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POVZETEK 

 
Osnova, na kateri temelji razvoj pismenosti, je postavljena že v predšolskem obdobju,  

sistematično in načrtno pa se razvija skozi proces začetnega opismenjevanja v osnovni šoli. 

V tem procesu se učenci usposabljajo za branje in pisanje, ki sta zahtevni veščini. Za uspešno 

začetno opismenjevanje so potrebne dobro razvite predopismenjevalne zmožnosti. Da bi 

učenci v procesu šolanja usvojili tekoče pisanje, je potrebno veliko urjenja. Eden izmed 

načinov, s pomočjo katerega učitelji to dosegajo, je tudi pisanje nareka.  

Narek omogoča, da učenci razvijajo fonološko zavedanje, slušno razumevanje in pravopisno 

zmožnost, ter ob tem, ko se osredotočajo na pravilni zapis posamezne besede, utrjujejo tudi 

besedišče. Poznamo več vrst narekov, ki jih učitelj lahko uporabi pri pouku, le-ti pa se med 

seboj razlikujejo po namenu in načinu izvedbe. Ustrezna in uspešna izvedba nareka naj bi 

potekala v treh predpisanih fazah. Ključno je, da učitelj pri nareku ne zahteva od vseh 

učencev enakega znanja, temveč upošteva posameznikove individualne sposobnosti. Z analizo 

napak, ki jih učitelj pridobi s pomočjo nareka, lahko pripravi prilagoditve za posamezne 

učence in tako ustreznejše načrtuje pouk.  

Namen magistrskega dela je bil raziskati izvedbo nareka v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem 

obdobju. V prvem delu raziskave smo ugotovili, kako pogosto učitelji razrednega pouka, ki 

poučujejo slovenščino od 1. do vključno 5. razreda, in učitelji slovenščine, ki v 6. razredu 

poučujejo slovenščino, izvajajo narek ter s katerim namenom in kako ga izvajajo. V drugem 

delu raziskave smo z lastno udeležbo pri pouku opazovali šest izvedb nareka v prvih šestih 

razredih osnovne šole. 

V Teoretičnem delu magistrskega dela je predstavljena jezikovna zmožnost s poudarkom na 

pisanju, značilnosti in postopki začetnega opismenjevanja in predopismenjevalnih zmožnosti, 

razvoj metod opismenjevanja, značilnosti motenj branja in pisanja pri začetnem 

opismenjevanju s poudarkom na specifičnih učnih težavah, ki vplivajo na uspešnost izvedbe 

nareka, individualizacija in diferenciacija pri pouku opismenjevanja, značilnosti in namen 

nareka, postopek izvedbe, opis posameznih vrst nareka, ki jih učitelj lahko uporabi pri pouku, 

ter postopek poprave nareka. 

V Empiričnem delu magistrskega dela smo predstavili kvantitativno raziskavo. Pri tem smo 

uporabili deskriptivno statistično metodo pedagoškega raziskovanja. Podatke smo pridobili z 

anketnim vprašalnikom za učitelje in delno strukturiranim opazovanjem izvedbe nareka pri 

slovenščini v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju. 

Raziskava je v veliki meri potrdila pričakovane rezultate. Večina sodelujočih učiteljev 1. in 2. 

vzgojno-izobraževalnega obdobja pogosto izvaja narek, vendar ne le za vajo, ampak tudi za 

oceno. Največkrat izvajajo kontrolni narek in narek za preprečevanje napak. Rezultati so tudi 

pokazali, da največkrat sami sestavijo besedilo za narek in ga največkrat tudi sami popravijo, 

tj. označijo in odpravijo napake. Ugotovili smo tudi, da večina učiteljev pri izvedbi nareka 

izpušča posamezne faze. Podatki, pridobljeni z raziskavo na manjšem vzorcu učiteljev, so 

prikazali prakso rabe nareka pri jezikovnem pouku pri predmetu slovenščine v prvih šestih 

razredih OŠ. Uporabili smo jih za primerjavo z rezultati prvega dela raziskave. 

Dobljeni rezultati so uporabni za učitelje razrednega pouka in učitelje slovenščine, ki 

poučujejo slovenščino v 6. razredu; lahko koristijo kot smernice za boljše načrtovanje in 

izvedbo nareka. 
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ABSTRACT  
 

The foundations for the development of literacy are set in preschool but the systematic and 

planned development starts in primary school through the initial process of teaching literacy. 

In this process, pupils learn to read and write, which are two highly demanding skills. Well 

developed pre-literacy skills are necessary for the process of teaching literacy to be 

successful. In order for pupils to become fluent in writing a lot of practice is required. One of 

the methods teachers use to achieve this is dictation.  

Dictation enables pupils to develop phonological awareness, speech understanding and 

grammar skills. While focussing on the correct spelling of a word they enrich their 

vocabulary. There are several types of dictation that teachers can use in class and they differ 

by their goals and by their implementation. In order for a dictation to be appropriate and 

successful, it should be conducted in three fix phases. It is crucial that the teacher does not 

demand the same level of knowledge from all pupils, but takes into consideration the abilities 

of each individual. By analysing their mistakes, the teacher can make adjustments to their 

lesson planning for individual pupils and thus improve their lesson plans.  

The purpose of the thesis was to study the conducting of dictation in the first and second third 

of the nine-year primary school. In the first part of our research, we tried to determine how 

frequently class teachers in the first to fifth grade and the teachers of Slovenian in the sixth 

grade give pupils a dictation in Slovenian classes, with what purpose and method. In the 

second part of the research, we attended classes to observe six dictations in the first six grades 

of primary school and monitor their course based on pre-set criteria.  

The theoretical part of the theses presents the linguistic proficiency with an emphasis on 

writing, the characteristics and processes of teaching literacy and pre-literacy abilities, the 

development of methods of teaching literacy, the characteristics of reading and writing 

difficulties in the initial process of teaching literacy with an emphasis on specific learning 

difficulties that affect the successfulness of dictation, individualisation and differentiation in 

teaching literacy, the characteristics and purpose of dictation, the process of implementation, 

the specific types of dictation that teachers can use in class and the process of preparation for 

dictation.  

In the empirical part of the thesis, the quantitative research is presented, using the descriptive 

statistical method of pedagogical research. The data were obtained by means of a 

questionnaire for teachers and partly-structured observation of dictation in Slovenian classes 

in the first and second third of primary school.  

The results of our research have largely confirmed our expectations. Most of the participating 

teachers frequently conduct dictation in the first and second third of the primary school 

education, but not merely for practice but also for marks. Most frequently, teachers use the 

type of dictation that checks pupils' knowledge and the type that focusses on their weaknesses 

to prevent the most repetitive  mistakes. The results have also shown that teachers most 

frequently write the texts for dictation themselves and most frequently correct the mistakes 

themselves. We have also determined that most teachers leave out certain phrases when doing 

dictation. The data collected on a smaller sample of teachers have shown the real situation 

concerning the implementation of dictation in the first and second third of primary school. 

They were used for comparison of results from the first part of our research. 
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The results obtained are useful for teachers of the first to sixth grade and the teachers of 

Slovenian in the sixth grade and can help improve the conducting of dictation.  

Key words: Slovenian, teaching literacy, grammar skills, dictation, individualisation, first and 

second period of primary education 
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I. UVOD  

Predmet slovenščina je v slovenski osnovni šoli obvezni in temeljni splošnoizobraževalni 

predmet, ki mu je namenjen največji delež ur pouka. Cilji pouka pri slovenščini se 

uresničujejo z jezikovnim in književnim poukom. V učnem načrtu za slovenščino (Program 

osnovna šola, 2011) so opredeljeni temeljni cilji predmeta, med katere prištevamo tudi 

razvijanje sporazumevalne zmožnosti učencev. Le-ta je sestavljena iz različnih gradnikov. 

Sporazumevalno zmožnost načrtno in sistematično razvijamo pri jezikovnem pouku s 

poslušanjem, govorjenjem, branjem in pisanjem (Bešter Turk, 2011b).  

Otroci se že pred vstopom v šolo srečujejo s pismenostjo, medtem ko se z načrtnim učenjem 

branja in pisanja prvič srečajo v šoli. Poučevanje branja in pisanja se imenuje opismenjevanje 

(Grginič, 2005b). Sistematično opismenjevanje se začne s pisanjem (Golli, v Golli idr., 1996: 

28). Pisanje je zahtevna miselna dejavnost, zato morajo biti učitelji dobri opazovalci, da lahko 

ocenijo, na kateri stopnji razumevanja pisanja je posamezen učenec. S pridobljenimi podatki 

lahko ustrezno prilagodijo in načrtujejo dejavnosti za vsakega posameznika (Program 

osnovna šola, 2011). 

Pisanje je potrebno utrditi in eden izmed načinov, ki jih učitelji uporabljajo, je tudi narek. 

Narek je oblika pisne vaje, ki omogoča razvoj fonološkega zavedanja, slušnega razumevanja, 

pravopisne zmožnosti in spomina. Je miselno naporna dejavnost, pri kateri morajo učenci 

informacije iz slušne podobe pretvoriti v vidno. Poznamo več vrst narekov, ki jih učitelj lahko 

uporabi. Pomembno je, da je narek ustrezno izveden in da ga učitelj ne uporablja za namene 

preverjanja in ocenjevanja (Golli, 1991; Program osnovna šola, 2011). Tudi pri nareku mora 

učitelj posebno pozornost nameniti učencem, ki potrebujejo individualizacijo. S podatki, ki jih 

pridobi z narekom, lahko oblikuje individualni načrt za posameznega učenca. Pomembno pa 

je, da učitelj z rabo nareka ne pretirava in učenčevo pravopisno zmožnost utrjuje tudi na druge 

načine. 

To vedenje nas je spodbudilo, da raziščemo izvedbo nareka v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem 

obdobju. V Empiričnem delu magistrskega dela smo predstavili podatke, ki smo jih pridobili s 

pomočjo spletnega anketnega vprašalnika, in podatke, pridobljene z opazovanjem pouka 

slovenščine v enem oddelku od 1. do vključno 6. razreda osnovne šole. Zanimalo nas je, kako 

učitelji razrednega pouka in učitelji slovenščine, ki poučujejo slovenščino v 6. razredu, 

izvedejo narek v posameznem razredu. Podatke, pridobljene z opazovanjem, smo imeli za 

primerjavo s podatki, pridobljenimi z anketnim vprašalnikom. Rezultate smo predstavili 

opisno, grafično in s preglednicami.  
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II. TEORETIČNI DEL  

1 SPORAZUMEVALNA ZMOŽNOST  

Pojem sporazumevalna zmožnost je v slovensko strokovno literaturo v 80. letih 20. stoletja 

vpeljala O. Kunst Gnamuš (Bešter Turk, 2011b).  

»Sporazumevalna zmožnost je torej to, kar človek zna (ima na razpolago) za sporazumevanje 

(za opravljanje govornih dejanj) v raznih sporazumevalnih okoliščinah« (Bešter Turk, 2011b: 

115).  

M. Križaj Ortar (2006: 69) pa je sporazumevalno zmožnost opredelila kot »zmožnost 

kritičnega sprejemanja besedil raznih vrst ter zmožnost tvorjenja ustreznih, razumljivih, 

pravilnih in učinkovitih besedil raznih vrst«. M. Bešter Turk (2011b) dodaja, da je to 

zmožnost sporočevalca in prejemnika besedil, da sodelujeta v enosmernem (poslušalec, 

bralec, govorec in pisec enogovornih besedil) in dvosmernem (sogovorec in dopisovalec) 

sporazumevanju. 

Posodobljeni učni načrt za slovenščino (Program osnovna šola, 2011) navaja, da je eden 

izmed temeljnih ciljev pouka slovenščine razvijanje sporazumevalne zmožnosti učencev. 

Pomemben dejavnik, ki vpliva na uspešnost razvoja sporazumevalne zmožnosti, je 

posameznikovo (so)delovanje v sporazumevalnih dejavnostih (poslušanje, govorjenje, branje 

in pisanje). Sporazumevalna zmožnost se namreč razvija z rabo (Bešter Turk, 2011b). 

Pri jezikovnem pouku v šoli učenci načrtno in sistematično razvijajo sporazumevalno 

zmožnost s sodelovanjem v različnih sporazumevalnih dejavnostih, tj. s poslušanjem, 

govorjenjem, branjem in pisanjem. T. i. komunikacijski model pouka nameni enakomerno 

pozornost vsem štirim že naštetim sporazumevalnim dejavnostim (Bešter Turk, 2011b). 

Sporazumevalna zmožnost je kompleksna, sestavljena je iz več gradnikov oz. sestavin, in 

sicer: 

- motiviranost za sprejemanje oz. sporočanje, 

- stvarno/enciklopedično znanje sporočevalca in prejemnika, 

- jezikovna zmožnost sporočevalca in prejemnika, 

- slogovna/pragmatična/empatična zmožnost sporočevalca in prejemnika, 

- zmožnost nebesednega sporazumevanja sporočevalca in prejemnika, 

- metajezikovna zmožnost sporočevalca in prejemnika (Križaj Ortar, 2006; Bešter Turk, 

2011b). 

Pomemben gradnik človekove sporazumevalne zmožnosti je zagotovo jezikovna zmožnost 

(obvladanje danega besednega jezika). Besedni jezik je sestavljen iz besed in pravil za 

njihovo povezovanje v višje enote, iz pravil za njihovo slušno oz. vidno oblikovanje, zato je 

človekova jezikovna zmožnost zgrajena iz poimenovalne/slovarske, upovedovalne/slovnične, 

pravorečne in pravopisne zmožnosti (Križaj Ortar, 2006).  

Poimenovalna zmožnost odraža, ali je sporočevalec zmožen poimenovati prvine predmetnosti 

(bitja, stvari), njihove lastnosti, vrste, količine, svoje miselne procese (vrednotenje, hotenje, 

doživljanje) z besedami in stalnimi besednimi zvezami. Za prejemnika pa pomeni zmožnost 

razumevanja besed in stalnih besednih zvez (vzbuditev pravilnih predstav določenih prvin 

predmetnosti) (Bešter Turk, 2011b). 
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Upovedovalna/skladenjska zmožnost predstavlja sporočevalčevo zmožnost tvorjenja besednih 

zvez, povedi, zvez povedi (v enogovornih večpovednih besedilih) in zvez replik (v 

dvogovornih besedilih), pri prejemniku pa zmožnost razumevanja besednih zvez, povedi, zvez 

povedi (v enogovornih besedilih) in zvez replik (v dvogovornih besedilih). Ko sporočevalec 

govori/piše, sporoča o izsekih predmetnosti (o dejanjih, stanjih) in o njihovi logični 

povezanosti, sporoča o prvotnih govornih dogodkih, izraža in pojasnjuje svoje mnenje o čem, 

pri tem pa besede povezuje/sklada v višje enote – povedi (v dvogovornih besedilih povedi še 

v replike) – te pa nato v besedilo (Bešter Turk, 2011b). 

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

sporočevalca, da govori knjižno, in zmožnost prejemnika, da sprejema besedila v knjižnem 

jeziku. Oba, sporočevalec in prejemnik, naj bi obvladala knjižne glasnike in prozodične 

prvine besede, povedi in besedila (Bešter Turk, 2011b).  

Pravopisna zmožnost pomeni, da posameznik obvlada pisanje besed, povedi, besedil, da je 

sposoben pretvarjati glasove, besede, povedi iz slušnega prenosnika v vidni. Pa tudi zmožnost 

bralca, da je sposoben brati besede, povedi, besedila, torej pretvarjati črke, besede, povedi iz 

vidnega v slušni prenosnik (Bešter Turk, 2011b). »Bralec besedil v slovenščini mora poznati 

smer branja/pisanja, vlogo črk, glasovno vrednost črk, vlogo presledkov, vlogo ločil, velike 

začetnice, odstavkov …« (prav tam: 123). 

V magistrskem delu se bomo osredotočili na pisanje in dejavnosti v povezavi z njim. 

 

2 PISANJE  

O pisanju so pisali mnogi raziskovalci že pred veliko leti. Tako je npr. Chomsky pisal o tem, 

da se pisanje pojavlja pred branjem (v Magajna, 1995). Tudi Goodman (v Magajna, 1995) je 

bil prepričan, da otroci lahko usvojijo sistem kodiranja šele, ko začenjajo pisati. Ta 

prepričanja oz. te trditve so vplivale na to, da so strokovnjaki začeli priporočati, da naj v vse 

zgodnje programe opismenjevanja že v predšolskem obdobju vključijo tudi proces pisanja 

(Magajna, 1995). 

Pisanje je zahtevna in zapletena miselna dejavnost, ki je povezana z motoriko in vidom. 

Zahteva različne spretnosti, ki se pri posamezniku razvijajo različno hitro (Plut Pregelj, 2012). 

Proces pisanja je tesno povezan z razvojem roke, še posebej palca, zahteva usklajeno 

dejavnost roke in oči. Otrok mora doseči fiziološko zrelost; to se zgodi približno med 6. in 7. 

letom starosti. Seveda se moramo ob tem zavedati, da se med otroki lahko pojavljajo bistvene 

individualne razlike v razvoju. Na pisni jezik vpliva tudi govorjeni jezik, med samim 

procesom pisanja pa se lahko pojavi tudi notranji govor, ki mu pisec prisluhne. Spretnosti, ki 

jih otrok potrebuje pri pisanju, se razvijajo z različnimi dejavnostmi, tudi že v predšolskem 

obdobju in tudi v šoli, v procesu formalnega poučevanja pisanja (prav tam: 71). Že L. 

Magajna (1995) je menila, da bi učitelji in vzgojitelji morali biti boljši opazovalci in 

preučevalci spontanega začetnega pisanja, kar bi jim omogočilo, da bi vedeli, na kateri ravni 

razumevanja sistema pisanja je njihov posamezen učenec ali otrok v vrtcu in mu na ta način 

znali ustrezno prilagoditi dejavnosti. 

Pisanje črk poteka v določenem zaporedju. Najprej učenec piše črke po zraku, jih riše v 

mivko, oblikuje z vrvico. Nekoliko pozneje poskuša z zapisom črk na veliko površino. Ko 

učenec usvoji linijo zapisa posamezne črke, jo lahko zapiše v manjši, omejen prostor, npr. 

med dve črti. Ko usvoji vse velike tiskane črke, sledi še spoznavanje malih tiskanih črk, 
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nazadnje pa tudi malih in velikih pisanih črk (Pečjak, 2009). Pomemben cilj poučevanja je 

torej obvladovanje tekočega pisanja in tudi raba pisnega jezika za sporazumevanje, 

ustvarjanje, razvedrilo, učenje in razmišljanje. V 3. razredu učenci utrjujejo in avtomatizirajo 

tehnike pisanja. Ko otrok obvlada pisanje, mu to omogoča učinkovito pisno sporazumevanje 

(Ropič, 2017).  

Za učence je v tem obdobju izredno pomembno, da učitelj poskrbi za varno okolje, da otrok 

lahko dela napake in poišče pomoč, ko jo potrebuje. Prav tako je pomembno, da mu 

omogočimo dovolj časa za pisanje pa tudi za opazovanje in primerjanje svojega zapisa s 

sošolci (Calkins, 1994, v Pečjak, 2009: 161). Učenci imajo v obdobju začetnega 

opismenjevanja kar nekaj težav z vzpostavljanjem zveze glas – črka. Ravno zaradi tega jih je 

potrebno spodbujati, da pišejo svoje misli, pri tem pa jih ne smemo omejevati s pravili in 

natančnostjo zapisa. Seveda pa jih je ob tem potrebno opomniti, da svoj zapis preverijo in 

popravijo morebitne napake, če jih opazijo (Pečjak, 2009). 

Tudi D. Strickland (2011) se nagiba k ideji, da naj bi učence spodbujali, da bi svoje misli 

izrazili v pisanju. Učitelj naj bi učence spodbujal, da bi samostojno pisali in jih ob tem navajal 

tudi na preverjanje svojega zapisa. Predlaga, da na začetku učitelj nakaže učenčevo napako 

(npr. da napako obkroži), učenec pa jo sam popravi. Nato skupaj preverita že popravljeni 

zapis. Prav tako je naloga učitelja, da učence nenehno spodbuja, da si med seboj pomagajo pri 

popravi zapisanega. Predlagane aktivnosti naj bi seveda potekale v manjših skupinah, torej bi 

bilo delo diferencirano (prav tam). 

