like your city? 

BESEDILO 30 

Hellou Peter I live in X. We’re can playing football in parh. We’re can shoping in shop. We can’t playing basketball in my 

town. I can skiing in summer in my town. I can swimming in winer in swimming pool X. Where you live? What play you in 

summer? What play you in winer? 

BESEDILO 31 

My town X is cute. In the town, I can eat ice cream, kebab, pizza, I can go draw my bike I can go in the park … In the winter I 

can go make a snowman, eat the best tiramisu, It’s very cold I  What can you do make in your town? Can we go eat Ice 

creame? Can I go in the music school? Can I go to the majjoretes? Can I go by you sleep? Can we go eat ice cream? Can we 

go in the cinema? Can we go make a snowman? Can you come to me and we goe eat a Pizza? 

BESEDILO 32 

I live in X. In X I have a friends and I likes play with him In the winter I like do snowmen and I like skii. Bat my favourite 

sisons is summer Im summer I have a holidays. I like swiming im the see and looking for the seeshels. And what do you doing 

im your cuntry? Do you like play whit your friends? What are you doing in the summer? 

BESEDILO 33 

I live in X, Slovenia. This is beautiful city. He has got all; bank, school, post ofice, In the summer I play basketball, football, 

cycling, skating ect. In the winter I can skiing, play hockey, ect. This is my questions for you town. Where are you live? If you 

live in the city or village? Why you can in the winter and summer? 

BESEDILO 34 

I’m from X. It’s very nice place. It has a X people. It has a lot of nice place. In the summer I play football with my friends, we 

go to swimming pool and play a lot of sports. In the winter we go to skiing center X and we skiing. We go to park and make a 

snowman. In winter I go to city center and every year I visit a X. Where are you from? How many people has your town, 

village? What are you doin in yor town on holidays? 

BESEDILO 35 

I live in village X. It’s small village but there we do anything. On summer we playing wallyball and playing tennis. On winter 

we making snowman. Where do you live? Do you have many friends there? What do you do in spring? 
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BESEDILO 36 

I live in the willich. Name of the willich is X. Well is it summer I can swim in the bazen. Well is it koal and it’s snow, I can d 

snowman I can icebording and do angels in the snow. What obovite you, what you can do in summer? Can you see any trees 

or somethink? Cee you next time, by! 

BESEDILO 37 

My village is not nosy. I like to go on walk with my mom and friends. There is a playground, so when is suny day me and my 

brother go play football. There is a churc, sometime I hate her becaus that bing-bling Is to nosy. There are so meny treis out 

there. I just love my village. What is your village like?, Is there a playground too?, Is there a church?. 

BESEDILO 38 

My vilage is smal. I live in X. In X are three waterpools. We hove a hotels. In sumer you can go swiming in waterpoole. And 

you can also hide from the stor in the front. In winter you stay in house or you you un ground. Where you living? What you 

do in your citi or vilage? What can you doing in sumer and winter. 

BESEDILO 39 

My home town is X. is a very big city. X thousand people live in the X. I live in the center of the X. I can play soccer and 

basketball in the summer. In the winter I can do snowmans, I can go skiing ... What is your town like? How many people lives 

in your town? Do you like your home town? 

BESEDILO 40 

I live in X, there’s a farms old house, trees, animals its’ dogs and cats. There’s lot and beauty or freze and white. Where do 

you live, wat’s yor home place like, Its’ that nice? 

BESEDILO 41 

In live in X. X is very nice. It is small but their we can do many thinks. We can play football, basketball, volyball, hockey, 

cricket, and many other thinks In X we have school, post office, shoppings ... In winter in X we can do snowman, we can 

skiing play hockey and many other thinks. Where you live? 

BESEDILO 42 

My village is very beautiful. His name is X. I do in summer: swiming, go to te grand parents and sea. I do in winter skiing, 

very much winter my favurite season but is white, I hate becouse is cold. Where do you live? What you doing in the you citiy? 

What is famus in your city? 

BESEDILO 43 

I live in the X city of slovin. The name of the city is X. In the sumer you cen svim, play fotbol, cayling, play basket ball. In the 

winter you cen ice sketing, bilde a snow man. Wath cen you do in the sumer and winter? Wath is name of your city or vilage? 