Pisanje je lahko dveh vrst, in sicer dvosmerno (pisanje dopisov, dopisovanje) in enosmerno 

(pisanje spisov). Dopisovanje je nekoliko lažje, ker se pisec z bralcem tako rekoč pogovarja, 

medtem ko je pisanje spisov veliko težja aktivnost. Pisanje je drugotno sporočanje: to, kar 

želimo zapisati, najprej izgovorimo, šele nato zapišemo. Pisanje je torej pretvarjanje 

določenih znamenj (glasov, besed, povedi, besedil) iz zvočne v vidno obliko. Ljudje si med 

seboj ne posredujemo le posameznih glasov, besed ali povedi, temveč besedila. Naš končni 

cilj dolgotrajnega učenja pisanja je obvladanje pisanja besedil. Človek je namreč pismen, če 

zna pisati besedila, ne le posameznih črk, besed ali povedi. Učenci morajo znati tvoriti 

zapisano besedilo. Vedeti morajo, da mora biti zapisano besedilo zaključeno, pomensko jasno 

in poimenovalno natančno. Pomembno je, da znajo pravilno zapisati posamezen glas, besedo 

in poved. Obvladati morajo besedno sestavo povedi, zapis besed ter znati in upoštevati pravila 

o pisanju skupaj/narazen/z vezajem, o rabi velike začetnice na začetku povedi in o rabi ločil 

(Križaj Ortar, v Križaj Ortar idr., 2000: 27, 28). 

Pisanje je vaja v natančnem izražanju pojavljajočih se misli in idej. S pisanjem uredimo misli, 

zapisano besedilo pa lahko uporabimo za razmišljanje in dopolnjevanje, tudi za pogovor (Plut 

Pregelj, 2012). 

Vaja pisanja črk omogoča, da učenci obvladajo tehniko pisanja. To poudarja več raziskav 

(Ropič, 2011 in 2017; Strickland, 2011). Poleg tega pa učenci, potem ko avtomatizirajo 

pisavo, lahko vso pozornost namenijo pravopisni pravilnosti in s tem zmanjšajo število napak 

(Ropič, 2017). Z začetnim pisanjem tesno povezana dejavnost pri pouku je pisanje nareka 

(Rosandić, 2002). 

V skoraj vsakem razredu so poleg rojenih govorcev slovenščine tudi priseljenci. Za te učence 

je pisanje po nareku dodatna obremenitev in jim predstavlja še večji izziv kot rojenim 

govorcem. Pisanje in govorjenje uvrščamo med produktivne zmožnosti (Plut Pregelj, 2012; 

Mehrabi, 2014). Govoriti se naučimo vsi, medtem ko se je pisni jezik potrebno naučiti. 

Pisanje je za učence zahtevnejše, ker jim povratna informacija ni takoj podana (prav tam, 
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2014). B. Lesničar (v Kač idr., 2010) pojasnjuje, da se pri govorjenju posamezne napake še 

dopuščajo, medtem ko so pri pisanju nesprejemljive. Pri razumevanju govorjenega besedila 

nam je lahko v pomoč govorčeva mimika, lahko mu postavimo dodatna vprašanja, pri branju 

pa te možnosti nimamo, zato je pomembno, da je pisni izdelek razumljiv. Pisanje zahteva 

poglobljeno znanje slovnice in je pomemben del celostnega učenja jezika. Čeprav se zdi, da 

jezik v pisni obliki za nekatere učence sploh ni pomemben, se drugi besedišče, slovnico in 

jezikovne vzorce lažje naučijo ravno s pomočjo pisanja (Mehrabi, 2014). D. Golli (1991) 

pojasnjuje, da je prepis dobra pravopisna vaja za vse učence (bolj in manj opismenjene), ker 

omogoča analiziranje in sintetiziranje. Pomembno je, da je pred prepisom vsebina besedila 

učencem ustrezno predstavljena. Številni strokovnjaki po svetu menijo, da je prepis 

pomemben člen pri izboljševanju tehnike pisanja, oblikovanju posameznih črk in usvajanju 

fine motorike. Prav tako je prepis pomemben za doseganje urejenosti, ker učenci med 

prepisovanjem izbranega besedila razvijajo pozornost, smisel za natančnost in estetskost 

zapisa. Učenci lahko izbrano besedilo prepisujejo v svoj zvezek s table ali iz knjige, učbenika. 

Priporočljiva vaja za izboljšanje tehnike pisanja je prepis besedila, ki je zapisano z velikimi 

tiskanimi črkami, z malimi tiskanimi ali pisanimi črkami. Pri tem učenci razvijajo sposobnost 

pravilnega zapisa posamezne črke, vadijo hitrost pisanja in urejenost lastnega zapisa 

(Lazzarich, 2017). Raziskava Afsharrada in Benisa (2014) je potrdila pozitiven vpliv prepisa 

na izboljšanje pisanja nareka. Pri učenkah priseljenkah sta raziskovala vpliv prepisovanja na 

narek, pri čemer sta prišla do ugotovitve, da prepisovanje pozitivno vpliva na zapis po nareku.  

 

3 OPISMENJEVANJE  

Pismenost se pri otrocih razvija že pred vstopom v šolo (Grginič, 2005a in 2005b; Pečjak, 

2009). S pojmom pismenost je močno povezano tudi opismenjevanje, ki je opredeljeno kot 

proces usposabljanja posameznika za branje in pisanje (Zrimšek, 2003). Opismenjevanje je 

počasen in dolgoročen proces, ki se začne že v zgodnjem otroštvu (Jurišić, 2000). 

Ožji pomen opismenjevanja vključuje učenje branja in pisanja, širši pomen pa razvijanje vseh 

tistih spretnosti in sposobnosti, ki so ključne pri razvoju funkcionalne pismenosti 

posameznika. Proces opismenjevanja vsebuje dve fazi, in sicer učenje branja in pisanja ter 

učenje s pomočjo branja in pisanja. Prva faza, tj. učenje branja in pisanja, je v ospredju v 

prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, poleg tega pa tudi razvijanje sposobnosti poslušanja 

in govorjenja (Pečjak, v Križaj Ortar idr., 2000: 43). 

Pomemben element opismenjevanja je začetno opismenjevanje, ki vključuje pripravo na 

branje in pisanje, sistematično obravnavanje in utrjevanje črk ter razvijanje in urjenje tehnike 

branja in pisanja (Zrimšek, 2003: 7; Bešter Turk, 2011a: 55). Začetno opismenjevanje je 

opredeljeno kot faza procesa za pridobivanje funkcionalne pismenosti. Funkcionalna 

pismenost je sposobnost razumevanja, tvorjenja in uporabljanja jezikovnih oblik, ki jih 

zahteva družba oz. so pomembne za delovanje posameznika (Golli idr., 1996: 9). 

Funkcionalna pismenost je odvisna od uspešnosti usvojene faze opismenjevanja posameznika. 

Ob vstopu v šolo imajo otroci po navadi že nekoliko razvite spretnosti in zmožnosti, ki so 

potrebne za opismenjevanje, imajo nekaj znanja o črkah, besedah, nekateri pa lahko celo 

berejo in pišejo (Leskovec, 2014). 

Pomembno vlogo pri začetnem opismenjevanju ima sposobnost dekodiranja. Pri branju gre za 

pretvarjanje grafičnega koda (črke) v glasovni kod (glas), pri pisanju pa za pretvarjanje 

glasovnega koda v grafični kod. Pri opismenjevanju imata pomemben vpliv na dekodiranje 



Verbanec, M. (2018). Izvedba nareka pri slovenščini v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju. 

Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

6 

 

dva zaznavna procesa, in sicer proces vidnega in proces slušnega zaznavanja (Pečjak, v Križaj 

Ortar idr., 2000: 43).  

Opismenjevanje poteka po tako imenovanem komunikacijskem modelu. Le-ta vključuje štiri 

temeljne sporazumevalne zmožnosti, in sicer poslušanje, govorno sporočanje, branje in 

pisanje (Ločniškar in Osredkar, 2006; Bešter Turk, 2011b). Poslušanje in govorno sporočanje 

imata pomembno vlogo pri razvoju branja in pisanja. Prisotna sta že pri jezikovnih 

dejavnostih v predšolskem obdobju (Ločniškar in Osredkar, 2006). Komunikacijski model 

razkriva, da otroci najprej usvojijo poslušanje, nato govorijo, berejo in nazadnje zapišejo 

besedilo (Pečjak, 2009).  

Prvotno je bil prvi razred devetletne osnovne šole namenjen razvijanju predbralnih in 

predpisalnih spretnosti. Danes pa je učitelj ta, ki na podlagi lastne strokovne presoje določi 

začetek učenja branja in pisanja. Ob tem mora nedvomno upoštevati učni načrt (Leskovec, 

2014). Učitelj mora tako na samem začetku vzgojno-izobraževalnega obdobja, in tudi v 

nadaljevanju, preverjati stopnjo znanja in napredek vsakega posameznega učenca (Program 

osnovna šola, 2011). M. Leskovec (2014) tako v svojem prispevku dodatno opozarja, da je 

naloga vsakega učitelja v 1. razredu ta, da najprej ugotovi stopnjo predznanja vsakega 

posameznega učenca (Program osnovna šola, 2011). Prav tako opozori (Leskovec, 2014) na 

priporočilo veljavnega učnega načrta (Program osnovna šola, 2011), da je pri pouku 

opismenjevanja zelo pomembno sprotno preverjanje napredka posameznika. Pravi, da sprotno 

preverjanje lahko izvedemo na različne načine, in sicer s krajšimi testi v obliki nareka (črke, 

besede, povedi), s poslušanjem in zapisom dosežkov pri slušnem zaznavanju, s spremljanjem 

in usmerjanjem pri branju. Opisan način dela učitelju omogoča, da za vsakega učenca 

natančno ve, kako dobro so razvite njegove opismenjevalne spretnosti. Svetuje tudi, da je 

individualni načrt opismenjevanja vsakega posameznika smiselno uporabiti tudi vnaprej pri 

spremljanju bralne pismenosti otrok (Program osnovna šola, 2011; Leskovec, 2014). Seveda 

pa je pomembna tudi primerna motivacija otrok za branje in pisanje (Leskovec, 2014). 

Otroci pridejo v prvi razred osnovne šole z različnim predznanjem, različno razvitimi bralnimi 

in pisalnimi zmožnostmi (Saksida, 2010). Ob prihodu v prvi razred že poznajo razna besedila, 

s katerimi so se srečali bodisi doma bodisi v vrtcu. Skupno branje raznih vrst besedil v vrtcu 

pa tudi sodelovanje vrtca in staršev je spodbudna dejavnost, še pomembneje pa je, da gre za 

sistematično in vodeno razvijanje zmožnosti sprejemanja in tvorjenja besedil. V pogovoru o 

prebranem besedilu otroci bogatijo svoj besedni zaklad, lahko spoznajo značilne prvine 

besedil (kot so tipične književne osebe), izražajo svoje mnenje o poslušanem besedilu (npr. 

vrednotijo sporočilo pravljice) (Saksida, 2010). 

Branje v predšolski dobi pozitivno vpliva na razvoj splošne sporazumevalne zmožnosti, otroci 

hitreje zaznavajo in se zavedajo besed, zlogov, glasov. Otroci dobijo dober zgled, kje se začne 

brati in pisati, da obstajajo različne oblike črk, da je besedilo sestavljeno iz črk, besed, povedi. 

Zmožni so prepoznavati slikanice, knjige, časopise, revije … (Knaflič, v Blatnik Mohar idr., 

2003: 36). 
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4 PORAJAJOČA SE PISMENOST  

Barton (2009, v Knaflič, 2010) pravi, da se pismenost lahko obravnava kot interakcija med 

ljudmi, kot dogajanje med posameznikom in družbenim okoljem. Pravi tudi, da je pismenost 

za vsakega posameznika pomemben sestavni del za spoznavanje in razumevanje sveta, ki nas 

obdaja. Pismenost vpliva na oblikovanje posameznikovih stališč in vrednot, ki ga usmerjajo in 

vodijo v življenju. 

Pismenost se pri otrocih razvija že pred vstopom v šolo, tj. t. i. porajajoča se pismenost 

(Grginič, 2005a in 2005b; Pečjak, 2009). Obsega pismeno znanje in spretnosti otrok, 

pridobljene spontano in neformalno pred vstopom v šolo (Grginič, 2005a). 

Otroci v daljšem časovnem obdobju usvojijo pismenost, ob tem pa razvijajo tudi učne 

strategije, s pomočjo katerih lahko pridejo do pismenega znanja. Izrednega pomena je ravno 

otrokova lastna želja po odkrivanju pomena v zapisanih besedilih, po aktivni udeležbi v 

pismenih dogodkih in v simbolni igri, ko posnema odrasle (Grginič, 2005a). 

M. Grginič (2005a) poudarja, da že majhni bralni ali pisalni uspehi otroke spodbudijo za 

nadaljnje raziskovanje pisnega jezika. V tem vidi pomemben razlog, zakaj naj bi že v vrtcu 

načrtno in vsakodnevno vključevali več pismenih dejavnosti. Pisanje svojega lastnega imena, 

poimenovanje črk, kazanje črk odraslih v pravljicah, abecednih knjigah, na pobudo otrok, že 

kaže začetek porajanja črkovnega znanja (Grginič, 2005a). Tako imenovano »pismeno 

okolje« torej pomembno vpliva na otrokovo učenje in zavedanje pismenosti že v predšolskem 

obdobju (Zrimšek, 2003). 

Različne raziskave (J. Mason, 1980; L. C. Ehri, 1995; R. G. Lomax in L. M. McGee, 1987, v 

Grginič, 2005a) so pokazale, da otroci razvijejo vidno razločevanje, šele po tem pa glasovno 

zavedanje, in da tudi izkušnje z grafičnim zavedanjem črkovnih elementov vplivajo in 

pospešujejo zavedanje glasov v besedah (Grginič, 2005a). 

Rezultati različnih raziskav (Chall in drugi, 1976; Whitehurst in Lonigan, 2001, v Grginič, 

2005a) so pokazali, da bi bilo potrebno nameniti več pozornosti razvoju predopismenjevalnih 

spretnosti, kot so vidno in slušno razčlenjevanje, razločevanje črk in glasov, iskanju 

asociativne zveze med glasovi in črkami v govoru in tisku pri začetnem poskušanju branja. 

Dobro bi bilo, če bi otrokom omogočili več pismenih dejavnosti, ki bi bile prilagojene 

posameznikovi razvojni stopnji (Grginič, 2005a). 

Porajajočo pismenost N. Potočnik (2008) opiše kot pismenost, ki se spontano razvija v 

predšolskem obdobju. Otroci namreč že od rojstva gradijo lastno vedenje in zavedanje o 

zakonitostih pisnega jezika. Ta proces je dolgotrajen (Grginič, 2005a; Potočnik, 2008). Otrok 

začne s čečkanjem in pretvarjanjem, da zna pisati. Spoznava povezavo med govorjenim in 

zapisanim jezikom. Postopoma usvoji zavedanje smeri branja, povezave glas – črka, je 

sposoben prepoznati posamezne črke, sliši glasove v besedah, ob tem pa se preizkuša tudi v 

pisanju (Potočnik, 2008). Na razvoj branja in pisanja v šolskem obdobju  imajo pomemben 

vpliv pismeni dosežki v predšolskem obdobju (Grginič, 2005a).  

Začetki porajanja pismenosti se najprej pojavljajo v domačem okolju, ko otroci opazujejo 

svoje starše pri vsakdanjih opravilih. Razvoj poteka tudi v vrtcu, zato je pomembno, da tudi 

vzgojiteljice namenijo pomembno pozornost spodbujanju otrokovega govornega razvoja in 

razvijanju književnih interesov, kar pozitivno vpliva na razvoj poznejše pismenosti. V 

obdobju porajajoče se pismenosti otrok dejavno gradi svoje znanje, pri tem pa nujno potrebuje 

ustrezno podporo bolj izkušenih uporabnikov jezika, najprej vzgojitelja v vrtcu in pozneje 

učitelja v prvih razredih osnovne šole (Potočnik, 2008). Otroci torej ne pridejo v šolo brez 
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predznanja, zato je pomembno, da se učitelj seznani s stopnjo otrokovega znanja in mu zna 

delo ustrezno prilagoditi oz. mu postaviti dovolj visoke cilje, ki jih je posameznik sposoben 

doseči. Na začetku šolskega leta naj torej učitelj preveri stopnjo otrokovega predznanja 

(Potočnik, 2008; Program osnovna šola, 2011). 

N. Potočnik (2008) opozarja, kako pomembno je, da učitelj na začetku šolskega leta opravi 

tudi preizkus glasovnega zavedanja. Pri tem se opira na domače in tuje raziskave, ki so 

pokazale, da je glasovno zavedanje pomemben člen pri učenju branja in pisanja. Slabo razvito 

glasovno zavedanje namreč vpliva na pojav težav pri začetnem branju in pisanju, bralnem 

razumevanju, besednem zakladu (Zorman, 2005). Raziskava B. Jurišič (2001) je na primer 

pokazala, da fonološko zavedanje prispeva k hitrejšemu učenju začetnega branja, začetno 

branje pa k razvoju fonološkega zavedanja (v Grginič, 2005a).  

Pomemben vpliv na razvoj otrokove pismenosti ima t. i. družinska pismenost. V posamezni 

družini vsakodnevno potekajo različne aktivnosti kot so branje, risanje, pisanje, pogovor … 

Otrok ima tako priložnost opazovati te dejavnosti in v njih tudi sodelovati. Pri teh dejavnostih 

je deležen neposredne spodbude za odkrivanje in raziskovanje pismenosti (Grginič, 2006). L. 

M. Morrow (2001, v Grginič, 2006) navaja, da otrokove izkušnje že od rojstva vplivajo na 

njegovo približevanje k pismenosti in razvijanju zmožnosti branja in pisanja, pri tem pa so 

njegovi starši prvi in pomemben zgled. Raziskave so tudi pokazale, da družinska pismenost v 

predšolskem obdobju (npr. glasno branje, pogovor o prebranem) pomembno vpliva na šolski 

uspeh, na učenje branja in razvijanje jezikovne zmožnosti (Grginič, 2006). Starši imajo torej 

pomembno vlogo pri razvoju porajajoče se pismenosti (Grginič, 2006; Jurišić, 2000). Njihova 

naloga je, da svojemu otroku pomagajo pri ozaveščanju pisane besede, mu pokažejo, kako 

pomembno je branje in pisanje, da mu veliko berejo in pri tem kažejo besedilo s prstom, 

kažejo smer branja, listanja knjige, se o prebranem z njim pogovorijo, otroka spodbujajo da 

»bere« knjigo, čeprav govori na pamet (Jurišić, 2000). Avtorice B. J. Dodici, D. C. Draper in 

C. A. Peterson (2003, v Marjanovič Umek, 2005) so na podlagi različnih raziskav na primer 

ugotovile, da imajo socialne interakcije med starši in otroki v prvih treh letih otrokove starosti 

pomemben vpliv na otrokovo zgodnjo pismenost. 

Branje in pisanje nista samostojni sposobnosti, ampak gre za kompleksnejši proces, ki se 

začne že z rojstvom otroka. Branje, pisanje, govorjenje in poslušanje so med seboj močno 

povezani, njihov razvoj pa poteka, ko je otrok udeleženec v različnih dogodkih v družinskem 

okolju. Izkušnje, ki so jih otroci deležni v družinskem okolju, imajo pozitiven vpliv na razvoj 

porajajoče se pismenosti (Grginič, 2006).  

Ključne komponente porajajoče se pismenosti: 

- splošno sprejeta oz dogovorjena pravila pisanja, 

- poznavanje in poimenovanje črk, 

- fonološko in sintaktično zavedanje, 

- povezanost glas – črka, 

- razumevanje funkcije tiska, 

- predpisanje, 

- fonološki spomin, 

- otrokov interes za tisk (Marjanovič Umek idr., 2006). 
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5 PREDOPISMENJEVALNE ZMOŽNOSTI  

Pred sistematičnim opismenjevanjem v šoli je potrebno razvijati predopismenjevalne 

zmožnosti, in sicer zaznavne sposobnosti, predpisalne spretnosti in orientacijo. Šele nato sledi 

sistematično razvijanje tehnike branja in pisanja (Program osnovna šola, 2011: 9, 10).  