BESEDILO 44 

i live in X. This is the X city in Sloven. We have a post office, police station, fire station, bus station, train station ... I can play 

basketball, go swiming, go to the park ... What can you do in your town? Do you have sport centre in your town? What is 

name of your town? 

BESEDILO 45 

I live in X that’s village calld you ca do evrething. Where do you live. What can you do there. how meany friends do you have 

there. 

BESEDILO 46 

My town is X. In X is big church. I go In X in weekend. In X is hospital, shooping Centre, police station, toy shoops. In X is 

swimming pool too. I sometimes go swimming. In X you can see beautiful houses and beautiful nature. How much peope is in 

your town? Is your town beautiful? Is in your town sport centre? By, soon. 

BESEDILO 47 

I live in X near X in Slovenija. In my village I can pley footbal on our big playground. I can’t swiming bicouse we doesne’t 

got swiming pool. In winter we go skiing on X. We make snow balls because we have snow faith. It’s fun! What you do in 

your town Peter? and are your town big? My village is smool! Are you live im London? 
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BESEDILO 48 

My town is wery small, but it’s nice. It has a lot of blocko of flats, houses and factories. It has a swimming pool and four 

schols. You can go to a cinema, shoping, train station and in sport centere here. But at the winter, you can go to the park and 

make a snowman. That’s all. What’s the name of your town? How big is? How much peoples lives there? 

BESEDILO 49 

I live in a town. In the summer I swimming in the swimming pool. In the winter we have a lot of snow, I play with my friends, 

come her with me. We have a snowmen. Where do you live? How much in the winter have a snow? Are you like your home? 

BESEDILO 50 

I live in X it’s grait. X is a smol town in Slovein. Wi have got a reil, a musical shol and a pet stor. I can ride horses and you 

can have evritin. What is your town like? When do you go tu rerill? What’s yor favourit foodball team? 

BESEDILO 51 

If you want to visit me come in my village called X. Whe gona have soo much fun. We can play football, tennis, basketball, 

vollyball and other stufs. In summer it’s where hot. In winter it’s where cold. What can you do in your village/town? What 

can we play in your village/town? Do I gona have fun? 

BESEDILO 52 

I live X it’s sunny and fun. I like be in X becuse I hove friends and ve playing. I can play wollie ball, ride a bike, swim. In 

Snow I can do Snowman, skiing, Where you live? What are you like in sport? What singer are you like? 

BESEDILO 53 

I live in X there are meny shops and super marks. There is a bowlying ally and cinema. At the summer you can swim in 

outdoor pool and at the winter you can sky. What about your place? Where do you live? What can you doing at summer and 

what at winter? 

BESEDILO 54 

I live in the X in the X ther is one smoll restaurante, bus station big and smoll hauses. X is small. I love somer becuase is hot 

and I go to swiming. Where are you from? How many restaurat is your town? How big is your town? 

BESEDILO 55 

I live in X. This have got X people. X are small. We have got churck, school, small market. In my town I can play football, I 

can swim, I can ride a bike. This do in summer time and zimmer time I can ski, I do snowmen, I see snowflakes and cook 

biscuits. And you? Where you live? Who is your best friend. 

BESEDILO 56 

In live in X. We have got meny shops, swiming pool, churc ... In summer we go to swiming pool and in winter we make a 

snow man. I live in a hause. And I go to school every day. I like go to ZOO. ZOO is in Ljubljana. In X we haven’t got a ZOO 

and I go to X in cinema. In summer we also go to Piran and ther we swim in a see. Wat about you? Where do you live? What 

are you duing in summer? Whu is name for your city. 

BESEDILO 57 

I live in X. This is a beautful small city near X. In the summer we go to the swimming pool with our friends. In the winter here 

it isn’t snowing. We haven’t got harsh winter. Have you got snow in winter? Do you go the swimming pool every day. How 

it’s your city look like? 

BESEDILO 58 

I live in X, the X of Slovenia. You can do many things in X. At winter you can go skiing on a mountain close X. I often go to a 

cinema. Theres also a lot of museums in here. Where do you live? Is there a lots of museums in your town? Is there a sport 

centre in your town? 