5.1 Zaznavne sposobnosti  
Zaznavne sposobnosti se razvijajo že v predšolskem obdobju. Na njihov razvoj vpliva zorenje 

živčnega sistema, učenje in pridobljene izkušnje iz okolja, v katerem otrok odrašča (Pečjak, v 

Križaj Ortar idr., 2000: 43; Grginič, 2005b). Zaznavanje obsega vidno zaznavanje 

(prepoznavanje) znakov, slušno zaznavanje (razločevanje in razčlenjevanje) (Grginič, 2005b). 

Zaznavne sposobnosti se razvijajo postopoma. Otrok najprej usvoji proces zaznavanja, nato 

proces razločevanja in šele na koncu proces prepoznavanja (Pečjak, 1999b). 

5.1.1 Vidno zaznavanje  

Proces vidnega zaznavanja je prisoten že pri dojenčku. Le-ta že loči obraze ljudi, kasneje pa je 

pozoren tudi na bolj zapletene vzorce. Za predšolsko obdobje je značilno celostno zaznavanje, 

ker podrobnosti še niso sposobni zaznati. Otrok je torej pozoren le na videz in obliko. Na 

začetku ločijo predmete iz svoje okolice, šele nekoliko pozneje pa tudi črke (Zrimšek, 2003). 

Vidno zaznavanje je pomemben proces opismenjevanja (Pečjak, 1999a). Sposobnost vidnega 

zaznavanja je torej potrebno ustrezno razvijati (Pečjak, 1999a; Grginič, 2009). Poznamo 

različne vaje, ki jih oblikujemo tako, da so sestavni del didaktičnih iger in usmerjenih nalog 

(Grginič, 2009).  

Primerne didaktične igre:  

- labirinti,  

- uganke o predmetih, osebah in živalih,  

- skrivalnice (potovanje po mreži),  

- iskanje osebe, predmeta, abecedne igre (npr. domino),  

- sestavljanke (puzzle z znaki, vzorci, s črkami) (Grginič, 2009), 

- potovanje z očmi po vidnem vzorcu ali labirintu, 

- prerisovanje slik, 

- iskanje podobnosti ali razlik med slikami, 

- slikovni narek (Pečjak, 1999a). 

Cilj različnih didaktičnih iger je, da učenci razvijejo zmožnost sledenja določeni liniji, kar 

pozneje uporabljajo pri sledenju besed pri branju in pisanju. Poleg tega pa različne igre 

pomagajo pri razvijanju otrokovega vidnega spomina, kar mu je v pomoč pri sistematičnem 

opismenjevanju (Pečjak, 1999a). 

5.1.2 Vidno razločevanje  

V procesu opismenjevanja poznamo dva ključna vidna procesa, in sicer proces razločevanja 

črk in daljših vidnih enot (zlogov in besed) (Pečjak, 1994).  

Sposobnost vidnega razločevanja pomeni, da otrok zmore ločevati predmete, posamezne 

vzorce in znake v svojem okolju. Razvoj te sposobnosti najprej obsega razločevanje 

vsakdanjih predmetov, pozneje bolj abstraktnih oblik, kot so geometrijski liki, nazadnje pa 

razločevanje črk (Pečjak, 1999b). 

Stopnjo razvitosti vidnega razločevanja lahko presodimo glede na to, katere črke otrok 

najlažje loči med seboj (Zrimšek, 2003). Že Luria (1983, v Pečjak, 1999b) je ugotovil, da si 
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najmlajši lahko zapomnijo razlike med vzorci in razlikami, če imajo možnost praktične 

izkušnje. Le-ta jim tako olajša vidno zaznavo in razločevanje. 

Proces branja in pisanja najprej zahtevata razločevanje, pozneje pa tudi identifikacijo oz. 

prepoznavanje črk (Pečjak, 1999a). V začetni fazi opismenjevanja otroci namenijo pozornost 

predvsem prvi črki v besedi, nekoliko pozneje pa tudi ostalim črkam in daljšim enotam – 

zlogom in celotnim besedam. Notranje predstave mnogih vidnih vzorcev, ki otroku pomagajo 

pri dekodiranju besed, pomembno vplivajo na bralni uspeh (Pečjak, 1994). Za sposobnost 

prepoznavanja vzorcev je torej pomembno, da si jih je otrok zapomnil. Sposobnost 

identifikacije tako zahteva, da ima posameznik razvito sposobnost zaznavanja, razločevanja in 

tudi pomnjenja (Pečjak, 1999b). Za uspeh pri branju pa je potrebna razvita sposobnost 

sekvenčnega zaporedja, tj. sposobnost zaznavanja zaporedja črk v posamezni besedi (Pečjak, 

1999b). 

Predšolski otrok naj bi postopoma razvijal sposobnost vidnega razločevanja. Triletnik naj bi 

uspel razločiti 3–7 črk, petinpolletnik pa tudi do 95 odstotkov črk (Pečjak, 1999b). Vidno 

razločevanje posameznih črk (npr. a in b) po navadi ne predstavlja bistvenih težav začetnim 

bralcem. Večje število napak pri razločevanju pa se lahko pojavi pri črkah, ki imajo določene 

skupne značilnosti (npr. M/N, E/F, P/R), pa tudi pri črkah z drugačno orientacijo (npr. b/d, 

p/g, g/d, j/t). S. Pečjak (1994) navaja, da se te napake pojavljajo predvsem zato, ker otroci ne 

namenjajo pozornosti na orientacijo levo – desno. Raziskava S. Pečjak (1994) je tako 

pokazala, da število napak zaradi orientacije s starostjo upada, in sicer 4-letnik naredi 50 

odstotkov napak, 6-letnik pa nekoliko manj, približno 20 odstotkov.  

Primerne vaje za vidno razločevanje: 

- iskanje črk v labirintu, 

- iskanje istega zloga, 

- iskanje istih/enakih besed, 

- iskanje smiselnih besed (Pečjak, 1994), 

- barvanje polj (Pečjak, 1999a). 

5.1.3 Slušno zaznavanje ali fonološko zavedanje  

Glasovno zavedanje pomembno vpliva na uspešnost branja in pisanja pri posamezniku (Smith 

idr., 1995). Napove nam, kakšna bo uspešnost poznejšega razvoja zmožnosti branja (Pečjak, 

1999b; Magajna, v Križaj Ortar idr., 2000; Brumen, 2012). 

Glasovno zavedanje pomeni, da je posameznik občutljiv za glasovno strukturo jezika in ima 

razvito zavestno sposobnost razločevanja, združevanja in upravljanja glasovnih enot različnih 

velikosti (Smith idr., 1995). Gre torej za razumevanje različnih načinov členjenja vezane 

govorice na več manjših delov in manipuliranje s temi deli (npr. členjenje povedi na besede, 

besede na zloge, členjenje na začetke in konce, na glasove ter manipuliranje – izpuščanje, 

dodajanje, nadomeščanje zlogov ali glasov) (Chard in Dickson, 1999, v Zorman, 2005).  

Fonološko zavedanje (angl. phonemic awareness) temelji na razumevanju, da so besede 

sestavljene iz posameznih glasov, in na sposobnosti posameznika, da s členjenjem, spajanjem 

ali nadomeščanjem glasov znotraj posamezne besede, da bi oblikoval nove besede,  

manipulira s temi glasovi (Chard in Dickson, 1999, v Zorman, 2007).  
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Fonemično zavedanje vključuje: 

- prepoznavanje (identifikacijo) glasov, 

- manipulacijo z glasovi v glasovni verigi (opuščanje, dodajanje, nadomeščanje glasov), 

- členjenje glasovne verige na glasove in spajanje glasov v besede (Giovanardi Rossi in 

Malaguti, 1994, v Zorman, 2005). 

A. Zorman (2005) navaja, da razvoj glasovnega zavedanja poteka po določenih zakonitostih 

in v določenem zaporedju, skladno s posameznikovo starostjo in miselnim razvojem. V veliko 

pomoč pri razvoju glasovnega zavedanja so slikanice, poezija, recitiranje, izmišljanje novih 

rim, igranje besednih igric, petje, ploskanje po ritmu in  zlogih (Brumen, 2012). 

Nekateri raziskovalci (Adams, 1990, Stanovich, 1991, v Grginič 2005b) navajajo, da naj bi 

bila sposobnost glasovnega zavedanja pomembnejši napovedovalec bralne uspešnosti kot 

inteligenčni količnik ali znanje abecede. 

Sposobnost glasovnega zavedanja je izredno pomemben člen v obdobju začetnega 

opismenjevanja. Razvoj glasovnega zavedanja poteka že v predšolskem obdobju, predvideva 

pa ga tudi učni načrt za slovenščino v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, še posebej v 

prvem razredu. Razvoj sposobnosti glasovnega zavedanja vključuje: razvoj slušnega 

zavedanja dolžine besed in števila besed v povedi, slušnega razločevanja glasov, slušnega 

razčlenjevanja besed na zloge in glasove, iskanje in tvorjenje rim (Pečjak, 2009). 

Walpoe in McKenna (2004, v Pečjak, 2010) navajata, da bi se morali učitelji zavedati nekaj 

pomembnih dejstev, in sicer:  

- pouk fonološkega zavedanja bi moral biti del pouka branja, 

- pouk fonološkega zavedanja predstavlja predpogoj učinkovitega pouka glasoslovja, 

- primanjkljaj na tem področju povzroča bralni neuspeh v poznejšem obdobju, 

- pouk fonološkega zavedanja je lahko izvedljiv tudi z mlajšimi učenci. 

Poznamo šest podvrst fonološkega zavedanja, ki sta jih navedla Bell in McCallum (2008, v 

Pečjak, 2010): 

- izolacija glasu (od učenca zahteva prepoznavanje posameznega glasu v besedi), 

- prepoznavanje več glasov (od učenca zahteva prepoznavanje skupnega glasu v 

besedah, ki so med seboj različne), 

- razvrščanje glasov (učenec mora med tremi besedami izločiti besedo, ki ne sodi 

zraven), 

- povezovanje glasov (učenec mora glasove, ki jih sliši, povezati v besedo), 

- razčlenjevanje besede (od učenca zahteva, da besedo, ki jo sliši, razčleni na glasove, 

pomaga si lahko s ploskanjem ali z udarjanjem svinčnika), 

- odstranjevanje glasu (učenec mora odstraniti glas iz posamezne besede in to besedo 

povedati brez tega glasu). 

Tudi S. Walpole in McKenna (2004, v Pečjak, 2010) sta navedla podobne stopnje razvoja 

fonološkega zavedanja, poleg tega pa jih še nekaj dodajata: 

- razčlenjevanje povedi v posamezne besede, 

- zlogovanje in sestavljanje zlogov v besede, 

- prepoznavanje in tvorjenje rime. 

Glasovno zavedanje delimo na glasovno razločevanje in glasovno razčlenjevanje. Glasovno 

razločevanje predstavlja predpogoj za razvoj razčlenjevanja (Pečjak, 1999b: 34). Med 

najpomembnejše slušne procese torej prištevamo glasovno razločevanje (fonemična 
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diskriminacija), glasovno razčlenjevanje (fonemična segmentacija) in rimanje (ujemanje 

samoglasnikov in soglasnikov) (Pečjak, 1999a). 

Glasovno razločevanje pomeni ločevanje posameznih glasov med seboj, hkrati pa 

predstavlja pomemben člen za uspešno dekodiranje pri začetnem opismenjevanju (Pečjak, 

1999a in b). Glasovno razčlenjevanje se razvije nekoliko pozneje (Pečjak, 1999b). 

Razločujoče poslušanje velja za eno izmed najpomembnejših vrst poslušanja pri začetnem 

opismenjevanju in velja za osnovo vsem vrstam poslušanja (Plut Pregelj, 1990: 56). 

Pomemben pogoj za abecedno opismenjevanje je dobro razvita sposobnost slušnega 

razčlenjevanja in razločevanja. Razvoj te sposobnosti naj bi potekal nekako od četrtega leta 

starosti naprej, v soodvisnosti od jezikovnega razvoja in okolja, v katerem posameznik 

odrašča. Cilji razločujočega poslušanja so naslednji: zaznavanje glasovnih in prozodičnih 

prvin (naglasnost, mesto in vrsta naglasa, intonacija), razumevanje daljših enot, npr. zlogi, 

besede, povedi (Golli idr., 1996). 

Že D. Golli (1991 in 1996) je opozarjala, da je za učence lažje, če združimo vidno in slušno 

analizo, kar pomeni rabo stavnice, ki otroku omogoča oporo. Otroci namreč nekoliko prej 

razvijejo sposobnost vidnega razločevanja kot slušnega razločevanja (Chall, 1967, v Pečjak, 

1999b). Združeno vidno in slušno razločevanje in razčlenjevanje sta za otroka lažja in mu 

omogočata večjo uspešnost. Za učenci, pri katerih prevladuje kinestetični tip, pa lahko 

vključimo tudi vaje z gibanjem (Brumen, 2012). 

Dober poslušalec mora imeti dobro razvito razločujoče poslušanje, le-to je namreč temelj za 

razvoj sposobnosti poslušanja (Brumen, 2012). Že v predšolskem obdobju, tj. že v vrtcu in 

tudi še v prvem razredu, bi morali vzgojitelji in učitelji nameniti veliko pozornosti na razvoj 

razločujočega poslušanja. Razlogov za to je več: kot smo že omenili, je razločujoče 

poslušanje temelj vsem drugim vrstam poslušanja, poleg tega pa obstaja pomembna vez med 

sposobnostjo slušnega razlikovanja in učenjem jezika, tj. govora in branja (Plut Pregelj, 

1990). Priporočljivo je, da učitelji tudi v šoli namenijo nekaj časa za razvijanje sposobnosti 

poslušanja. Uporabljajo lahko različne vaje, predvsem didaktične igre, ki so za učence 

zanimive (Plut Pregelj, 1990; Pečjak, 1999a). Seveda je pomembno, da učitelj najprej ugotovi 

posameznikovo stopnjo znanja. Za učence prvega razreda bi bilo priporočljivo vključiti vaje 

zaznavanja in razpoznavanja različnih zvokov v okolju (Plut Pregelj, 1990 in 2012). Za 

razločujoče poslušanje je pri materinščini in tudi tujem jeziku še vedno pomemben narek (Plut 

Pregelj, 2012: 177). 

Vaje, ki so primerne za razvoj slušnega razločevanja: 

- spoznavanje človeških glasov, 

- spoznavanje glasov živali, 

- spoznavanje glasov prevoznih sredstev, 

- spoznavanje šumov v okolici, 

- ugotavljanje, kaj kdo dela, 

- ugotavljanje lastnosti zvokov, 

- razlikovanje med zvoki, ki so blizu, in glasovi, ki so oddaljeni, 

- razlikovanje glasov v jeziku (Plut Pregelj, 1990).  

Sposobnost posameznika, da členi besede na glasove in glasove spaja v besede pri osnovni 

pismenosti predstavlja temeljne metajezikovne sposobnosti. Temeljno izhodišče za pisanje 

predstavlja sposobnost ločevati posamezni glas od drugih glasov vezane govorice. Glasove 
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namreč preslikujemo v pisne ustreznice (Zorman, 2007). Uzaveščeno glasovno zavedanje 

tako predstavlja temelj razvoja sposobnosti razločevanja in razčlenjevanja (Brumen, 2012). 

Glasovno razčlenjevanje je opredeljeno kot sposobnost razčleniti izgovorjeno besedo na 

posamezne glasove (Pečjak, 1994). Kot že prej omenjeno, je prvi in najpomembnejši pogoj 

glasovnega razčlenjevanja glasovno razločevanje (Pečjak, 1999b). Glasovno razčlenjevanje 

naj bi se začelo razvijati že v predšolskem obdobju, a nekoliko pozneje kot sposobnost 

vidnega razločevanja zaradi abstraktne oblike fonemov, tj. notranja značilnost govora, ki je 

značilna za vse jezike (Pečjak, 1999b). 

Vaje za razvoj slušnega razčlenjevanja delimo na dve fazi. V prvi fazi gre za razčlenjevanje 

besed na zloge, v drugi pa za proces razčlenjevanja besed na posamezne glasove. Naloge, ki 

narekujejo glasovno razčlenjevanje predstavljajo veliko težav slabim bralcem (Pečjak, 1994).  

Vaje, ki so primerne za razvoj slušnega razčlenjevanja: 

- analiziranje besede na posamezne glasove, 

- vaje za zlogovanje (učenci si pomagajo s ploskanjem ali trkanjem), 

- razčlenjevanje besed na zloge, 

- sestavljanje besede iz zlogov, 

- tvorjenje novih besed, 

- razčlenjevanje besed na glasove, 

- povezovanje slik, katerih besedi se začenjata na isti zlog, 

- povezovanje besede in slike, ki se začneta z istim glasom, 

- določanje prvega in zadnjega glasu v besedi (Pečjak, 1994 in 1999a). 

Glasovno razčlenjevanje se razvija postopoma, in sicer naj bi se otrok najprej zavedal dolžine 

besed (dolga – kratka), potem naj bi se zavedal zlogov, iz katerih je posamezna beseda 

sestavljena, nazadnje pa naj bi bil sposoben zaznati posamezne glasove v besedi (Liberman s 

sodelavci, 1973, Barron, 1981, v Pečjak, 1999b: 35). 

Nekateri avtorji (Pečjak, 1999a; Yeh in Connell, 2008) navajajo, da naj bi glasovno 

razčlenjevanje bilo boljši pokazatelj napredka v branju in pisanju kot pa spretnost rimanja ali 

bogat besedni zaklad. Poleg tega Yeh in Connell (2008) poudarjata, da bi bilo za otroke zelo 

koristno, če bi se glasovnega razčlenjevanja učili že v predšolskem obdobju, ker naj bi to 

pomagalo pri izboljšanju branja. V svoji raziskavi (prav tam) med 128 otroki sta prišla do 

ugotovitve, da je razvoj glasovnega razčlenjevanja mogoče celo eden ključnih pokazateljev 

poznejših bralnih težav. Pouk opismenjevanja je torej smiselno začeti v primeru, ko imajo 

otroci razvito sposobnost manipuliranja z glasovi. Fonološko zavedanje namreč velja za 

pomembnega napovedovalca poznejšega uspeha pri branju (Pečjak, 1999a in 2010).  

Pomemben element je tudi rimanje, ki je učencem v pomoč pri razvoju občutljivosti za 

glasove (gre za sposobnost slušnega razločevanja) (Pečjak, 1999a). Poznamo različne igre, ki 

učencem pomagajo pri razvoju rimanja, in sicer iskanje rimajoče besede, dopolnjevanje pesmi 

z rimo, iskanje rime v izštevankah, besednih igrah (Pečjak, 1999a; Marjanovič Umek idr., 

2012). 

Raziskave, ki so se ukvarjale z ugotavljanjem razvitosti sposobnosti glasovnega zavedanja, so 

vsebovale različne vrste nalog: štetje besed v povedi, štetje zlogov v besedi, primerjanje besed 

glede na glas ali zlog, prepoznavanje posameznega glasu ali zloga v besedi, razčlenjevanje 

glasov v besedi, odstranjevanje glasov iz besede, rime, vezava glasov (Zrimšek, 2003). 
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Učenci v prvem razredu razvijajo zmožnost pozornega in natančnega poslušanja, slušnega 

razločevanja in razčlenjevanja, sledenja navodilom. Kot že omenjeno, naj bi učitelj poskrbel, 

da so vaje za razvoj slušnega zaznavanja v obliki didaktičnih iger ali usmerjenih nalog. 

Didaktične igre za razvoj slušnega zaznavanja: igre z glasovi, rajalne, abecedne igre, vodenje 

slepca, družabne in socialne igre (Grginič, 2012).  

Poslušanje se razvija medtem ko učenec govori, pri tem pa je pomembno, da ga učitelj 

posluša; predstavlja poslušalski zgled. Zgled je učinkovit, a ne predstavlja zadostnega 

sredstva za razvoj dobrega govorca in poslušalca. Posamezne dejavnosti moramo utrditi tudi z 

neposrednim razvijanjem. Temelje za razvijanje poslušanja kot jezikovne dejavnosti nam 

omogoča pouk materinščine (Plut Pregelj, 2012: 167). Razvijanje poslušanja z vajami in 

posredovanji znanj o govorno-poslušalski komunikaciji ne doseže željenega cilja, če učitelj ni 

dosleden v svojem poslušalskem vedenju (Plut Pregelj, 1990). 