BESEDILO 59 

I living in the county. I can do in my country a lot of things. In summer I and my famili/frends can cycling with our bike. We 

can eat an ice-cream or we go to the walk. Usualy is every day sunshine. It’s very hot. In December I and my frend alvays do 
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snowman. It’s big. And we can skiing. What do yo do in your town/country? Befor i go out I alvays clothes warm boots and 

warm scarf. What do yo clothes? I live in a country and I browbyte in. What do in your country/town? 

BESEDILO 60 

I’m live in X. X is very nice place. I’s small. In X we have got a lake on lake is island on island is church. I’ can swim in lake 

drive a bike play outside play footbala and difrent sports. In winter I’ can watch tv visit my friends for playing outside. Where 

are you live and how many people have you got in your country. How old are you. I’ love too stay and chat with you but I’m 

go outside. 

BESEDILO 61 

X are a small city, where I live. In X we have school, music school, many playgrands, shops, restourants, liblary, ice-cream 

shop and many other thinks. In X I can go to liblary, where I can read books, in shop, where I bay food and clasets, I can 

cycling around the school and many other thinks. In the summer I am cycling around the school, in winter I am playing whit 

snow. Where are you live? Are you live in a big city? Are you like your city or village? 

BESEDILO 62 

I live in X this is a vilage. In vilage is church of ST. X, firefighter station, lots of hauses and park. In my vilage can go to 

cyclink, rolerblading, play football or basketble, sking and climbing. Is your vilage or town big? Have yours vilage or town 

church and park? Are you happy in your vilage or town? 

BESEDILO 63 

I live in X. There is a river. There is a shoping centre. There are three schools. There is a football stadium, And there is a 

church too. There is a playground. There is a kindergarden too. I can play many sports in X. I can go to the shop. In the 

winter I can make a snowman. And what about your town? Is it small or big? Write to me. 

BESEDILO 64 

I Live in a village in Slovenia. It is calld X. It’s very big. Here are some farms they are very old. We have a big church here 

and some resturans. Here are beutifull forrests, I go evry day for a wallk there. Sometimes I did go look the horses bat now I 

don’t have time becuse I need to study alot. But sometimes I ride a bike. At the summer I go to my friends and play sports, 

games and talk. At the winter I do a snowman and sometimes a ski here. Do you like my village? Do you want to cnow more? 

Do you like forests? 

BESEDILO 65 

I live in X. There are a lot of houses there. And a lot of gardens. When its sommer we go swimming or we play out side. We 

are all playing with wather on sommer. But when its winter we play is snow and we have a snowball fite. We do not go 

swimming when its could or snowi. Where do you live Peter? What do you do when its sommer? What games can you play in 

your town? 

BESEDILO 66 

My city is very big I live in a flat I’m in the 1st floor. In Summer I can go to the park and play withe my friends, I can go 

rollerblading and cycling. In the winter I can make a snowman and play withe my friends. What about your city? Where do 

you live? do you live in a Flat or a house? do you have a Park? 

BESEDILO 67 

I live in a small town. l I live in the next to church. At summer I go to the swimming poll. At snow I go out with my friend X. I 

like my town because is funny and small people. I do my homework at my room is small where I see many things with my 

window. Where are you from Peter? How peopels lives in your town. Have you got many field or montains. 

BESEDILO 68 

I live in X, it is the X city of Slovenia. I like it here. There is a river through X it’s called X. There is also a castle on the top of 

the hill. You can do many things here In the sumer me and my family often go for a walk along X, and have some ice cream. 

If it’s raining I usually go to bowling or the cinema with my family or friends. In the winter I have snowball fights with 

friends or I make a snowman. What do you do in the winter in your home city? Is your city by the seaside? Is there a cinema 

in your home city? 
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BESEDILO 69 

I live in a very beautiful town. It’s not very big, but we have a lot of houses on it. A hospital, a lot of shops, five schools and 

ather thins. When it’s winter we doing a snowmen, playing with friends and we have fun and when it’s sumer we playing, 

then I ride my bike, playing basketball, ... What about you? What you doing in your town? It’s your town big or small? How 

many schools are in your town? 

BESEDILO 70 

I live in X. This is a big village on the hill. In our town lives a lot of people. There is a lot of farms. There is also a church, a 

shop, a hotel and a big lake. In summer I can swim in it. I also go for a walks. In winter I can ski or make a snowman. I can 

skate on the frozen lake. What can you do in your town? Is there any famous building? Tell me everything! Is there school in 

your town? 