5.2 Predpisalne spretnosti  
Predpisalne spretnosti pri otroku razvijamo pred obdobjem začetnega pisanja. Le-te 

predstavljajo spodbudo procesu opismenjevanja. Pomembno vlogo ima razvoj jezikovne 

zmožnosti, ki jo razvijamo s pomočjo predpisalnih dejavnosti (Grginič, 2009). 

Učni cilji, ki jih učitelj poskuša uresničiti pri razvijanju predpisalnih spretnosti: učenci 

razvijajo grafomotoriko (risanje ravnih in ukrivljenih črt, krožnic, pentelj, spoznavanje smeri 

pisanja …), prosto pišejo in rišejo v kotičkih, opazujejo pisanje učiteljice, ko ji sami 

narekujejo, prerisujejo vzorce. Grafomotorične vaje tako vplivajo na razvoj grafičnega 

zavedanja oz. vidnega razločevanja znakov, simbolov oz. črk, piktogramov in vzorcev, na 

razvoj ročnih spretnosti ter koordinacije oči. T. Žerdin (v Križaj Ortar idr., 2000: 69) navaja, 

da je za oblikovanje črk in pisnih znamenj potrebno imeti dobro razvito gibalno sposobnost za 

pisanje. To sposobnost imenuje grafomotorika.  

Bojanin (v Žerdin, 1996: 4) navaja tri razvojne faze rokopisnega pisanja: 

- predkaligrafska faza, 

- kaligrafska faza, 

- faza individualizacije rokopisa. 

Predkaligrafska faza 

Otroci v veliki večini primerov pokažejo zanimanje za svinčnik že v predšolskem obdobju. 

Pri tem ugotovijo, da svinčnik pušča vidno sled na podlagi. Otrok pride do spoznanja, da 

lahko sam določi, kaj bo narisal s tem pripomočkom, da lahko riše različne podobe, katerih 

pomen bodo prepoznali tudi drugi. Spozna in se nauči čisto novega načina sporazumevanja s 

svetom in okoljem, v katerem živi. Kaligrafija pomeni lepopis (Žerdin, 1996 in 2003). V tem 

obdobju otrok že zmore biti pozoren na smer pisanja, ponavlja podobne črte in like. Otrok je 

najprej sposoben narisati krog, nekoliko pozneje tudi kvadrat, trikotnik, pravokotnik … Začne 

se posnemanje črk, pri čemer otroka njihov pomen še ne zanima, pri prerisovanju pa ne daje 

pozornosti na smer (Zrimšek, 2003). 

Kaligrafska faza 

Njen pojav se označuje z obdobjem, ko se otrok začne učiti črke in pisanja. Otrok je ob 

prihodu v šolo že sposoben natančnega posnemanja grafičnih likov in simbolov, ki mu jih 

pokaže učitelj. Trudi se, da bi pisanje natančno posnemal, pozoren pa je tudi na estetski videz. 

Tudi v drugem razredu se še vedno trudi, da bi bil njegov rokopis natančen in urejen (Žerdin, 

1996 in 2003; Zrimšek, 2003). 
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Faza individualizacije rokopisa 

Z odraščanjem, okoli devetega, desetega leta, začne otrok svojo pisavo spreminjati in ji 

dodajati lastne značilnosti. Pisanje tako postane njegovo sredstvo za sporazumevanje. V tem 

obdobju prihaja do opuščanja točno določenih in jasnih linij, v ospredju je iskanje lastnega 

stila pisanja. Pisava lahko postane grša, črke se spremenijo, lahko postanejo težko 

razpoznavne. Še večji problem se pojavi pri učencih z disgrafijo (Žerdin, 1996 in 2003; 

Zrimšek, 2003). 

Dobro je, če je otrokova grafomotorika ob začetku sistematičnega opismenjevanja dobro 

razvita, saj mu to omogoča hitrejše napredovanje. Otrok v tem primeru namreč že obvlada 

osnovne gibe, poteze in pravilno držo pisala (Zrimšek, 2003). Tudi zrelost živčno-mišičnega 

sistema je pomemben dejavnik. Mišični tonus vpliva na pokončno držo in hoteno gibanje. Še 

posebej mišični tonus prstov pomembno vpliva na otrokovo zmožnost pisanja – oblast nad 

pisalom (Žerdin, v Križaj Ortar idr. 2000: 71). Za razvoj grafomotorike uporabljamo 

sistematične gibalno-grafične vaje. Z različnimi vajami otroci uzavestijo grafične poteze, 

vadijo pravilno držo telesa, roke in pisala, se naučijo poimenovati osnovne grafične poteze. 

Poleg tega nam vaje pomagajo ugotoviti, ali je otrok levičar ali desničar. Otroci vadijo poteze, 

iz katerih so sestavljene črke in številke. Pišejo vodoravne in navpične črte, kroženje, loke, 

vijuge, zanke in ravne poševne črte (Zrimšek, 2003). Gibalno-grafične vaje so pomemben 

člen učnega gradiva za začetno opismenjevanje. Namenjene so otrokom od šestega do osmega 

leta starosti. Za pravilno izvajanje grafičnih potez pa mora otrok naprej usvojiti pravilno držo 

telesa in pisala (Žerdin, 1996). 

Drža telesa 

D. Golli (1991: 148) navaja, da naj bosta višina mize in stola tolikšna, da so lahko podplati po 

celi dolžini na tleh, kolena pa so upognjena v pravem kotu. Učenec naj bo na hrbet stola 

naslonjen. Naj sedi vzravnano in drži glavo pokonci. Višina mize mora biti prav tako 

prilagojena otrokovi velikosti, in sicer tolikšna, da lahti položi na mizo brez dviga ramen. 

Pomembno je, da je miza postavljena tako, da na pisalno površino pada dovolj svetlobe, ki pa 

učencu ne blešči v oči. Zvezek naj bo položen na mizo in od otrokovih oči oddaljen 25–35 

centimetrov. Učitelj mora poskrbeti tudi za vmesne odmore za razgibavanje (Golli, 1991). 

Drža pisala 

Pravilno izvajanje finomotoričnih gibov omogoča t. i. pincetni prijem. Otroka je treba 

navaditi, da pisalo drži med tremi prsti, torej palcem, kazalcem in sredincem, nekako dva 

centimetra nad konico, vrhnji del pisala pa mora ležati na robu dlani med palcem in kazalcem. 

Pri pisanju je zelo pomembno, da izberemo primerno pisalo, ki otroka ne bo oviralo (Bavčar 

in Lavrenčič, 1996). Konica pisala je obrnjena stran od telesa, kot med podlago in položajem 

pisala pa je približno 60 stopinj. Pomembno je, da učitelj pred začetkom sistematičnega 

učenja pisanja preveri, ali je otrokova drža roke in svinčnika pravilna. Med pisanjem se roka 

giblje v komolcu in v ramenu, v zapestju pa miruje. Otrokovo držo pisala in roke lahko 

preverimo tako, da otrok s svinčnikom kroži po papirju. Če je njegova drža pravilna, torej da 

ne dviguje roke med pisanjem, bo imel rob dlani in mezinca umazan od grafita (Žerdin, v 

Križaj Ortar idr., 2000: 77). Posebni pomen za pisanje ima motorika prstov. Njen razvoj 

poteka vzporedno s potrebami po najfinejših gibih in tudi najkasneje dozori. Pri pisanju je 

pomembna dobro razvita motorika prstov, prav tako pa tudi vizualno motorična koordinacija 

oko – roka (Golli, 1991; Bavčar in Lavrenčič, 1996; Žerdin, 1996).  

Nekateri otroci imajo lahko težave z motoriko. Če se pojavijo težave z grobo motoriko, je 

otrok nespreten in neroden. Pomeni slabšo koordinacijo gibov rok, slabše ravnovesje in težje 

obvladovanje mišic, poleg tega ima lahko težave tudi pri športnih dejavnostih. Težave s fino 



Verbanec, M. (2018). Izvedba nareka pri slovenščini v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju. 

Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

16 

 

motoriko pa so najbolj vidne pri samem pisanju. To pomeni, da otrok nima razvitega 

pincetnega prijema, zato ne zmore pravilno držati pisala, prav tako ni razvit krožni gib, kar 

mu otežuje oblikovanje krožne črte, roka je okorna, pri pisanju se ne pomika proti desni, kar 

vpliva na stisnjenost črk, le-te postanejo bolj oglate in vedno manjše, pisava je zelo težko 

berljiva (Bavčar in Lavrenčič, 1996).  

5.3 Orientacija  
Predvsem pri učenju pisanja je zelo pomembna otrokova sposobnost zaznavanja prostora 

(levo, desno, spredaj, zadaj …) (Grginič, 2009). Otrok začne najprej razvijati orientacijo na 

lastnem telesu, šele pozneje v domačem okolju (prepoznavanje velikosti, oblike, položaja 

predmeta v prostoru). Postopoma se razvije tudi sposobnost, da zmore slediti zaporedju 

navodil in spreminjati lastni položaj v prostoru po posredovanih navodilih (Zrimšek, 2003; 

Grginič, 2009).  

Razvoj orientacije je postopen. Najprej se otroci učijo orientacije na lastnem telesu, nato v 

prostoru in nazadnje na papirju. Orientacijo na lastnem telesu razvijamo z različnimi igrami, 

ki otroku omogočajo zavedanje lastnega telesa. Orientacija v prostoru se razvija s pomočjo 

konkretne izkušnje. Otroci hodijo po učilnici, se dotikajo predmetov, stvari, raziskujejo in 

povedo, kje stoji kakšna stvar. Orientacija na papirju se razvija s pomočjo papirja nekoliko 

večjega formata, na katerem so z majhnimi simboli označene glavne smeri (zgoraj, spodaj, 

levo, desno). V nadaljevanju učitelji uporabijo slikovni narek (Zrimšek, 2003). 

Dobro je, da otroku v predšolskem obdobju omogočimo pridobivanje bogatih izkušenj v 

okolju in prostoru, v katerem biva. Na ta način otroka bolje pripravimo na šolske aktivnosti, 

ki zahtevajo dobro prostorsko organiziranost. Nekateri otroci imajo lahko težave tudi z 

orientacijo. Motena prostorska orientacija lahko vpliva na pojav težav pri orientaciji na 

lastnem telesu, na listu papirja, na tabli. Otrok s temi težavami piše vsepovsod; zgoraj, spodaj, 

spredaj, na sredini, desno, levo (Bavčar in Lavrenčič, 1996). 

 

6 METODE OPISMENJEVANJA  

Metodika opismenjevanja vsebuje tri metode, in sicer sintetično, analitično in globalno 

metodo. D. Golli (1991) predlaga, da učitelji izbirajo in kombinirajo metode na podlagi 

značilnosti posameznega razreda in otroka.  

6.1 Sintetične metode 
Izhodišče sintetične metode predstavlja črka, ki ji priredimo ustrezen glas. Metoda je precej 

abstraktna, saj gre za pretvorbo iz konkretnega simbola (črke) v abstrakten simbol (glas) 

(Pečjak, 2010). 

Sintetične metode so se razvile v več različic. D. Golli (1991) navaja naslednje: 

a) Črkovalna metoda 

Je najstarejša metoda opismenjevanja, ki velja za zelo počasno. Zanjo je značilno, da se začne 

z elementi (črke) in nadaljuje z vezavo elementov v večje celote. Učenci se morajo najprej 

naučiti celo abecedo, temu sledi vezava nesmiselnih zlogov, nato besed in stavkov. Poleg tega 

se pisanja učijo ločeno od branja (Golli, 1991). Ta metoda je danes opuščena, nadomestili pa 

so jo z lažjo različico, in sicer z glaskovalno metodo (Pečjak, 2010). 
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b) Glaskovalna metoda 

Za to metodo je značilno, da so imena za črke opuščena, učenci pa se najprej naučijo vse 

glasove abecede. Poznamo tudi več različic te metode, ki jih učitelji lahko uporabljajo tudi 

danes, in sicer: 

- metoda prirodnih glasov; da učenci lažje vzpostavijo zvezo glas/črka, učitelj posnema 

glasove naravnih pojavov (npr. šum vetra, pisk lokomotive), 

- fonografska metoda; za lažjo asociativno zvezo glas/črka, učitelj uporabi zgodbo, ki 

vsebuje obliko črke, 

- interjekcijska metoda; izhodišče predstavlja glas, ki je človeški vzklik v različnih 

življenjskih situacijah (npr. ooo, aaaa …), 

- fonetična metoda; velik poudarek je na pravilnem izgovoru posameznih glasov, 

- fonomimična metoda; ob vzklikih ali drugih naravnih glasovih vključuje tudi obrazno 

mimiko in pantomimo. Zelo uporabna je pri obravnavi samoglasnikov. Gibi tako 

pripomorejo k lažji zapomnitvi. 

O fonomimični metodi in njeni uspešni uporabi v razredu je pisala učiteljica S. Oder (2016). 

Pri tej metodi izhajamo iz celote. Pri obravnavi posamezne črke predstavimo zgodbo, 

deklamiramo ali zapojemo pesem. Naloga učencev je, da v zgodbi najdejo glas, ki ga bodo 

obravnavali. Potem učitelj izbrano črko predstavi z mimiko, vzklikom, naravnimi glasovi, pri 

tem pa si pomaga s pantomimo. Gre za multisenzoričen pristop. Še najbolj uporabna je pri 

obravnavi samoglasnikov (Oder, 2016). 

c) Zlogovalna metoda 

Pri zlogovalni metodi učenci spoznajo zloge kot celote, le-te pa povezujejo v različne besede.  

6.2 Analitične metode  
Analitične metode izhajajo iz celote. Najpogosteje je to lahko beseda, poved ali besedilo. 

Učenec lahko pride do posameznih delov, torej črk in glasov, ob analizi celote. Učenci najprej 

spoznajo besede v izbranem besedilu. Besede ponavljajo tako dolgo, da si jih zapomnijo in jih 

znajo tudi pokazati v besedilu. Nato besede analizirajo na zloge in zloge na glasove po istem 

postopku. Analitična metoda je še vedno prisotna pri začetnem opismenjevanju v šoli. Učenci 

najprej spoznajo besede, v katerih se pojavlja posamezna črka, šele nato črko (Pečjak, 2010). 

Poznamo dve opuščeni analitični metodi, in sicer: 

a) Metoda besedila ali Jacocotova metoda 

Za to metodo je značilno, da učenec ob učiteljevi pomoči bere daljše besedilo. Pri tem ob 

večkratnem ponovljenem vlečenju istih glasov spoznava zvezo med glasovi in črkami. Ker so 

bila ta besedila za učence zelo zahtevna, so nekoliko pozneje to metodo prilagodili. Namesto 

besedila so začeli uporabljati povedi in besede, v katerih so glasove lažje slišali in jih ločili. 

b) Rostoharjeva metoda 

Za to metodo je značilno dodajanje in odvzemanje črk, na primer: 

O 

OS 

OSE 

OSEM 

OSE 

OS 

O (Pečjak, 2010). 
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Za analitično metodo sta značilni vidna in slušna analiza, ki pa sta med seboj ločeni. Učenci 

torej lahko posamezno besedo glaskujejo, če jo samo slišijo. Že D. Golli (1977) je opozorila, 

da bi bila za učence lažja in primernejša kombinacija vidne in slušne analize. Tako danes v 

šoli učitelji najpogosteje uporabljajo kombinacijo obeh metod, torej analitično-sintetično 

metodo (Pečjak, 2010).  

6.3 Analitično-sintetična metoda  
Pri analitično-sintetični metodi je v ospredju kombinacija analize in sinteze. Učenec najprej 

slušno analizira posamezno besedo in ugotovi izbran glas. Potem izbrani glas išče še v drugih 

besedah, v katerih se nahaja na začetku, v sredi ali na koncu besede (Golli, 1991). Učenec 

torej na analitičen način spoznane črke oz. glasove sintetizira v besedo (Pečjak, 2010). Novi 

glas lahko spoznajo tudi po kateri drugi glaskovalni metodi, npr. po fonetični ali interjekcijski 

metodi. Temu sledi spoznavanje črke za izbran glas (Golli, 1991). Analitično-sintetična 

metoda je prevladujoča v našem šolstvu (Golli, 1991; Pečjak, 2010). Pomembno je, da je 

metoda opismenjevanja učinkovita, kar pomeni, da je usklajena s strukturo jezika, ki se ga 

otrok uči brati in pisati. V slovenščini je sintetično-analitična metoda najprimernejša za učenje 

branja in pisanja. Slovenski jezik namreč vsebuje 29 glasov in 25 črk. Torej, ko učenec pozna 

vse črke in jih zna pravilno poimenovati, lahko prebere vse besede v slovenskem jeziku 

(Pečjak, 2010). 

6.4 Celostna/globalna metoda  
Učenci besede ali povedi ne analizirajo na posamezne glasove ali črke. Izbrano zapisano 

nerazčlenjeno celoto (besedo, stavek) večkrat ponavljajo in na ta način opazijo, da se enaki 

znaki ponavljajo ob enakih glasovih v besedah. Učitelj tako procesa razčlenjevanja celot ne 

vodi. Od petdesetih do osemdesetih let je bila celostna metoda pri nas zelo uveljavljena 

(Golli, 1991; Pečjak, 2010). Primer: »Učenci dobijo posamezne povedi in jih toliko časa 

berejo, da se jim celotne besede (JURE, IMA, TINE …) vtisnejo v zavest kot celota. Pri 

pisanju nato učenci prikličejo vizualno podobo celotne besede in jo zapišejo. Ob večkratnem 

ponavljanju pa učenci postopoma tudi analizirajo besedo na posamezne črke« (Pečjak, 2010: 

68). 

 

7 POSTOPKI ZAČETNEGA OPISMENJEVANJA  

Pri nas poznamo tri osnovne postopke opismenjevanja, in sicer monografski postopek, 

postopek skupine črk in kompleksni postopek. Med seboj se razlikujejo po tem, v katerem 

vrstnem redu in s kakšno hitrostjo bo učitelj obravnaval črke (Pečjak, 2010). 

7.1 Monografski postopek  
Učitelj po že vnaprej določenem vrstnem redu – od lažjih k težjim, od pogosteje rabljenih črk 

do manj rabljenih – obravnava posamezne črke/glasove (Pečjak, 2010). Učitelj je pri tem 

postopku še posebej pozoren, da učenci pravilno oblikujejo glas in izboljšajo obliko črke. 

Število črk, ki so jih učenci v določenem času usvojili, je omejeno, kar pomeni, da imajo pri 

nastavljanju in zapisu besed manjšo izbiro. Kljub temu je monografski postopek sistematičen, 

temeljit, enak za vse učence, pozitivno vpliva tudi na razvijanje natančne izgovarjave in lepše 

pisave (Golli, 1991). 

 

7.2 Postopek skupine črk  
Učitelj določi poljubno skupino črk (tri, pet, deset …), le-te pa učenci spoznajo in hkrati 

utrjujejo (Pečjak, 2010). 
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7.3 Kompleksni postopek  
Učitelj predstavi vse črke hkrati, učenci pa se jih brez določenega vrstnega reda učijo po svoji 

izbiri. Pomemben element postopka je črkovno-slikovna stavnica, ki učencem omogoča, da 

nastavljajo besede in povedi, ki vsebujejo tudi tiste črke, ki jih še ne poznajo. Pomagajo si 

namreč lahko s sliko ob posamezni črki. Pri nastavljanju besed in povedi se tako učijo črke 

(Pečjak, 2010). Na začetku je pomembno, da učitelj izbere glasovno lažje besede in tudi tiste, 

ki vsebujejo pogosteje rabljene glasove in črke, tudi besede, ki se pišejo enako kot 

izgovarjajo. Kompleksni postopek učencem omogoča samostojno odkrivanje. Prednost je tudi 

v tem, da omogoča povezovanje snovi z naravoslovnimi predmeti. Uporaba črkovno-slikovne 

stavnice omogoča individualizacijo pri pouku, saj učitelj lahko dela hitre menjave med 

frontalnim in individualnim učenjem. Kompleksni postopek je naraven, ustvarjalen in 

prilagojen posameznikovim sposobnostim (Golli, 1991). 