BESEDILO 71 

X is small but inteeresting. I love X, beacuse it has got many of shops, many of cafés and many of restaurants. I can shop 

toys, food, clothes or electronics in X. In Summer I can go the ice cream or I can go walk in big forests. In the Winter I can 

go in in the school, make a snowman and I can olso go to the bakery and I buy warm delishious bread. And what is your 

place like? What do you do in your place? What is your favourite building in your place. 

BESEDILO 72 

I live in X in X. It is not very big it’s not so small. In summer I can enjoy to sleep outside, and at winter I can look outside 

when it’s snowing. I can build a snow man. In X there is a lot of dance studios, aym’s, ... What do you have in your town? 

Where do you live? How many schools is there? 

BESEDILO 73 

I live in X. X is small town and boring town. Sity has schools, jobs, and river X and some shops. The biggest shop is shoping 

center X. You can go play footbal, go on walk but yo can’t go swimming in summer time. In winter you can go skiing and you 

cam make a snowman. What is your towm names? Is town beautiful? Do you have in town zoo? 

BESEDILO 74 

I live in village. It’s beautiful  because it’s many nature. It’s small. In the village is only twenty houses. In summer I can ride 

a bike, play outside, eat outside, play with my animals, go on the hill. In the winter I can ski, play on the snow, go to freinds 

and play with them. In the winter is hard to come to me because is very tall snow and they don’t clean it. Where are you live? 

What can you do in summer or winter? Can you do what can I do? Can you be in nature? Who is playing with you? Where 

you live in village or in town? Can you go to mountains or on hills? 

BESEDILO 75 

i live in a village you might say. It’s caled X. At summer i go play with my friend, we sometimes go to X lake or to the forest. 

At summer we also play basketball. At winter we uesd to make snowman but now we usally just play video games. And where 

do you live? What can you do there at winter and summer? Do you have a big shoping mall in your city? 

BESEDILO 76 

It’s nice that you ask about my place. I live in a willage called X. We have got a market, church, hotel and a factory. We have 

got a lot of houses. Ve can do sports as rafting on X play tennis, football or go for a walk. In summer we can svimm in X 

climb on the moutains or go fishing. But in winter ve can go skiing, swimming in the swimming pool and play video games. 

What about you? Where do you live? Vhat buildings has your willage have? What can we do in iour willage? 

BESEDILO 77 

My town is cald X. It’s the X sity of Slovenija. It’s the X towni in Slovenija. There are many markets and cafe’s here but there 

are also parks, sports centers, swimming pools ... In the winter I usaly go shoping and i stay home and watch TV, but in the 

summer I go play in the park, and I play with my friends. What do you do in the summer? Do you liv in a big toun? Where do 

you liv? 

BESEDILO 78 

you are asking me to tell you more about my village. So, first I will tell yo the name. This is X. It is a small village. It is old so 

it has a lot of old houses. It has a lot of important buildings. Those are post office, store, fireplace, school andkindergarden. 

It has a lot of nature and forests. In the summer I can watch baby swans haw they are growing. I can play with my friends, or 

bye a lolipop and go for a walk. In the winter we have a lot of snow so you can make a snowman or play with your friends. Is 
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it in your town/village a lot of nature too? What can you do in your town/village in spring/autmn? Do you like place where 

you live and why is it like that? 

BESEDILO 79 

I live in a small village near X. Village is called X. Because it’s small, there’s not many people living there. It’s about X 

people. Beside our house we got little garden and a lot of space, so I can play football or tennis with my friends. Near to my 

house is an old house, so is sometimes scary. Insummer I’m often outside playing, but in winter I’m the most of the time 

inside. Where do you live? It’s your town or village big? What can you do in summer? 

BESEDILO 80 

I live in small city, called X. X isn’t big city, in X it’s also a river. In my town, summer I can go swimming, bicikling and 

walking. There is also a summer marathon. In winter, I can go skiing on X, also swiming, skating and celebrating christmas 

or new yer. Peter, I have a question for you. Where are you live? Are your town big or small? What can you do in your town? 

Have your town got a sea? 