 

8 MOTNJE BRANJA IN PISANJA PRI ZAČETNEM 

OPISMENJEVANJU  

L. Magajna (v Magajna idr., 2008: 41) navaja, da specifične bralno-napisovalne učne težave 

uvrščamo med najpogostejše oblike specifičnih učnih težav. Za njihovo poimenovanje 

poznamo različne izraze. Specifične bralno-napisovalne učne težave se odražajo kot težave pri 

branju (disleksija), pri pisanju (disgrafija), motnje v pravopisu (disortografija). Včasih se je za 

te težave uporabljal izraz legastenija (Magajna idr., 2008; Peklaj, 2016). Od leta 2000 se v 

naši šolski zakonodaji za učence s težjo obliko bralno-napisovalnih težav uporablja izraz 

učenci s primanjkljaji na področju branja in pisanja. Ravno motnja branja in pisanja je najbolj 

razširjena med specifičnimi učnimi težavami, in sicer se srečuje z njo kar okrog 80 % učencev 

(Peklaj, 2016). Razširjenost bralno-napisovalnih težav je odvisna tudi od kompleksnosti 

pravopisa jezika, ki ga učenci govorijo in v katerem se učijo brati in pisati. Slovenski jezik 

uvrščajo med bolj enostavne (Peklaj, 2016). 

T. Žerdin (v Križaj Ortar idr., 2000: 81) navaja, da se pri približno desetih odstotkih otrok 

lahko pojavljajo težave pri začetnem opismenjevanju, kljub temu da so si že starši pred 

vstopom otroka v šolo prizadevali, da otrok spozna črke in številke. Učenci z manjšimi 

težavami bodo ob ustrezni učiteljevi pomoči hitro premostili te težave. Žal pa so vedno tudi 

učenci, ki teh težav kljub prizadevanju učiteljev ne zmorejo odpraviti. Ti učenci imajo težave 

pri razumevanju prebranega in tudi pri uspešnem pisnem sporazumevanju. T. Žerdin (prav 

tam: 81) opozarja, da je učencev, ki imajo motnje branja in pisanja, približno 3 %. Pri teh 

učencih imajo motnje branja in pisanja lahko zelo velik vpliv na njihov učni napredek in tudi 

šolski uspeh.  

Težave z branjem in pisanjem imajo vpliv na govorno-jezikovne sposobnosti. Sposobnost 

jezikovnega razumevanja in izražanja vpliva na začetno opismenjevanje in tudi na razvoj 

bralno-pisalnih spretnosti. T. Žerdin (v Križaj Ortar idr., 2000) tako navaja, da imajo težave z 

branjem in pisanjem vpliv na celotno posameznikovo učenje. Motnje branja in pisanja 

vplivajo na zaostanek v razvoju govora in jezika. To je še posebej vidno pri pisnem izražanju. 

Otrok s to vrsto težav ne zna pravilno pisati, povedi oblikuje težko in napačno. Ima precej 

skromen besedni zaklad, posledično govori bolj malo, pogosto ne razume posameznih 

izrazov, jih ne zna povedati, ker se jih ne spomni. Te težave vplivajo tudi na otrokovo učno 

uspešnost, torej mu onemogočajo doseganje dobrih učnih rezultatov. Otrok ima težave z 

bralnim razumevanjem, kar povzroči odpor in nezaupanje v svoje sposobnosti (Žerdin, v 

Kavkler idr., 1991: 21).  
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8.1 Diagnosticiranje motenj branja in pisanja  
Pri nas se je z disleksijo ukvarjal že Šali (1975). Sestavil je skupinski preizkusni narek, ki ga 

še danes uporabljamo za ugotavljanje jezikovnih težav otrok, ki so lahko pokazatelj različnih 

primanjkljajev oz. motenj (npr. prisotnosti disleksije pri posamezniku in podobno).  

Skupinski preizkusni narek obsega preprosto zgodbo. Ta je sestavljena iz 60 besed, ki 

vključujejo različna pravopisna in glasoslovna pravila slovenskega jezika. V nareku so 

vključeni različno zahtevni izrazi. Narek je primerno diskriminativen. Jasno pokaže razlike 

med učenci, ki imajo večje ali manjše jezikovne sposobnosti, prikaže tudi težave na področju 

slušnega razločevanja in razčlenjevanja (Šali, 1975). 

Za ugotavljanje motenj branja in pisanja torej uporabljamo posebno vrsto testa, poleg tega pa 

je pomembno, da otroke znamo opazovati pri različnih dejavnostih in analiziramo njihove 

izdelke (Žerdin, 2003).  

8.1.1 Test motenj branja in pisanja oz. Šalijev test  

Test sestavlja enajst različnih preizkusov. Pet jih je namenjenih preverjanju branja, po eden pa 

pisanju, orientaciji, stranskosti, slušnemu razločevanju, slušnemu razčlenjevanju in slušnemu 

pomnjenju. Mi se bomo osredotočili predvsem na test, ki je namenjen pisanju po nareku. 

Narek se lahko piše šele takrat, ko učenci že poznajo male pisane črke in poznajo, kako 

poteka pisanje po nareku. Besedilo je kar dolgo, njegova vsebina pa zahtevna, zato je za 

učence, ki imajo določene težave na tem področju, kar velik izziv. Narek je potrebno izvesti 

individualno, ob tem pa otroka pozorno opazovati in spremljati njegovo delo. Prav vse, kar se 

med pisanjem nareka zgodi, učitelju lahko nekaj sporoča. Učitelj, ki izvaja test, besedilo 

najprej v celoti prebere, nato pa ga narekuje po delih, seveda primerno glasno in razločno. 

Nekateri otroci imajo lahko že tukaj težave, saj si ne zmorejo zapomniti narekovanega 

besedila. Učitelj mora torej besedilo večkrat ponoviti, po potrebi tudi po krajših delih, ker bo 

v nasprotnem primeru otrok naredil še več napak kot sicer, opredelitev otrokove težave oz. 

vzroka težav pa bo napačna (Žerdin, 2003). 

Najpogostejše napake, ki se pojavljajo pri pisanju po nareku, so zamenjava dvojice črk, 

katerih glasovi so si podobni po slušnem vtisu (b – p, d – t, k – g, z – s), ali zamenjava 

samoglasnikov (a – o, u – o), ali zamenjava po vidni podobi (m – n, a – o, k – h, h – n). Vzrok 

za to vrsto težav je lahko slabo razvito vidno razločevanje ali šibko slušno razločevanje. Otrok 

namreč ne opazi majhnih razlik, kot so zvenečnost pri izgovoru ali podrobnosti pri obliki. 

Zapletena miselna operacija, ki je izredno pomembna pri pisanju nareka, je tudi slušno 

razčlenjevanje besed ali analiza besed na glasove. Otrokova naloga je, da prepozna vse 

glasove v besedi in ugotovi njihovo število in zaporedje, potem pa glasove spremeni v 

ustrezne črke ob upoštevanju pravopisnih pravil (npr. slišani glas t v črko d), poleg tega pa je 

pomembno, da si ta pravila tudi zapomni in jih zna samodejno uporabljati. Sposoben mora biti 

prepoznati, do kod sega en glas in kje se začne drugi (Žerdin, 2003).  

8.2 Disleksija pri učencih  
Najpogostejša in tudi najbolj dolgotrajna specifična motnja branja in pisanja v šolskem 

obdobju je disleksija (Kruh, 2010: 285). Je kombinacija motenj in težav, ki vplivajo na učni 

proces branja in pravopisa ter pravilnega pisanja (Košir idr., 2008: 14). 

Mednarodna organizacija za disleksijo (IDA – International Dyslexia Association) opredeljuje 

disleksijo kot nevrološko motnjo, pri kateri je značilno pojavljanje težav v točnem in tekočem 

prepoznavanju besed, slabša sposobnost dekodiranja, črkovanja in pravilnega zapisa. Po 
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navadi je primanjkljaj v fonološkem zavedanju. Posameznik s to težavo težje razume prebrano 

besedilo in ima lahko skromnejši besedni zaklad (Peklaj, 2016: 35, 36).  

Disleksija, znana kot motnja branja in pisanja, je opredeljena kot kombinacija zmožnosti in 

težav, ki imajo vpliv na učni proces branja in/ali pravopisa ter pravilnega pisanja. Težave se 

lahko pojavijo v hitrosti predelovanja informacij, težave s kratkoročnim spominom, pravilnim 

zaporedjem, težave s slušnimi in/ali vidnimi zaznavami, z ustnim izražanjem in motoričnimi 

spretnostmi. Ljudje z disleksijo imajo težave pri branju, pisanju, matematiki, tudi pri drugih 

dejavnostih, ki vključujejo prevajanje in manipuliranje simbolov (npr. glasbeni zapis) (Košir 

idr., 2008). 

Težave, s katerimi se srečujejo učenci, ki imajo disleksijo: 

- zavedanje glasov v besedah, vrstni red glasov, rim ali zaporedje zlogov, 

- prepoznavanje besed, 

- priklic črk in pravilno zapisovanje (pravopis), 

- vrstni red glasov, črk, števk ali besed pri branju ali pisanju, 

- bralno razumevanje, 

- izražanje misli v pisni obliki, 

- zaostanek v razvoju govora in jezika, 

- pisanje (oblika in hitrost pisanja) … (Magajna idr., 2008: 42). 

K. Ločniškar in M. Osredkar (2006) prav tako navajata, kako se kažejo težave pri branju in 

pisanju, in sicer: 

- zapis črk; otrok se črk ne spomni, jih izpušča, podobne tudi zamenjuje (b – d, e – a), 

- zapis besed; zaradi pomanjkanja vidne predstave piše besede fonetično, glasove 

zamenjuje ali vstavlja, manj znane besede zapiše napačno, združuje besede, besedo 

razcepi na dva dela, 

- pisanje; piše počasi in okorno, omenja bolečine v roki, ima slabo razvito orientacijo, 

zato lahko piše tudi od desne proti levi, lahko ima narobe obrnjen zvezek, 

- števke in številke; lahko jih obrne, zapiše ali prebere narobe, 

- velike težave pri zlogovanju in razčlenjevanju besed na posamezne glasove, 

- težave z učenjem zaporedja (posledično se težko nauči abecedo), 

- besede prepozna kot celote, a jih zamenjuje, 

- ne mara glasnega branja pred drugimi, 

- težave s koncentracijo. 

Disleksija ni povezana z nižjo inteligentnostjo. Otrok disleksik je kljub temu lahko uspešen na 

ustvarjalnem področju in pri celostnem učenju, zato je pomembno, da je pouk zasnovan na 

analitičnem in celostnem pristopu k učenju branja in pisanja. Disleksija je torej način 

človekovega delovanja. Disleksiki imajo močnejšo desno možgansko poloblo, zato je 

pomembno, da se urijo v dejavnostih leve poloble, torej v analitičnem učenju (Ločniškar in 

Osredkar, 2006: 48). 

 

Učenci z disleksijo imajo težave pri zaznavanju in ločevanju posameznih glasov v besedi. Te 

težave se kažejo pri usvajanju branja s pomočjo abecednega sistema, pri katerem posamezna 

črka predstavlja glas, učenec pa se mora naučiti povezovati glas s črko in črko z glasom, 

pozneje pa črke avtomatsko dekodirati (Pečjak, 2010; Reid, 2009, v Peklaj, 2016). 

Neavtomatizirani tehniki branja in pisanja učencu z disleksijo povzročata veliko težav in 

napora. Težave se lahko pojavijo tudi v procesiranju informacij zaradi težav v kratkoročnem 

ali delovnem spominu. Posameznik, ki nima disleksije, si zmore zapomniti približno sedem 

informacij v delovnem spominu. Posameznik, ki v delovnem spominu ne zmore ohraniti 
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zaporedja informacij, ima lahko težave pri razumevanju prebranega ali slišanega besedila. 

Učenec ima tako lahko v šoli težave pri zapomnitvi navodil. Obseg te težave se lahko še 

poveča, če je povezana s kratkotrajno pozornostjo. Če ima učenec težave z zapomnitvijo, se 

posledično lahko pojavijo tudi težave z razumevanjem. Ljudje si namreč pridobljene 

informacije lažje zapomnimo, če jih povežemo z že znanim in jih smiselno umestimo v svoje 

predznanje. Nasprotno pa posameznik, ki ima težave v delovnem spominu, tega ne zmore 

narediti enako uspešno. Težave se lahko pojavijo tudi pri pravilnosti zapisa. Učenec izpušča 

črke, jih zamenjuje, izpušča besede, besede nadomešča z drugimi besedami, ki imajo podoben 

pomen (Peklaj, 2016). Pri pisanju bo tak učenec potreboval več časa. Njihova pisava je grda, 

velikost črk je neustrezna, prav tako razmik med njimi. Črke so lahko tudi napačno zapisane 

(Reid, 2011, v Peklaj, 2016). Za učence z disleksijo imajo pomembno vlogo vidne predstave 

(slike, animacije), ki mu pomagajo pri lažjem predstavljanju stvari. Pozitiven vpliv imata tudi 

gibalni in taktilni način sprejemanja in učenja, ki ju učitelji žal premalokrat uporabijo. 

Dobrodošlo je tudi interaktivno učenje, delo v parih, skupinah (Peklaj, 2016). 

Posamezniki z disleksijo imajo slab delovni spomin. Delovni spomin je opredeljen kot 

sposobnost zadrževanja in upravljanja s pridobljenimi informacijami. Oseba z disleksijo ima 

težave predvsem pri zapomnitvi pravilnega vrstnega reda zaporednih elementov. Veliko lažje 

si lahko zapomni vidne informacije, medtem ko ima pri zapomnitvi slušnih nekaj več težav 

(Raduly-Zorgo idr., 2010). Avtorica C. McBride-Chang (1995, v Zrimšek, 2003) je v svoji 

raziskavi prišla do ugotovitve, da je tudi glasovno zavedanje močno povezano z delovnim 

spominom. 

Obstaja možnost, da se ob disleksiji pojavi tudi disgrafija, a ni nujno. Otrok z disleksijo 

navadno piše neorganizirano, njegova pisava je težko berljiva. Najpogosteje se pri osebah z 

disleksijo odraža slabo črkovanje oz. pravopis. Razlog je v tem, da imajo osebe z disleksijo 

težave z glasovnim razumevanjem, kar vpliva tudi na pravilnost zapisa. Posameznikom z 

disleksijo predstavlja pisanje velik izziv. Težave imajo pri črkovanju, pa tudi pri smiselnem 

zapisu lastnih misli (Raduly-Zorgo idr., 2010). 

V svoji raziskavi je Olagboyega (2008: 25) prišel do ugotovitev, da imajo učenci z disleksijo 

težave s slušno predelavo glasov in posledično težko vzpostavijo povezavo glas – črka. Poleg 

tega opozarja, da imajo lahko učenci tujega jezika težave z razumevanjem govorjenega jezika 

in so posledično počasnejši pri zaznavanju glasov v besedah. 

 

9 INDIVIDUALIZACIJA IN DIFERENCIACIJA PRI POUKU  

Naloga učitelja je, da vsem učencem omogoči doseganje optimalnih rezultatov. Pomembno je, 

da opazi razlike med učenci in jim zna nuditi ustrezno pomoč in podporo pri usvajanju učnih 

ciljev.  

Učitelj načrtuje pouk. Pri tem mora upoštevati, da poteka razvoj otrokove sporazumevalne 

zmožnosti skupaj z razvojem mišljenja in znanja. Pomembno je, da učitelj upošteva 

individualne značilnosti posameznika, ko izbira didaktične metode in oblike za razvijanje 

učenčevih sporazumevalnih, spoznavnih in ustvarjalnih zmožnosti (Program osnovna šola, 

2011: 98). V najnovejšem učnem načrtu za slovenščino (prav tam) so vsebine in cilji 

jezikovnega in književnega pouka opredeljeni za posamezno vzgojno-izobraževalno obdobje 

kar individualizaciji daje še pomembnejšo vlogo, saj lahko učitelj usvajanje predpisanih 

vsebin in ciljev sproti prilagaja značilnostim in zmožnostim vsakega posameznika. 
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V učnem načrtu za slovenščino (Program osnovna šola, 2011) je posebna pozornost 

namenjena ravno poučevanju branja in pisanja. Cilj poučevanja je poleg obvladovanja 

tekočega branja in pisanja tudi raba pisnega jezika za sporazumevanje, razmišljanje, 

ustvarjanje, učenje in razvedrilo. Pomemben cilj je, da otrokom omogočimo, da spoznajo in 

dosežejo višjo raven t. i. kritične pismenosti (prav tam: 98). V svet branja in pisanja učenci 

vstopajo postopoma, sistematično in individualizirano. Učitelj ima pri tem izredno pomembno 

vlogo. Pomembno je, da že na začetku in tudi v nadaljevanju redno preverja razvitost veščin, 

spretnosti in zmožnosti, ki jih vsak posameznik potrebuje za pisanje in branje. Poleg tega pa 

naj za vsakega učenca izdela individualni načrt razvijanja zmožnosti branja in pisanja. 

Učiteljeva naloga je, da je pri začetnem opismenjevanju pozoren na priporočeno zaporedje 

usvajanja veščin in spretnosti branja in pisanja, sam ritem usvajanja pa sproti prilagaja 

značilnostim in zmožnostim posameznika (Program osnovna šola, 2011). V učnem načrtu je 

napisano (prav tam: 99), da naj bi ob koncu 2. razreda učenci načeloma že uspeli usvojiti 

temeljno tehniko branja in pisanja, v 3. razredu pa obe spretnosti le še utrjevali in izboljševali. 

Pri pouku začetnega opismenjevanja imata pomembno vlogo individualizacija in 

diferenciacija, prav tako tudi nekoliko pozneje pri izvedbi nareka, ki naj bi ga uporabljali 

predvsem za vajo (Žalik, 1990; Golli, 1991).  

Individualizacija in diferenciacija se navadno pojavljata združeni, kot sinonima. Med njima je 

sicer težko potegniti izrazitejšo mejo, a vseeno ju ne enačimo. 

9.1 Diferenciacija  
Diferenciacija je opredeljena kot organizacijski ukrep, s pomočjo katerega šola usmerja 

učence glede na učne ali druge razlike v občasne ali stalne, homogene ali heterogene učne 

skupine, z namenom čim boljše prilagoditve pouka in učenja njihovim zmožnostim. Gre za 

učno prilagoditev povprečju posamezne skupine. Njen obseg delovanja je obsežnejši kot pri 

individualizaciji (Strmčnik, 1993: 8). 

Vrste učne diferenciacije  

Strmčnik (1993) navaja tri različne modele diferenciacije, ki so prisotni v slovenskih osnovnih 

šolah, in sicer zunanja, notranja in fleksibilna diferenciacija. 

a) Zunanja diferenciacija 

Učenci posameznega razreda so stalno porazdeljeni v težavnostne učne smeri glede na 

njihove učne zmožnosti, tempo napredovanja. Vsaka težavnostna učna smer ima svoj učni 

program, kar vpliva na neenake izobraževalne možnosti za naprej. Lahko se zgodi, da učitelji 

podcenijo učno zmožnost šibkih učencev in jim še dodatno preveč znižajo učno zahtevnost, 

kar pa lahko omeji oz. onemogoči možnosti za napredovanje (Strmčnik, 1993). 

b) Notranja diferenciacija 

Notranja diferenciacija ohranja naravne, mešane, heterogene učne skupine. Učitelj ima 

nalogo, da znotraj oddelka poskrbi za diferencirano delo glede na zmožnosti, potrebe in želje 

svojih učencev (Strmčnik, 1993). Individualne zmožnosti, potrebe in  interese učencev skuša 

upoštevati znotraj oddelkov s prilagajanjem učnih ciljev in vsebin, v okviru različnih socialnih 

učnih oblik (frontalni, skupinski, parni, individualni pouk),  učnih  metod, učne tehnologije in 

z vključevanjem individualizirane učne pomoči (Strmčnik, 2001: 378).  

c) Fleksibilna diferenciacija 

Strmčnik (1993) navaja, da je fleksibilna diferenciacija sestavljena iz notranje in zunanje 

diferenciacije. Značilna je večja fleksibilnost učnih ciljev in vsebin, prepletanje heterogenih in 

homogenih, večjih in manjših učnih skupin, temeljnega in nivojskega pouka, občasno 
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organizacijsko, prostorsko in časovno ločevanje učencev posameznega razreda ali oddelka 

glede na učne sposobnosti in interese posameznikov. Med posameznimi skupinami so možni 

prehodi, delitev v skupine ni dolgotrajna, zato tudi ne povečuje razlik med učenci. 