BESEDILO 81 

I live in X. It’s the X city of Slovenia. It’s a big city where there are caffes, shops and cherches. In the summer you can go to 

the swimming pool, go to walks, eat ice cream. In the winter you can go skating, snow fiting, bild a snowman. What do you 

do in your city? What does your city look like? What do you like doing? 

BESEDILO 82 

I live in X. My house stays next to the park. We have a dog soo it’s wery nice. We have alsow wery nice people around they 

alway help you if you need them. When is winter you can go skiing in the skiing club, but when is summer you can skating, 

cycling and having a lot of good fun with your frainds. How abowth you? Do you have good frainds there? What can I do in 

your town? 

BESEDILO 83 

I live in X, Slovenia. It is very beautiful town. In X it is a lot of museums and galleries. We have X castle too. There is river 

called X. In summer we can go to the swimming pools and we can do a lot of sports. In winter we have snowbattles with snow 

balls, it’s good time for a walk a snow ride. Where do you live? Is there beautiful like in X? What can you do in your city? 

BESEDILO 84 

I live in a big village near X in Slovenia. My village called X. There is a river X, stream X. There is a school. Sometimes I go 

to market X. There are two churches. There are three playgraunds. We have got two restaurants and two bars. There you can 

walk, runing, cycling, talk with friends. Some winter is there many snow and you can do angels, snowmans. I like my village 

very much. What about you? Do you live in a village, town or in a city? Do you like your town, village or city? Write me. 

BESEDILO 85 

I live in a village caled X. X is next to the town caled X. We have a castle, a churche, a small sport centre and a playground. 

We have a lots of woods soo I usually play there every Saterday morning. I have yinger sister soo we play together. We 

sometimes go to the playground with our friends. We play basketball, football and tennis in summers. In the winter we are 

snowboarding and hainging out with our best friends who lives in X. I love when we’re going for a large walk in the 

summers. In the winters we are usualy in the house beaese is wery cold out there. What are you doing in the summers? Do 

you have a castle in your town? Do you have a playground or a gym? 

BESEDILO 86 

I’m living in the village. It’s small. But we have all we need. We have a store and post office. But church is not here. I can 

play with my friends everyday. When it’s hot we have water ballons fights. And when it’s cold we can skate and have 

snowballs fights. It’s so much fun. Near our village there is a big town. With friends we often go to the cinema and to the 

public pool. Where are you living? Is there a cinema? Is it your school near you? I have to walk in school but I think it is so 

far away. 

BESEDILO 87 

I live in X. X is a quiet big town. It has many highlights. In front of X is a hill caled X. X has two smaller hills too. They caled 

X and X. X is beautiful place. In Summer we can go to the hills, we can go to the ice-cream, we can go swim and we have X. 

X is in July and August. In Winter we can go ski on the X, we can go ice-skating in X. What about your town/village? Have 

you got hills? What can you do in Summer? 
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BESEDILO 88 

I live in X It isn’t quite big town. There is lots of shop and few supermarkets. There are also two churches. The most of all I 

like parks. Oh, and we have to primary school, one secondary school and a music school. There are banks, kindergardens, 

post offices, police, fire and railway statons. What about your town? Do you have theatre? My town isn’t beautiful and 

famous. In the winter we can’t ski. We can ski close to the high mountain X. Actualy we ski in X. We haven’t got sea or a 

pool, so we can’t swimm. But we can play games in the park, we go visit friends. Maybe is a small town, but it could be full of 

adventure. Is you town full of adventure, too? 

BESEDILO 89 

I live in town, called X It’s quite small, but there are many blocks of flats, so there live around X people. There are a lot 

intresting things to do. Around my town, there are many hills, so you can hike, ride a bike and do some more stuff at the 

summer. At the winter we ussualy go somewhere near, like in X, X where we can ski. What about your town? It’s your town 

big? Is there a lot of people in? Do you can do a lot of things in it? 

BESEDILO 90 

I live in X. In X. I live in block of flats. We have a lot of nature and is very beautiful. There are many trees, two forests, a 

small lake, and gardens. In summer you can spend your time outside, play with your friends ... In summer I skate with my 

bestfriend. In winter you can spend your time outside too. Sometimes is really very cold but after school you can play on 

snow, make snowmans, igloos and everything you want. What about your city? Is different? What are you doing in spring? 