9.2 Individualizacija  
Upošteva posebnosti učne skupine in tudi vsakega posameznika v skupini. Ima ožji obseg 

delovanja v primerjavi z diferenciacijo. Od šole in učitelja zahteva, da učenje in poučevanje 

ustrezno prilagodita posameznikovim posebnostim, potrebam in nagnjenjem, pa tudi, da 

pravočasno odkrijeta razlike med učenci, jih spoštujeta in razvijata ter posamezniku 

omogočata čim bolj samostojno delo (Strmčnik, 1993). 

Individualizacija je dobrodošla že pri pouku začetnega opismenjevanja. N. Potočnik (2008) 

pravi, da naj bi učitelj najprej določil stopnjo otrokovega trenutnega znanja. O tem lahko 

obvesti tudi otroka in njegove starše. Potem opredeli etapne cilje, strategije in pripomočke, s 

pomočjo katerih bodo dosegli zastavljeni cilj. V individualni načrt zapiše, kdo bo vodil 

posamezne dejavnosti, kako bodo spremljali napredek in do kdaj naj bi bil posamezen etapni 

cilj dosežen. Dobro je, če učitelj spodbuja medvrstniško pomoč (npr. delo v skupini, v kateri 

vsaj en član že dobro bere in tako lahko vodi branje). Pri tem učenci razvijajo tudi različne 

socialne veščine. V primeru, ko ima učenec večje težave na posameznem področju, pa je 

smiselno vključiti tudi dodatno pomoč psihologa ali drugega učitelja. Če se zgodi, da 

načrtovane strategije za posameznega učenca niso primerne in uspešne, če učenec ne 

napreduje dovolj, jih je potrebno zamenjati z ustreznejšimi. O napredku posameznika se je 

treba sproti pogovarjati z učitelji, psihologi, z vsemi, ki sodelujejo v tem procesu (Potočnik, 

2008). 

Seveda je pomembno, da z ustreznimi oblikami in metodami dela primerno poskrbimo tudi za 

učence, ki pridejo v šolo z dobro razvitimi predopismenjevalnimi zmožnostmi. Kot že 

omenjeno, take učence lahko postavimo kot tutorje, torej da pomagajo tistim, ki imajo te 

zmožnosti slabše razvite, lahko pa jim pripravimo različne bralne in pisalne naloge. Kljub 

vsemu je priporočljivo, da tudi ti učenci izvajajo vse dejavnosti, ki jih učitelj izvede v 

skupnem delu poučevanja (Potočnik, 2008). 

 

10 NAREK  

10.1 Kaj je narek  
Pomemben cilj poučevanja, ki si ga prizadevamo usvojiti v šoli, je da učenci usvojijo tekoče 

pisanje in znajo pisni jezik uporabiti za sporazumevanje, razmišljanje, ustvarjanje, učenje in 

tudi razvedrilo (Ropič, 2017). Utrjevanje pisanja omogoča, da učenci obvladajo tehnike 

pisanja. M. Ropič je v svoji raziskavi (2017) ugotovila, da je potrebno veliko utrjevanja 

pisanja, ki omogoči avtomatizacijo pisave. Poleg tega pa učenci, potem ko avtomatizirajo 

pisavo, lahko vso pozornost namenijo pravopisni pravilnosti in s tem zmanjšajo število napak 

(Ropič, 2017). 

Pri začetnem opismenjevanju je pomembno, da učenci čim prej usvojijo tehniko pisanja. To 

jim omogoča vaja. Pri začetnem pisanju imajo pomembno vlogo vezane pisne naloge, ki so 

namenjene predvsem razvijanju tehnike pisanja (Ropič, v Kramarič idr., 2000). Prepis in 

narek uvrščamo med vezano spisje. Učenci naj bi ju pisali za vajo (Golli, 1991; Program 

osnovna šola, 2011). Za vezano spisje je značilno, da učitelj vodi učence. Med vezanim in 

prostim spisjem so vmesne stopnje, ki si ne sledijo v obveznem vrstnem redu. Pomembno je, 

da učitelj učence spodbuja pri sproščenem pisnem izražanju. Učiteljeva naloga je tudi, da si 
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sproti zapisuje napake in jih postopno odpravlja v skladu s predpisi v učnem načrtu (Golli, 

1991). 

Narek je oblika pisne vaje, ki učencem omogoča razvoj pravopisne zmožnosti in spomina. Z 

narekom preverjamo učenčevo znanje in navade, razvitost spomina, sposobnost pomnjenja in 

logičnega povezovanja prejetih informacij, hitrost odzivanja, sposobnost glasovnega 

zavedanja in grafični zapis slišanega (Rosandić, 2002). Učenec pri pisanju nareka svojo 

miselno pozornost nameni predvsem zapisu, torej da čim natančneje slišane besede pretvori v 

zapis (Pečjak, 2009). 

Pri nareku potekajo različni psihični procesi. Učenec najprej sliši besedo, jo v njeni akustični 

obliki zadrži v kratkoročnem spominu, nato pa jo vključi v svoj pomenski krog. Dokler 

besede ne zapiše, je prisotna v obliki notranjega govora. Če se učenec spomni grafične 

podobe besede, jo takoj zapiše. Če pa se ne spomni oz. besede ne pozna, jo poskuša zapisati 

po posluhu, lahko pa uporabi pravopisno pravilo o zapisu takih besed. Seveda je to v začetku 

za učence še nekoliko prezahtevno (Golli, 1991: 70). 

Narek je jezikovna tehnika poučevanja in učenja, ki ga učitelji uporabljajo v šoli. Učencem 

pomaga pri odkrivanju in odpravljanju pravopisnih napak, pomaga pri razvoju pozornega 

poslušanja in razločevanja glasov (Nation in Newton, 2009). Prav tako narek spodbuja 

kratkoročni spomin posameznika, razumevanje črkovanja in tudi razumevanje pomena 

narekovanega besedila (Sulistyanto, 2015). Je tehnika, ki se uporablja pri poučevanju in 

preverjanju jezikovnega znanja, pri katerem se glasno prebere besedilo, vključujoč posebne 

premore, naloga učencev pa je, da slišano zapišejo čim bolj pravilno (Richards in Schmidt, 

2002, v Afsharrad in Benis, 2014).  

Pri nareku morajo učenci pozorno poslušati učiteljevo izgovarjavo besedila, posameznih 

delov povedi, besednih zvez, besed, iz katerih je besedilo sestavljeno. Učitelj se mora na 

narekovanje besedila ustrezno pripraviti. Upoštevati mora nebesedne spremljevalce 

govorjenja; slušne (glasnost, hitrost govora, ritmičnost, artikulacija, stavčna intonacija) in 

vidne (položaj v prostoru). V središču pozornosti je poslušanje narekovanega besedila, 

zapisovanje po nareku in branje zapisanega besedila. Pisanje vključuje razvijanje rokopisa, 

motoričnih sposobnosti in spretnosti. Narek je uporaben in spodbuden v procesu spremljanja 

učenčevega pisnega izražanja in znanja o jeziku. Uporabimo ga lahko na koncu šolske ure za 

preverjanje razumevanja na novo naučenega pravopisnega pravila. Še posebej pa je uporaba 

nareka priporočljiva v procesu utrjevanja pravopisnih pravil (Visinko, 2015). 

Medtem ko nareku hrvaški učitelji pripisujejo pomembno vlogo pri jezikovnem pouku (Reljac 

Fajs in Jerković, 2014) in je pisanje raznih vrst narekov zelo razširjeno (prav tam) – pri večini 

hrvaških učencev od 1. do 4. razreda so priljubljene vse pravopisne vaje (prepis, 

dopolnjevanje, narek), le učenci 4. razreda so kot najmanj priljubljeno vajo opredelili narek –, 

pa je pri nas L. Žalik (1990) zapisala, da je narek za večino učencev neprivlačen. M. Ropič 

(2000 in 2011) meni, da naj učenci v 2. in 3. razredu nareka ne pišejo prepogosto; enako tudi 

D. Brumen (2012). Pred leti se je ustvarila napačna predstava, da je narek namenjen 

preverjanju in ocenjevanju, vendar je že D. Golli (1991: 70) opozarjala, da naj bo narek 

namenjen le vaji. Tudi aktualni učni načrt za slovenščino (Program osnovna šola, 2011) v 

poglavju Operativni cilji in vsebine za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje predpisuje, da 

učenci »za vajo pišejo vezana besedila (npr. narek, prepis, nadaljevanje prebranega 

besedila)«. D. Golli (1991) poudarja, da so vsi nareki namenjeni pravopisnim vajam. Naloga 

učitelja pa je, da je pozoren na to, da v enem nareku učenci vadijo oz. popravljajo le eno ali 

največ dve pravopisni značilnosti. Tudi L. Novak in N. Potočnik (2017) opozarjata, da narek 
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ni priporočljiv način preverjanja in ocenjevanja. Na rezultate namreč lahko vplivajo številni 

dejavniki (pozornost, zmožnost poslušanja, zahtevnost besedišča, dolžina besed in povedi …). 

Pisanje nareka za vajo lahko učitelju pomaga, da pridobi pomembne informacije o učenčevem 

napredku in/ali o težavah, ki se še pojavljajo na posameznem področju. Pridobljene povratne 

informacije učitelju služijo za pomoč pri načrtovanju nadaljnjega učenja in poučevanja 

(posebne prilagoditve, dodatne vaje …). Glavni cilj obvladovanja pisanja je pisanje v funkciji, 

na ta način pa posameznik izkazuje, kako obvlada osnovna pravopisna pravila, ki jih določa 

učni načrt. Obvladovanje velike začetnice in ločil lahko učitelj preveri medtem ko učenec piše 

besedilo o sebi, opis, vabilo. Posameznikovo pravopisno zmožnost lahko spremlja in razvija z 

več različnimi vajami: učenec lahko popravlja napake v lastnem besedilu, v besedilu svojega 

sošolca, učenec lahko sam sestavi besedilo in ga potem narekuje sošolcu, ob predhodno 

dogovorjenih kriterijih pa potem drug drugemu popravita besedilo in si podata povratne 

informacije. Na ta način lahko učenje postane bolj intenzivno. Seveda pa je pomembna tudi 

učiteljeva povratna informacija, ki omogoča, da se učenčeva pravopisna zmožnost razvija in 

izboljšuje (prav tam). 

S. Anthony (2013) je pisala o nareku v maternem jeziku. Meni, da je narek ena izmed 

najuspešnejših metod za poučevanje in vajo jezikovnega besedila, z izjemo kreativnega 

pisanja. Prav tako predstavlja učinkovito porabo časa, saj vzame približno 15–20 minut. Že za 

zapis zelo preproste povedi mora posameznik obvladati različno znanje, in sicer rabo velike 

začetnice, pravilen zapis posamezne besede, ločila … Avtorica (prav tam) poudarja, da je za 

mladega pisca skoraj nemogoče, da bi hkrati pisal kreativno in pravopisno pravilno, ker v  

primerjavi z odraslimi pisci še ne obvlada osnovnega črkovanja oz. mehanizma zapisa do 

točke, ko pisanje poteka podzavestno. Učitelji se morajo zavedati, da učenci potrebujejo 

pomoč pri prehodu od kritičnega h kreativnemu pisanju. S. Anthony (prav tam) pojasnjuje, da 

se ravno s pomočjo nareka gradi ta prehod.  

Navedla je tudi nekaj prednosti, ki jih sama vidi pri uporabi nareka pri pouku, in sicer: 

- narek zagotavlja vajo priklica črkovanja, ki ga potrebujemo pri zapisu posamezne 

besede, 

- učencem ni treba hkrati razmišljati ustvarjalno in kritično, ker besede narekuje učitelj, 

učenci pa se morajo osredotočiti le na pravilen zapis, 

- vsakodnevna uporaba nareka predstavlja rutino, zato učencem ni treba razmišljati o 

navodilih dejavnosti, ampak se osredotočijo le na poslušanje in zapis, 

- narek spodbuja samopopravo, 

- učenci dobijo takojšnjo povratno informacijo, ob učiteljevem ponovnem branju 

celotnega besedila sami popravijo napake, ki jih opazijo …  

Tudi M. Rippel (2015) je strokovnjakinja na področju pisanja nareka v maternem jeziku. 

Pravi (prav tam), da je narek narekovanje povedi, ki jih učenci zapišejo. Omogoča, da učitelj 

ugotovi, ali so se učenci naučili pisati črke in ali obvladajo vrstni red črk v besedi. Poleg tega 

vadijo tudi zmožnost glaskovanja in spretnost pisanja. Pri pisanju po nareku lahko učitelj vidi, 

ali učenci pravilno glaskujejo, zmorejo pravilno zapisati novo ali manj znano besedo, 

posamezne težje besede s soglasniškim sklopom (npr. knjiga), besede s kritičnimi in z 

nekritičnimi glasovi. Besedilo nareka izbere učitelj sam, učenci pa ga zapišejo.  

Pisanje po nareku učencem omogoča, da se koncentrirajo le na pravilen zapis in ne na 

tvorjenje posameznih besed. Tudi ona je predstavila nekaj prednosti, ki jih sama vidi pri 

uporabi nareka v razredu: 

- pisanje po nareku učencem omogoča, da vadijo zapis novih besed v kontekstu, 

- učitelju omogoča, da vidi, ali je učenec usvojil zapis nove besede in rabo posameznega 

pravila, 
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- narek omogoča ponovitev zapisa že znanih besed na smiseln način. 

V svojem prispevku (prav tam) je navedla štiri preproste korake pri izvedbi nareka: 

1. Učitelj narekuje besedo, besedno zvezo ali poved. 

2. Učenci glasno ponovijo narekovano besedo, besedno zvezo ali poved. 

3. Zapišejo narekovano besedo, besedno zvezo ali poved. 

4. Popravijo morebitne napake, ki jih opazijo. 

Meni (Rippel, 2015), da mora biti učitelj posebno pozoren na hitrost pri narekovanju. 

Pomembno je, da narekuje primerno hitro in dovolj glasno, glede na zmožnosti učencev, ki 

jim narekuje. 

A. Sili (2007) poudarja pomembni prednosti uporabe nareka; učenci napišejo, kar slišijo, pri 

tem pa aktivno poslušanje povečuje raven koncentracije. Poleg tega se pri pisanju po nareku 

razvijajo tehnike hitrega pisanja in pozornost na pravopis ter urejenost zapisa. Ni potrebno, da 

učenci vsak dan pišejo narek, a zanemariti ga prav tako ne smemo. Lazzarich (2017) opozarja, 

da so nekatere vrste nareka pri pouku zanemarjene, a nič manj pomembne od najpogosteje 

uporabljenih. Narek je izredno zahtevna aktivnost, ki vpliva na razvoj pravopisnih izkušenj in 

uporabe pravopisnega znanja pa tudi na pridobivanje specifičnih navad, ki učence pripravljajo 

za enostavnejšo iznajdljivost v različnih situacijah (Visinko, 2015). 

S pomočjo nareka ponekod preverjajo obvladovanje pravopisne zmožnosti v maternem jeziku 

(Cordewener idr., 2012; L. de Zeeuw idr., 2016). Narek posameznih besed in krajših povedi 

so uporabili v raziskavi v Franciji, da bi ugotovili razvitost fonološkega zavedanja in 

pravopisne zmožnosti (Camara Costa idr., 2013). V Turčiji uporabljajo narek za razvijanje 

slušnega razumevanja v maternem jeziku (Kocaadam, 2011: 15, v Gulec in Durmus, 2015).  

Številni strokovnjaki so pisali tudi o pisanju nareka v drugem in tujem jeziku. V nadaljevanju 

predstavljamo njihove ugotovitve. 

Narek pogosto zahteva veliko kreativnosti in interesa. Če ga znamo uporabiti na domiseln 

način, je lahko učinkovit pripomoček pri utrjevanju natančnosti in spretnosti vseh štirih 

sporazumevalnih dejavnostih (Lightfoot, 2006). Med drugim A. Lightfoot (prav tam) 

priporoča, da učenci sami preverijo svoj zapis in ga primerjajo z izvirnim besedilom. Na ta 

način se povečuje njihova sposobnost zaznavanja jezikovnih sestavin, ki jih večkrat 

spregledajo, povečuje pa se tudi pozornost na napake v lastnem zapisu. Je dobra vaja za 

učence, ki se učijo tujega jezika, in jim pomaga pri pretvorbi slišanega v pisno obliko (Alkire, 

2002). Zahteva pozorno poslušanje, koncentracijo, učencem pomaga pri učenju zapisa 

ustreznih ločil in pri razvoju slušnega razumevanja (Alkire, 2002; Ezenwosu, 2011). Narek je 

še posebej zahteven, ko narekovano besedilo vsebuje veliko neznanih besed. Takrat morajo 

biti učenci še posebej pozorni, dobro poslušati, narekovano besedilo shraniti v kratkoročnem 

spominu in ga nato še pravilno zapisati (Nation, 1991; Nation in Newton, 2009). Narek bi 

moral biti obravnavan kot vaja za poučevanje in učenje, pri kateri učenci izboljšujejo svoje 

znanje in nikakor ne mehanična vaja urjenja ali predmet ocenjevanja. N. E. Ezenwosu (2011) 

poudarja, da bi se morali učitelji drugega oz. tujega jezika naučiti, kako na zanimiv način 

uporabiti narek pri poučevanju. Prizadevati bi si morali, da bi pri pouku vpeljali različne vrste 

narekov in tako pouk spremenili v manj stresno, prijetno in spodbudno okolje za učence.  

Uporaba nareka je precej razširjena pri učenju drugega in tujega jezika (J2), in sicer ne le za 

učenje pisanja, ampak tudi za učenje besedišča J2 (Tang, 2012) in izgovarjave J2 (Blanche, 

2004). Pozitiven vpliv nareka pri učencih, ki se učijo tujega jezika, je v svoji raziskavi 

dokazal Rahimi (2008); pisanje nareka je vplivalo na razširitev besedišča, pravopisa, branja in 
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poslušanja z razumevanjem. Tudi raziskava N. S. Wahyuni (2014) je pokazala pozitiven vpliv 

nareka pri učencih, ki se učijo tujega jezika; pisanje nareka je vplivalo na sposobnost pisanja. 

Raziskava Domskya (2015) je pokazala pozitiven vpliv uporabe nareka pri učenju tujega 

jezika, in sicer na razvoj slovnice. 

10.2 Izbor besedila za narek  
Narek ima pomembno funkcijo pri pouku začetnega opismenjevanja. Uporaba nareka za vajo 

zahteva upoštevanje natančno določenih metodičnih korakov, predvsem pa, da je besedilo 

primerno za učence. Pomembno je, da je besedilo, ki ga učitelj uporabi za narek, smiselno in 

ima zaključeno celoto, poleg tega pa mora vsebovati pravopisna pravila, ki jih želi učitelj 

utrditi. Obseg besedila je odvisen od starosti učencev. Priporočljivo je, da ga učitelj ustrezno 

prilagodi glede na razvojno stopnjo učencev. Različni avtorji (Pavličević-Franić, 2005; Čop, 

1972, Težak, 1996, v Visinko, 2015), ki so se ukvarjali s preučevanjem nareka, za 1. razred 

osnovne šole priporočajo enostavne kratke povedi s petimi ali šestimi besedami in skupno 

največ 20 besedami (do 15 besed v prvem ocenjevalnem obdobju in do 20 besed v drugem 

ocenjevalnem obdobju), v 2. razredu naj bi učenci pisali enostavna besedila s kratkimi 

povedmi z do največ osem besedami, v obsegu največ 45 besed. Za 3. in 4. razred je besedilo 

lahko nekoliko obsežnejše. V 3. razredu povedi lahko postanejo zložene, z največ devetimi 

besedami, skupno število besed besedila pa naj ne bi bilo večje od 65. V 4. razredu lahko 

poved vsebuje tudi do vključno 12 besed, skupno število besed pa naj ne bi preseglo števila 

85.  