BESEDILO 91 

I live in X, Slovenia. X is a X city of Slovenia. I live near lake called “X”. Near my home there are also forest, playgrand, 

flower shop, art shop and grocery shop. Near my block there are also many other blocks. In my neighbourhood lives a lot of 

dog. They play on the grass in front of every block. Sometimes I play with them. I can also run or go on walks because nearby 

there is a path, rode specicily for it. In summer I play with ball outside. Sometimes with my reletatives I play football or 

basketball. I witer I can build a snowman or just look at the landscape. What about you do you live in city? Is nearby you a 

playgroud? Do you in summer play football on grass with friends? 

BESEDILO 92 

My home town is small. There aren’t alot of bouldings. There is one shop, one school and one church. But there is a big 

forest. You can climb trees and walk in the forest. Hov big is your town? Is there a zoo? How old is it? 

BESEDILO 93 

As you know I live in X, Slovenia. Its a small town. On one side is X and on the other it’s X. There is a river. It’s called X. We 

have school, hospital, bank, library and kindergarden. There’s a lot of flats and houses. We also have 2 markets (X and X) 

and a swimming pool. In winter you can go skiing on X, you can make snowman and do a lot of fun things with snow. In 

summer you can do alot of different sports (cycling, swimming ...). Where do you live? Is it a big city/village? Where do you 

spend the most of your time? 

BESEDILO 94 

X is a medium city. There are many shops and other things. In summer is very hot so we maybe play football. But you can go 

swiming to if you want to. In Winter we yousuly make snow bunkers or snowman. What is your home city like? Do you like it 

there? It is small? 

BESEDILO 95 

Well there is a lot to say about my home town. I live in a city called X. There are meny streets, stores, shopping centeres, 

parks in X. Thro X runs river X. There are abot X people living in the city. You can play, ride a bike, hang out with you 

friends or just take your dog for a walk. These thing you can do in the summer but in the winter you can go skiing, skating or 

snowboarding. Well thats all about my home city and what is your like? What can you do in your home town? Where do you 

live? Witch river runs thro it? Who is the mair? 

BESEDILO 96 

in our small town called X live X people. There is a post office, a school, a kindergarden, a bus station ... There are threes, 

block of flats, houses ... You can in summer play football, pray in church, go to X, go to shopping, play with your friends ... In 

winter you can play on snow, do snowman, go to school, do angels, have got fun. Next to X are X, X and other towns and 

villages who are very wonderfull. I don’t live in X, but I live next to X. And what about your town or village? What’s in them? 

What you can do in your town or village? 
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BESEDILO 97 

I live near to town. There is everything. You can play in the park and then eat some ice-cream. If you want to have lunch you 

can go to Mc’donalds place or pizzeria. In Sommer there are a lot of people on streets. You can go to school playground and 

play football. There is a cinema and you can go watch film with friends in the evening. In Winter you can play with friends on 

snow. There is a lake so in Winter it’s frozen and you can throw rocks on the ice. There is a really big shopping centre near 

to cinema. Is there a playground in your town? Is there a shopping centre? How many restaurants are they? 

BESEDILO 98 

I live in X. It’s a very peaceful town and there isn’t a lot of traffic jams. In my hometown you can see supermarkets, a bank, 

parks, galleries and the river X. In the summer you can play on the playground and swim in the swimming pool, but in the 

winter you can make a snowman and even make an igloo. What do you do in the summer there? Do yo have a lot of 

swimming pools there? Is your town peaceful? 

BESEDILO 99 

I live in the X city of Slovenia. It’s called X. It isn’t so big. Exect place is X. In summer I jump on my trampoline, play with 

my friends, ride with a bicycle. In the winter I play on our garden with snow. Where do you live? Is this city big? What do 

you do in the sumer and winter. 

BESEDILO 100 

I live in a small village called X. There is an airport, a café, a hairdresser, a bus station and you can also play basketball 

here. There is a small shop too. In summer you can play basketball, go for a walk because there is a forest. In winter there is 

a lot of snow every year. You can build a snowman with friends and many other things. I like this village. I want to know 

something about your town or village too. Can you describe it? What buildings are here? What can you do there in summer 

and winter? 

BESEDILO 101 

I live in a village called X. It is in Slovenia, which is somwhere in the middle of Europe. X has got a church, a school, which 

if you finish fifth grade, you have to go to school in X. X has got a firehouse. It is small The school has got a playground, so 

you can play football and basketball as well as soccer. In Summer, it is very hot, but you can bring out a pool and go in it. In 

Winter, there is sometimes a lot of snow, but lately it has been so strong, that trees fall because of it. But you can play in the 

snow. What is your citty/village called? Is it got a zoo? Is it big? 

BESEDILO 102 

I live in X. It has got about X inhabitants. It’s the biggest town in X. There are two schools, a railway station, a stadium, etc 

... You can play football at the stadium. You can wash your car at the carwash and you can eat pizza at the pizzeria. When 

it’s winter you can drink a cup of the at the café and you can go ski on a mountain called X. What’s your favourite place in 

your town? How big is it? Is there a school? 

BESEDILO 103 

in X we have got a big churc, big school, police station, many shops, bakeries, restaurant and hospital and post office. In 

summer I usually hang out whit friends. We go on ice cream, or we go cycling, waking, play vollyball or basketball in the 

court and there is many things we can do. In the winter we are usually at home, because in X is hardly ever snowing. Tell me 

something about your town Peter. Do you have hospital? Do you have pet store? What you do in summer? 

BESEDILO 104 

X is a small village in the middle of Slovenia. It’s nice becouse it’s small and it has a lot of playgrounds, stores and many 

other things. It has a river X, which is very cold. In summer I like to play volleyball with my friends or go to the playground. 

In winter I like to go on the playground and build a snowman with my friends or with my little brother. Do you have a river 

in your city? Which is your favourite place there? Is it big? 

BESEDILO 105 

as you already know I live in X, Slovenia. We have a lot of roads, forests and rivers. X is a very famous river. In winter I 

usually play outside with my friends. We build snowmans and castles made of snow. There are also small hills so that little 

kids can play. We go skiing outside the city. We don’t do thoose things in summer. My and my friends go outside again. We 

go to playground in our school or we just walk in the neighborhood. In sumer we also go swimming in a X. If the weather is 

bad we go to the moovies. How about you? What do you do in sumer and winter? Where do you actually live? How are 

called the famous buildings? 
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BESEDILO 106 

I hope you’re having a nice Time in England. I live in a small town called X. We have some shops, a post office, two schools, 

two playgrounds, some clothes shops and a sweet shop. In the summer i go swimming and play out with friends. In the winter 

we ussualy don’t have a snow so i am at home playing video-games. My questions: Can you describe your town? Do you like 

video-games? Can you tell me more about your school. 

BESEDILO 107 

I live in a small and peaceful village. We have many neighbours. They are kind and polite. Our house is behind the market, at 

the X street. You can see a school at the end of it. There is also a cinema next to our house. It has a big yard around it and 

two floors. There are kitchen, living room and dining room downstairs and bedroom and bathroom upstairs. I can ride a 

bike, play with friends or sunbaith in sumer, but in winter I can build a snowman, throw snowballs or walk on frozen lake. 

Do you live in a house too, or in a block of flats? Do you have many neighbours? Is your neighbourhood crowded? 

BESEDILO 108 

I will describe you my home town X. X are a very nice town. We have a lot of trees and plants. Is a small town, but I love it. 

We have a lot of stores too. In X are shoes stores, clothes stores and food stores. We have restaurants too. We have home for 

olds. In summer I can go into forest or I can run. I winter I can do a snowman. What can you do in your home town? Is your 

town big or small? Do you love your town or you hate it? 

BESEDILO 109 

My city is quite small. You have shops there, some playgrounds and a tiny skatepark. At the skatepark there isn’t fun, because 

you have only three ramps. If you go skateboard anywhere else, they kick you out. In the winter there isn’t alot of snow. If 

there is snow I take my snowboard or sleds and have fun. What is your city like? Do you have a skatepark in your city? Do 

you like your city? 

BESEDILO 110 

I live in X. X is a villige. There’s a church and square in centre of it. Next to the fire station is the building where’s a shop 

and a post office. Opposite the fire station is one shop more. Next to that shop is a restaurant. There’s a school in X too. In X 

I can play tennis, volleyball or football and drive the bike in the summer. In winter I can ski. Where are you from? What can 

you do in your town or villige? How many people live in your town or villige. 

 

 

 