Preglednica 1: Obseg besedila za narek (povzeto po K. Visinko, 2015: 7).  

OBSEG BESEDILA ZA NAREK 

1. razred 

vrsta povedi enostavne krajše povedi s 5–6 besedami 

št. besed – ob koncu 1. ocenjevalnega 

obdobja 
15 

št. besed – ob koncu 2. ocenjevalnega 

obdobja 
20 

2. razred 

vrsta povedi enostavne krajše povedi – do 8 besed 

št. besed – ob koncu 1. ocenjevalnega 

obdobja 
35 

št. besed – ob koncu 2. ocenjevalnega 

obdobja 
45 

3. razred 

vrsta povedi 
enostavne razširjene in sestavljene 

povedi – do 9 besed 

št. besed – ob koncu 1. ocenjevalnega 

obdobja 
55 

št. besed – ob koncu 2. ocenjevalnega 

obdobja 
65 

4. razred 

vrsta povedi 
enostavne razširjene in sestavljene 

povedi – do 12 besed 

št. besed – ob koncu 1. ocenjevalnega 

obdobja 
75 

št. besed – ob koncu 2. ocenjevalnega 

obdobja 
85 
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Vsak učitelj najbolje pozna svoje učence, zato ni nujno, da upošteva obseg besedila za narek, 

ki ga priporočajo. Glede na trenutne sposobnosti in zmožnosti svojih učencev lahko učitelj v 

1. vzgojno-izobraževalnem obdobju uporabi nekoliko zahtevnejše besedilo in v 2. vzgojno-

izobraževalnem obdobju nekoliko lažje besedilo za posameznike, ki potrebujejo 

individualizacijo. Če učitelj za narek izbira besedilo, mora biti pozoren na to, da je izbrano 

besedilo primerno, učencem razumljivo, da vsebuje aktualno vsebino, ki je zanimiva in hkrati 

poučna. Zavedati se mora, da je tako besedilo težko najti, zato mora biti pripravljen tudi na to, 

da bo občasno moral besedilo sestaviti kar sam. Dovoljeno je, da avtorsko besedilo nekoliko 

priredi glede na svoje potrebe (katero pravopisno pravilo želi utrjevati, preveriti), vendar je 

priporočljivo, da pod besedilom v učni pripravi navede izvirnega avtorja besedila. Narek naj 

bi učencem predstavljal določen izziv, da bi ob zapisu začutili napor, a do določene mere. 

Nikakor ne sme predstavljati občutka negotovosti in nesposobnosti zapisa (Visinko, 2015). 

Lazzarich (2017) opozarja, da mora učitelj, ki sam sestavlja besedilo za narek, prav tako 

upoštevati stopnjo učenčevega znanja in trenutnih sposobnosti ter biti pazljiv, da ne bo narek 

za večino učencev prezahteven. Prav tako narek ne sme biti prelahek, ker učencem ne bi 

predstavljal ustreznega izziva. K. Visinko (2015) poudarja, da je sestavljanje ustrezno 

zahtevnega nareka pomembna in zahtevna dejavnost, ki pomembno vpliva na razvoj 

jezikovne izkušnje in uporabe pravopisnega znanja.  

10.3 Izvedba nareka  
Narek je oblika pisne ali glasovne vaje, ki pri pouku jezika služi za utrjevanje (vaja) 

posameznega pravopisnega pravila. Glede na način izvedbe nareke delimo na glasovne nareke 

(v govornem izražanju) in na pisne nareke (pisno izražanje). Najpogosteje gre za hkratno 

govorno in pravopisno vajo, ker je učenec, medtem ko posluša učitelja, ki narekuje besedilo, 

pozoren tudi na njegov govor in pri tem usvaja pravilen izgovor posamezne besede. Ob 

pomoči nareka učenci utrjujejo in vadijo slovnico, pravopis, stilistiko (Pavličević-Franić, 

2005).  

Izvedba nareka naj bi potekala v treh fazah (Pavličević-Franić, 2005). Če želimo, da je narek 

uspešno izveden, je potrebna ustrezna izvedba, in sicer: 

1. faza: Pred pričetkom narekovanja naj bi učitelj učence ustrezno motiviral, pridobil 

njihovo pozornost in jim pojasnil, kaj od njih pričakuje. 

2. faza: Sledi zapis besedila po nareku. Ne glede na vrsto nareka učitelj prebere besedilo 

trikrat. Najprej prebere celotno besedilo, učenci pa ga pozorno poslušajo. Drugo 

branje je počasnejše in s prekinitvami, učitelj bere besedilo po delih, pri tem pa je 

pozoren, da je narekovanje čim bolj naravno, dovolj glasno in razločno. Učenci pa 

zapisujejo slišano besedilo. Potem še zadnjič prebere celotno besedilo. Med ponovnim 

poslušanjem učenci lahko odpravijo morebitne napake. 

3. faza: Obsega popravljanje izdelkov učencev in morebitne individualne nasvete oz. 

usmeritve. 

Glede na vrsto in namen nareka, zaradi katerega narek izvajamo, lahko izvedba nareka traja 

približno od pet do dvajset minut. Obseg besedila in čas izvedbe določa učitelj sam, in sicer 

glede na psihofizične sposobnosti učencev, jezikovno znanje in glede na namen pisanja 

nareka (prav tam). 
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Tudi K. Visinko (2015) navaja postopek izvedbe nareka po fazah, ki se nekoliko razlikuje od 

navedbe D. Pavličević-Franić (2005). 

Izvedba nareka naj bi potekala v štirih fazah, in sicer: 

1. faza: Učitelj prebere celotno besedilo s primerno hitrostjo in dovolj razločno. Učenci 

pozorno poslušajo in se spoznavajo z vsebino ter zahtevnostjo besedila. 

2. faza: Sledi narekovanje besedila po delih, pri tem je učitelj pozoren, da je narekovanje 

čim bolj naravno, dovolj glasno in razločno. Vsako besedo ali del povedi ponovi 

dvakrat ali trikrat. 

3. faza: Učitelj ponovno prebere celotno besedilo. Učenci medtem preverjajo svoj zapis 

in po potrebi popravijo morebitne napake.  

4. faza: Sledi popravljanje nareka.  

D. Golli (1991) opozarja, da so ob pravilnem metodičnem delu vsi nareki namenjeni 

pravopisnim vajam in imajo natančno določen smoter. V enem nareku tako vadimo le eno ali 

največ dve pravopisni značilnosti. Zapisala je tudi napotke, kako naj bi učitelj izvedel narek v 

šoli. Pravi (prav tam: 70), da mora učitelj pred začetkom pisanja po nareku besedilo najprej 

prebrati in razložiti njegovo vsebino. Pomembno je, da si prizadeva preprečevati napake, to pa 

lahko stori na različne načine. Pred pisanjem lahko opozori na mesta, na katerih bi se napake 

lahko pojavile. Kritične besede torej lahko glaskuje skupaj z učenci. Prav tako lahko učence 

pred narekom posamezne povedi opozori na pravilen zapis besede. Učitelj naj bi učence 

spodbujal, da bi tudi med narekom vprašali, kako se pravilno zapiše posamezna beseda, če 

začutijo, da sami tega ne vejo. Učiteljeva naloga je, da med pisanjem nareka potiho pomaga 

učencem, ki imajo večje težave. Prav tako pa opozori, da naj v prvem razredu učenci ne pišejo 

kontrolnih narekov. Tudi v višjih razredih naj jih pišejo zelo redko in še to le po dolgotrajni 

vaji. Poudarja, da je velik uspeh, če učenec sam opazi svojo napako in jo tudi ustrezno 

popravi, poleg tega pa tudi pazi, da je prihodnjič več ne naredi. Učitelj mora torej po 

narekovanju ponovno prebrati celotno besedilo, medtem pa imajo učenci priložnost, da 

preverijo svoj zapis in popravijo morebitne napake, ki jih uspejo opaziti. Seveda je 

pomembno, da potem tudi učiteljica sama preveri njihove nareke. Glede popravljanja narekov 

pa pravi, da naj pri učencih prvega razreda učitelj prečrta besede z napako in nad njimi napiše 

pravilno besedo (Golli, 1991). 

Tudi L. Žalik je pisala o nareku v šoli. Nareke je opredelila kot enostavne, ustvarjalne in 

samonareke. Tudi ona, tako kot Gollijeva (1991), opozarja, da so nareki za večino učencev 

neprivlačni. Problem vidi tudi v tem, da učitelji od vseh učencev zahtevajo enako znanje in ne 

upoštevajo njihovih individualnih sposobnostih (Žalik, 1990). V svoji knjigi Nivojski pouk v 

klasični učilnici (1990) je pisala o tem, kako je svojim učencem pripravila narek v treh 

težavnostnih skupinah. Najprej jim je predstavila kriterije za vse tri težavnostne skupine. 

Nareki so imeli podobno vsebino, med seboj so se razlikovali po obsegu in zahtevnosti. Pri 

vseh pa je bil poudarek na veliki začetnici. Poročala je o pozitivnem odzivu učencev na tako 

izvedbo nareka (prav tam). 

10.4 Poprava nareka  
Poprava nareka lahko poteka na različne načine: 

- učenci posamično berejo poved za povedjo, opazijo morebitne napake, jih komentirajo 

in ustrezno popravijo, 

- izbrani učenec popravlja po nareku napisano besedilo na tabli, ostali učenci pa 

spremljajo njegovo delo in komentirajo njegovo popravo besedila, 
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- učenci narekujejo posamezne povedi iz svojega zvezka, izbrani učenci pa to besedilo 

po njihovem nareku zapišejo na tablo; po vsaki zapisani povedi izvedejo pravopisno 

analizo, 

- učenci med seboj zamenjajo zvezke in drug drugemu popravijo morebitne napake, 

medtem pa učiteljica opazuje in nadzoruje njihovo delo ter jih pri tem ustrezno 

usmerja (Rosandić, 2002: 89), 

- učitelj projicira besedilo, učenci popravljajo napake v svojem zapisu in ugotavljajo 

število napak, 

- učitelj sam preveri izdelke učencev in jim pri naslednji uri poroča o najpogostejših 

napakah; pripravi tudi vaje za utrjevanje glede na napake, ki se največkrat pojavljajo, 

na podlagi rezultatov lahko pripravi tudi individualni načrt za posameznega učenca 

(Visinko, 2015). 

Vsekakor mora učitelj tudi sam preveriti izdelke učencev, s pridobljenimi podatki pa lahko 

ustrezno načrtuje pouk in potrebne prilagoditve za posamezne učence (prav tam).  

10.5 Vrste nareka  
Poznamo več vrst nareka, ki jih učitelj lahko uporabi pri pouku (Rosandić, 2002; Pavličević-

Franić, 2005). Med seboj se razlikujejo po vsebini, namenu in načinu izvedbe (Pavličević-

Franić, 2005).  

D. Pavličević-Franić (2005) navaja, da je narek pravopisna vaja, ki je namenjena ponavljanju, 

utrjevanju in usvajanju jezikovnih pravil. Opredelila je naslednje vrste nareka:  

- samonarek,  

- izbirni narek,  

- pojasnjevalni narek,  

- narek z obrazložitvijo/razlago,  

- narek za preprečevanje napak,  

- preučevalni narek,  

- raziskovalni narek,  

- ustvarjalni narek in  

- kontrolni narek. 

 

Samonarek 

Temelji na zapomnitvi in zapisu na pamet naučenega besedila. Učenec sam sebi narekuje in 

zapiše besedilo, ki se ga je predhodno naučil na pamet. Učitelj npr. po obravnavanem 

književnem besedilu učencem določi kratek odlomek, ki se ga doma naučijo. Potem v šoli 

naučeni odlomek samostojno zapišejo. Cilj samonareka je predvsem na razvoju spomina oz. 

zmožnosti zapomnitve, jezikovnega znanja (zapomnitev zahtevnejših besed), na razvoju 

grafomotorike (avtomatizacija pisanja, vaja motorike roke, prstov), zmožnost opaziti temeljna 

pravopisna pravila (npr. velika začetnica na začetku povedi, velika začetnica pri lastnih 

imenih, uporaba končnih in nekončnih ločil). Samonarek se najpogosteje uporablja v začetnih 

razredih osnovne šole, priporočljivo pa bi ga bilo občasno izvesti tudi v poznejšem obdobju 

(Rosandić, 2002; Pavličević-Franić, 2005). 

Je posebej zanimiva vrsta nareka, pri katerem učenci zapisujejo besedilo, ki so se ga 

predhodno naučili na pamet. Med pisanjem sami sebi narekujejo na pamet naučeno besedilo. 

Njihov zapis se mora do ponatankosti skladati z izvornim besedilom, tako vsebinsko kot 

jezikovno, zato je ta vrsta nareka še posebej dobra vaja vizualne zapomnitve. Učitelji se ga 

lahko poslužujejo že od prvega razreda naprej, vendar morajo biti pazljivi pri načrtovanju 

izvedbe; največ enkrat ali dvakrat med izobraževalnim obdobjem (Lazzarich, 2017). 
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Izbirni narek 

Izbirni narek se navezuje na zapis le izbranih delov besedila in ne na celotno narekovano 

besedilo. Učitelj lahko izbere nekoliko daljše besedilo – učencem ne bo treba zapisati 

celotnega besedila –, v katerem je poudarek na slovnici ali pravopisu, za kar učitelj meni, da 

je potrebno vaditi ali le preveriti stopnjo usvojenega znanja učencev. Seveda mora biti učitelj 

pozoren na to, da je izbrano besedilo primerno razvojni stopnji učencev in njihovemu 

jezikovnemu znanju. Besedilo ne sme vsebovati nepoznanih ali nerazumljivih besed, ne sme 

biti niti predolgo niti prekratko. Število in vrsto besed, ki jih bodo učenci zapisali, je potrebno 

natančno določiti v skladu z njihovimi sposobnostmi, hitrostjo njihovega pisanja in časom 

izvedbe nareka. Najpogosteje učenci izbrane besede zapišejo v stolpcu ali koloni (Rosandić, 

2002; Pavličević-Franić, 2005). 

Pojasnjevalni narek 

Učencem pomaga pri spoznavanju s pravopisnim pravilom, ki ga izbrani narek vsebuje. Pred 

začetkom narekovanja besedila učitelj pojasni jezikovna pravila in pojme, ki so povezani z 

vsebino izbranega besedila. Na ta način učencem olajša pisanje, poveča njihovo zaupanje vase 

in lastno znanje ter sposobnosti. Najprej učitelj prebere prvo besedilo, ki služi kot priprava na 

pisanje besedila, ki ga bo pozneje narekoval. Ob prvem besedilu torej pojasni izbrano pravilo 

npr. pisanje velike začetnice v lastnih imenih. Drugo besedilo, ki ga bodo učenci pisali po 

nareku, mora vsebovati točno to pravilo. Pri pojasnjevalnem nareku mora torej učitelj 

pripraviti dve besedili. Ob enem besedilu pojasni pravila in pojme, drugo pa uporabi za narek. 

V besedilu, ki ga učenci pišejo po nareku, ne smejo biti isti primeri, kot v prvem besedilu, 

morajo pa biti podobni, da učenci lahko prej pridobljeno znanje uporabijo na novem primeru 

(Rosandić, 2002; Pavličević-Franić, 2005). 

Narek z obrazložitvijo 

Povezan je s teoretičnim znanjem o jeziku oz. poznavanjem pravil in definicij. Po svoji obliki 

je precej podoben pojasnjevalnemu nareku, le da je nekoliko bolj kompleksen. Učenci morajo 

namreč poznati pravilo in ga tudi ustrezno obrazložiti. Pred samim pisanjem nareka morajo 

učenci zapisati ali ustno predstaviti izbrano slovnično-pravopisno pravilo, ki ga narek vsebuje. 

Pisno ali ustno pojasnjevanje posameznega pravila pomaga učencem povečati miselno 

aktivnost, uporaba pravila na konkretnem primeru pa jim olajša pisanje nareka in zmanjša 

število morebitnih napak. Potem ko učenci pojasnijo pravila, se izvede narek ob skrbno 

izbranem besedilu, ki vsebuje prej pojasnjena jezikovna pravila (Rosandić, 2002; Pavličević-

Franić, 2005). 

Narek z obrazložitvijo se lahko uporablja pri utrjevanju ločil. Ko se učitelj odloči za to vrsto 

nareka, pri kateri bodo učenci pojasnjevali uporabo ločil, morajo učenci na listu narediti dva 

stolpca. Na levi strani stolpca zapišejo narekovano besedilo, na desni strani pa obrazložitev 

uporabe ločil. Ta vrsta nareka učenca navaja na večjo pozornost pri pisanju po nareku, poleg 

tega pa od njih zahteva dobro poznavanje pravopisnih pravil (Rosandić, 2002: 87). 

Narek za preprečevanje napak 

To vrsto nareka učitelj uporabi, ko opazi, da se določene jezikovne napake pogosto 

ponavljajo. Z namenom, da bi se v prihodnje te napake čim manj pojavljale, se učitelj odloči 

za izvedbo nareka za preprečevanje napak. Poznamo več načinov, ki učencem lahko 

pomagajo, da se napakam izognejo. Eden izmed mogočih načinov je npr. uporaba jezikovnega 

učbenika, slovnice, pravopisnega priročnika med samim pisanjem; vanje učenec lahko 

pogleda in se preveri v primeru, ko ni prepričan v svoje znanje. Učitelj lahko tudi pred 

pisanjem nareka učencem pojasni jezikovni problem, na katerem bo poudarek v besedilu, ki 

ga je izbral za narek. Namen nareka za preprečevanje napak je torej, da se hkrati usvaja 
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teoretično in praktično znanje, poleg tega pa se učence navaja tudi na uporabo učbenikov in 

jezikovnih priročnikov (Pavličević-Franić, 2005). 

Preučevalni narek 

Za to vrsto nareka je značilno, da učitelj vnaprej ne pojasnjuje slovničnih ali pravopisnih 

pravil, ki jih bo v nareku preverjal ali utrjeval. Učenci namreč predhodno dobijo za domačo 

nalogo, da preučijo določeno besedilo, ki ga potem učitelj v šoli uporabi pri nareku. Ali pa to 

besedilo obravnavajo skupaj v šoli pri eni od predhodnih ur. Tudi ta vrsta nareka je 

namenjena vaji. Glavni namen preučevalnega nareka je, da učencem pomaga pri pripravi na 

pisanje nareka, da bi bolje obvladali posamezni jezikovni problem in bili pri pisanju nareka 

uspešnejši (Rosandić, 2002; Pavličević-Franić, 2005). 

Ustvarjalni narek 
Velja za jezikovno in pedagoško-psihološko najzahtevnejšo vrsto nareka. Učitelj od učencev 

pričakuje samostojnost, tako pri procesu preoblikovanja besedila (zamenjava, dopolnjevanje, 

spremembe) kot pri procesu ustvarjanja lastnega besedila (razširitev, obogatitev besedila z 

lastnimi besedami). Ustvarjalni narek velja za nekoliko zahtevnejšega, zato njegova izvedba 

ni priporočljiva v nižjih razredih, ko se učenci šele začnejo opismenjevati. Na začetku, ko se 

učenci šele spoznavajo z ustvarjalnim narekom, naj bi preoblikovali le posamezne besede in 

ne celotnega besedila (Pavličević-Franić, 2005). 

Nasprotno pa S. Težak (1996, v Rosandić, 2002) navaja, da je ime ustvarjalni narek 

neprimerno, saj gre pri tej vrsti nareka predvsem za preoblikovanje besedila in ne ustvarjanje 

popolnoma novega. Rosandić (2002) pa navaja, da različni avtorji različno definirajo 

ustvarjalni narek. Pravi (prav tam: 83), da nekateri avtorji obravnavajo ustvarjalni narek kot 

narek, pri katerem učenci samostojno oblikujejo posamezne besede v besedilu, spremenijo 

posamezne izbrane besede ali dopolnjujejo besedilo z ustreznimi jezikovnimi podatki.  

Prosti narek 

Učitelj prebere celotno besedilo, učenci pa zapišejo le pomembne dele besedila. V dogovoru z 

učiteljem so to lahko pomembne besede, povedi. To vrsto nareka prištevamo med 

zahtevnejše, zato je priporočljivo, da se jo uporablja v poznejšem razvojnem obdobju. Glede 

na to, da učenci zapišejo le pomembnejše dele besedila, to pomembno spodbuja razvoj 

abstraktnega mišljenja, učence navaja ločiti bistvo od manj pomembnih podatkov, prav tako 

razvijajo tudi sposobnost preoblikovanja daljše povedi v krajšo. Učitelj učencem narekuje 

celotno besedilo, njihova naloga pa je, da besedilo pozorno poslušajo in zapišejo samo 

določene podatke, npr. le povedi, v katerih se omenja glavni dogodek. V višjih razredih pa 

lahko učenci dobijo nalogo, da samostojno izpišejo npr. pet povedi, ki so po njihovem mnenju 

najpomembnejši del besedila. Nato učenci med seboj primerjajo, ali so vsi izbrali istih pet 

povedi (Pavličević-Franić, 2005). 

Raziskovalni narek 

Raziskovalni narek učitelj uporabi, ko želi utrditi nivo učenčeve splošne pismenosti, 

vzpostaviti učenčevo jezikovno predznanje in ko želi raziskati posameznikov odnos do lastnih 

najpogostejših napak. Učitelj lahko to vrsto nareka uporabi na začetku novega šolskega leta, 

ob ocenjevalnem obdobju, ob prihodu novega učenca v razred, torej ko želi izvedeti čim več o 

stopnji jezikovnega znanja svojih učencev, tako vsakega posameznika kot celotnega razreda. 

Pri tem pa seveda dobi pregled tudi nad najpogostejšimi napakami, ki se pojavljajo pri 

učencih. Pri izbiri besedila mora biti učitelj pozoren, da je le-to primerno zahtevno in 

vključuje jezikovne sestavine, ki naj bi jih učenci do tistega trenutka že usvojili v predhodnih 

letih. Glede na pridobljene rezultate si lahko pomaga pri načrtovanju jezikovnega pouka v 

prihodnje (Pavličević-Franić, 2005). 
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Kontrolni narek 

Učitelj med izvedbo nareka posveti pozornost pravopisnemu znanju učencev. Ta vrsta nareka 

je namenjena predvsem utrjevanju znanja. Potem ko učenci spoznajo novo pravopisno 

pravilo, učitelj uporabi kontrolni narek, da bi preveril, ali so to pravilo usvojili. Učencem 

narekuje nepoznano besedilo, v katerem prevladujejo primeri z na novo spoznanimi 

pravopisnimi pravili (Pavličević-Franić, 2005).  

Rosandić (2002) navaja, da ima kontrolni narek dvojni namen. Z uporabo te vrste nareka 

lahko utrdimo stopnjo pravopisne zmožnosti. V ta namen učitelj uporabi še neobravnavano 

besedilo. Pred narekovanjem učence seznani z vsebino besedila. Poleg tega služi kontrolni 

narek tudi za utrjevanje pravopisno-slovničnih pravil. Po končanem narekovanju učenci sami 

pregledajo svoj zapis in popravijo morebitne napake, nato pa sledi skupna poprava, ko učitelj 

pojasni posamezne napake. 

10.6 Narek pri učencih s specifičnimi učnimi težavami  
Otrok lahko dela napake pri pisanju zaradi slabega slušnega pomnjenja (Žerdin, v Kavkler 

idr., 1991: 29). T. Žerdin poudarja (prav tam: 30), da so nareki, ki jih otroci pišejo v šoli, zelo 

slabi, celo katastrofalni, medtem ko so nareki pisani doma precej boljši. Tudi sama je naredila 

preizkus pisanja po nareku. Ker je ustrezno prilagodila pogoje pisanja, se je lahko zgodilo, da 

je otrok pisal brez napak. Otroku je narekovala besedo za besedo, bila pozorna, da je 

izgovarjala zelo jasno in natančno, točno. Posamezno besedo je tudi večkrat ponovila, če je 

bilo potrebno. Glavni razlog, zakaj je otrok pri pisanju nareka neuspešen, je v tem, da si več 

besed hkrati ne zmore zapomniti. Pri pisanju je torej izredno pomembna sposobnost slušnega 

pomnjenja, ki ga je treba tudi vaditi, če opazimo, da ima otrok s tem težave (Žerdin, v Kavkler 

idr., 1991). 

T. Žerdin (prav tam: 23) navaja, da so za nastanek bralno-napisovalnih motenj odgovorne 

šibke zmožnosti vidnega in slušnega zaznavanja, vidnega in slušnega pomnenja, tudi 

sposobnost avtomatiziranja. Prav tako opozarja (prav tam: 27), da moramo učencem, ki imajo 

težave pri pisanju, narekovati zelo jasno, primerno glasno, natančno, z ustrezno artikulacijo. 

Pri pisanju je najpogostejša vrsta napake zamenjava črk. Vzrok je v tem, da otrok težko 

sočasno poveže glas s črko. Glasu, ki ga sliši, ne zmore takoj prevesti v ustrezno črko (Žerdin, 

v Kavkler idr., 1991: 28).  

Če imamo v razredu učenca, ki potrebuje individualizacijo, mu narek ustrezno prilagodimo. 

T. Žerdin (v Križaj Ortar idr., 2000: 81) navaja, da imajo motnje branja in pisanja približno    

3 % učencev. V vsakem razredu je torej lahko posameznik, ki ima težave z zapomnitvijo 

oblike črk; za učence z disleksijo pa je pisanje po nareku ena izmed najtežjih nalog, ker imajo 

težave s pomanjkanjem delovnega spomina (Lenček, 2012). Smiselno je, da učitelj učencu z 

disleksijo narekuje v drugačnem tempu kot ostalim učencem. V raziskavi (Hršak idr., 2017) je 

bilo ugotovljeno, da učenec z disleksijo naredi več napak pri zapisu po nareku, če mu učitelj 

ne prilagodi tempa narekovanja. Ugotovili pa so tudi (prav tam), da učenec dobro piše narek, 

če mu učitelj ustrezno prilagodi tempo narekovanja. Tudi na Kitajskem so izvedli raziskavo 

(Cheng-Lai idr., 2013) z učenci, ki imajo disleksijo. Učenci so po nareku pisali 48 besed v 

maternem jeziku z naraščajočo zahtevnostjo. Rezultati so pokazali, da ima več kot 60 % 

sodelujočih učencev hude težave pri pisanju po nareku. 
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III. EMPIRIČNI DEL  

1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  

V šoli si morajo učitelji prizadevati za uresničitev enega izmed temeljnih ciljev pouka 

slovenščine, tj. razvijati sporazumevalno zmožnost učencev v slovenskem knjižnem jeziku 

(Program osnovna šola, 2011). Le-ta je sestavljena iz različnih gradnikov, med katere 

uvrščamo tudi jezikovno zmožnost, ki je opredeljena kot obvladanje danega besednega jezika 

(Križaj Ortar, 2006). Učenci naj bi v šoli usvojili tudi tekoče pisanje (Ropič, 2017). Da bi 

pisanje avtomatizirali, je potrebno veliko vaje.  Učenci v skladu z učnim načrtom za 

slovenščino (Program osnovna šola, 2011) za vajo pišejo vezana in kasneje polvezana 

besedila. Vezane pisne naloge, kot je npr. narek, pozitivno vplivajo na razvoj tehnike pisanja, 

na usvajanje in utrjevanje slovničnih in pravopisnih pravil ter bogatijo besedišče (Brumen, 

2012). Pomembno je, da učitelj dobro pozna svoje učence in zanje izbere oz. sestavi besedilo, 

ki je razumljivo in primerno njihovi razvojni stopnji. Pozoren mora biti tudi na učence, ki 

potrebujejo individualizacijo. Pri pouku lahko uporabi različne vrste narekov, ki se med seboj 

razlikujejo po namenu in načinu izvedbe (Rosandić, 2002; Pavličević-Franič, 2005). Da bi bil 

narek uspešno izveden, naj bi učitelj sledil priporočenim fazam izvedbe in učencem nudil 

dovolj časa za pisanje. Pomembno je, da učenci v nareku ne vadijo več kot dveh različnih 

pravopisnih značilnosti (Golli, 1991).  

Raziskovalci so se pri nas doslej osredotočali predvsem na ugotavljanje števila in vrste 

pravopisnih napak, ki so jih učenci naredili pri pisanju nareka v slovenščini (Ropič, 2011 in 

2017), na ugotavljanje povezave med glasovnim zavedanjem in pravopisno pravilnostjo pri 

nareku (Brumen, 2012) ter na individualizacijo pri pisanju nareka (Žalik, 1990). Doslej pa še 

niso raziskovali postopka izvedbe nareka, zato smo se odločili, da v magistrskem delu 

predstavimo način izvedbe nareka v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju. V ta namen 

smo sestavili spletni anketni vprašalnik, ki je bil namenjen učiteljem in učiteljicam, ki 

poučujejo slovenščino od 1. do vključno 6. razreda osnovne šole. Pridobljene podatke smo 

želeli primerjati s podatki, pridobljenimi z neposrednim opazovanjem izvedbe nareka v 

razredu. V dogovoru z ravnateljicama dveh osnovnih šol smo lahko s pomočjo opazovalnega 

lista, ki smo ga sestavili sami, opazovali izvedbo nareka v enem oddelku 1., 2., 3., 4., 5. in 6. 

razreda. Z raziskavo na manjšem vzorcu učiteljev smo prikazali prakso rabe nareka na 

razredni stopnji OŠ in ga deloma primerjali z rezultati prvega dela raziskave. 

 

2 CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

V prvem delu raziskave smo želeli ugotoviti, ali učitelji, ki poučujejo slovenščino na razredni 

stopnji, tj. od 1. do 6. razreda – gre za učitelje razrednega pouka, v 6. razredu pa lahko tudi za 

učitelje slovenščine –, izvajajo narek v svojem razredu. Pri tistih, ki ga izvajajo, nas je 

zanimalo, kako pogosto ga izvajajo, s katerim namenom ter kako.  

V drugem delu raziskave smo želeli ugotoviti, ali učitelji od 1. do 6. razreda upoštevajo vse tri 

faze izvajanja nareka in kako narek izvedejo v posameznem razredu. 

Glede na teorijo in postavljene cilje smo si za prvi del raziskave zastavili naslednja 

raziskovalna vprašanja: 

1. Kako pogosto pri slovenščini učitelji razrednega pouka in učitelji slovenščine, ki 

poučujejo v 6. razredu, izvajajo narek? 

2. Katere vrste nareka izvajajo? 
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3. S katerim namenom izvajajo narek? 

4. Od kod dobijo besedilo za narek?  

5. Kako izvedejo narek in koliko časa po navadi potrebujejo za to? 

6. Kako prilagodijo delo učencu, ki potrebuje individualizacijo pri izvedbi nareka? 

7. Kateri način zaznamovanja napak uporabljajo pri nareku in kako zaznamujejo napake, 

če sami popravljajo narek? 

8. Kaj naredijo, ko učencem vrnejo popravljeni narek? 

9. Ali od učencev zahtevajo, da napišejo popravo, in ali jo pregledajo? 

Glede na teorijo in postavljene cilje smo si za drugi del raziskave zastavili naslednja 

raziskovalna vprašanja: 

1. Kako učitelji predstavijo vrsto nareka in njegove cilje?  

2. Kako učitelji motivirajo učence za pisanje nareka? 

3. Kako razložijo neznane/težje besede in kako pri tem upoštevajo učence glede na 

različne tipe zaznave? 

4. Ali učitelji pred narekovanjem preberejo celotno besedilo? 

5. Na kateri način narekujejo besedilo? 

6. Kako dosledni so učitelji pri knjižni zborni izreki? 

7. Katere nebesedne spremljevalce govorjenja uporabljajo? 

8. Na kateri način po narekovanju posameznih delov ponovno preberejo besedilo? 

9. Koliko časa potrebujejo za izvedbo celotnega nareka? 

10. Kako poskrbijo za tišino med pisanjem nareka? 

11. Kako prilagodijo delo učencu, ki potrebuje individualizacijo? 

 

3 RAZISKOVALNA METODA IN VZORCA  

3.1 Raziskovalna metoda  
V raziskavi smo uporabili kvantitativni raziskovalni pristop in deskriptivno statistično metodo 

pedagoškega raziskovanja. Podatke smo pridobili s spletnim anketnim vprašalnikom za 

učitelje razrednega pouka, ki poučujejo slovenščino od 1. do vključno 5. razreda, in učitelje 

slovenščine, ki poučujejo slovenščino v 6. razredu, ter s strukturiranim opazovanjem izvedbe 

nareka v enem oddelku 1., 2., 3., 4., 5. in 6. razreda. Povezava do spletnega anketnega 

vprašalnika je bila posredovana po elektronski pošti ravnateljem ali pedagoškim delavcem 

šole, pomagali smo si tudi z objavo na raznih socialnih omrežjih. Kvantitativno raziskavo smo 

izvajali od aprila do junija 2017.  

3.2 Raziskovalna vzorca  

3.2.1 Prvi raziskovalni vzorec  

V prvi vzorec so bili vključeni učitelji razrednega pouka, ki poučujejo slovenščino od 1. do 

vključno 5. razreda, in učitelji slovenščine, ki poučujejo slovenščino v 6. razredu osnovne 

šole. Vzorec je bil neslučajnostni, namenski. 

Raziskavo smo izvedli v šolskem letu 2016/17.  Zajeli smo neslučajnostni vzorec 70 učiteljev 

in učiteljic iz raznih osnovnih šol po Sloveniji. Klikov na nagovor je bilo zelo veliko, skoraj 

900, na anketo pa precej manj, in sicer 76. Ustrezno izpolnjenih in za našo analizo uporabnih 

je bilo 70 anket.  

Pri izpolnjevanju anketnega vprašalnika so sodelovale tudi učiteljice razrednega pouka, ki 

smo jih opazovali pri izvedbi nareka. 
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Graf 1: Struktura vzorca po spolu (N = 70)  

Pri anketiranju je sodelovalo 70 anketirank, torej 70 učiteljic (100 %) in noben učitelj. Sicer 

smo pri analizi podatkov opazili tudi 2 moška predstavnika, vendar njuna anketna vprašalnika 

nista bila popolna, zato ju nismo mogli vključiti v raziskavo.  

 

 

Graf 2: Struktura učiteljic glede na stopnjo izobrazbe (N = 70)  

 

Dobra desetina anketirank (11,4 %) ima končano VI/1. oz. VI/2. stopnjo izobrazbe. Večina 

sodelujočih (74,3 %) ima končano VII. stopnjo izobrazbe. Dve anketiranki (2,9 %) imata 

dokončan znanstveni magisterij. 
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Graf 3: Struktura učiteljic glede na naziv (N = 70)  

 

V raziskavi je sodelovalo 65 učiteljic razrednega pouka, kar znaša 92,9 % vseh sodelujočih. 

Le 7,1 % sodelujočih predstavljajo učiteljice slovenščine. 

 

 

Graf 4: Struktura učiteljic glede na število let poučevanja (N = 70)  

 

V raziskavi so sodelovale učiteljice z različno delovno dobo. Razdelili smo jih v pet skupin. 

Najvišji odstotek (32,9 %) predstavljajo učiteljice z delovno dobo 11–20 let. 20 % učiteljic 

ima do 5 let delovne dobe. Učiteljic z delovno dobo 21–30 let je 17,1 %. Delovna doba 11 

učiteljic (15,7 %) znaša 6–10 let, medtem ko ima 14,3 % sodelujočih učiteljic več kot 30 let 

delovne dobe. 
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Graf 5: Struktura učiteljic glede na razred, v katerem poučujejo (N = 70)  

 

Vprašalnik je izpolnilo 14 učiteljic 1. razreda, 8 učiteljic 2. razreda, 17 učiteljic 3. razreda, 17 

učiteljic 4. razreda, 6 učiteljic 5. razreda in 5 učiteljic 6. razreda. Poleg njih tudi dve učiteljici, 

ki poučujeta slovenščino v 1., 2. in 3. razredu hkrati, in ena učiteljica, ki slovenščino poučuje 

v 5. in 6. razredu. 

3.2.2 Drugi raziskovalni vzorec  

V drugi vzorec je bilo vključenih šest učiteljic razrednega pouka, ki so pri pouku slovenščine 

izvedle narek v svojem razredu, tj. od 1. do vključno 6. razreda. Vključili smo učiteljice iz 

dveh osnovnih šol. Vzorec je bil neslučajnostni, namenski. Učiteljice imajo različno stopnjo 

izobrazbe in različno delovno dobo. 

 

4 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV  

4.1 Organizacija zbiranja podatkov  
Za prvi del raziskave smo podatke zbirali s pomočjo spletnega anketnega vprašalnika 1ka 

(Priloga 1). Izdelali smo vprašalnik, s katerim smo od učiteljev razrednega pouka, ki 

poučujejo slovenščino od 1. do vključno 5. razreda, in učiteljev slovenščine, ki poučujejo 

slovenščino v 6. razredu, pridobili podatke o izvajanju nareka.  

Podatke za drugi del raziskave smo zbrali v dveh osnovnih šolah. Najprej smo se z 

ravnateljema šole dogovorili za sodelovanje in jima predstavili raziskavo. Potem smo se 

srečali še z učiteljicami, ki poučujejo slovenščino v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju. 

Za raziskavo smo potrebovali le enega razrednega učitelja za posamezni razred. Opazovanje 

smo izvedli v enem oddelku 1., 2., 3., 4., 5. in 6. razreda. Dogovorili smo se o poteku 

raziskave in pridobitvi soglasja za zvočni posnetek. S pomočjo opazovalnega lista (Priloga 2), 

ki smo ga sami sestavili, smo opazovali izvedbo nareka v posameznem razredu. Ob koncu 

opazovanja smo vseh šest učiteljic spodbudili za reševanje spletnega anketnega vprašalnika. 

Oba dela raziskave sta potekala od aprila do junija v šolskem letu 2016/17. 
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4.2 Vsebina vprašalnika  
Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz 17 vprašanj. Na začetku so bila vprašanja o objektivnih 

dejstvih, in sicer opredelitev spola, stopnja izobrazbe, naziv, delovna doba in razred, v 

katerem učitelj trenutno poučuje. Sledilo je dihotomno vprašanje s filtrom (ali izvajajo narek, 

kako pogosto ga izvajajo, in če ne, zakaj ne). Naslednji dve vprašanji sta bili z več možnimi 

odgovori (o besedilu za narek in najpogosteje uporabljeni vrsti nareka). Dve vprašanji sta 

zahtevali kratek opis izvedbe nareka in dogajanja po nareku. Sledilo je dihotomno vprašanje o 

namenu izvajanja nareka in dihotomno vprašanje s filtrom o izvedbi individualizacije v 

razredu. Zanimalo nas je tudi, na kateri način zaznamujejo napake in ali od učencev zahtevajo 

popravo. 

4.3 Merske karakteristike anketnega vprašalnika  
Veljavnost anketnega vprašalnika smo zagotovili s tem, da vprašalnik res meri to, kako 

učitelji izvajajo narek v posameznem razredu. Zanesljivost smo zagotovili z jasnimi, 

natančnimi vprašanji in navodili. Objektivnost smo zagotovili z vprašanji zaprtega in 

kombiniranega tipa. Vprašanja so bila natančna in razumljiva. 

 

5 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV  

Podatke, ki smo jih pridobili s pomočjo spletnega anketnega vprašalnika, smo obdelali s 

pomočjo statističnega programa SPSS. Izračunali smo absolutno (f) in relativno (f %) 

frekvenco, aritmetično sredino, standardni odklon, χ
2
-preizkus, enosmerno analizo variance. 

Kjer pogoja o homogenosti varianc za χ
2
-preizkus nista bila izpolnjena, smo uporabili 

Kullbackov 2Î-preizkus. Kjer predpostavka o homogenosti variance za enosmerno analizo 

variance ni bila izpolnjena, smo uporabili Brown-Forsythov test. Pridobljene podatke smo 

prikazali s preglednicami in grafi ter jih interpretirali. Grafe smo naredili s pomočjo programa 

Microsoft Excel. Odprte odgovore smo analizirali vsebinsko, rezultate pa prikazali opisno. 

Podatke, pridobljene z opazovanjem, smo uporabili za podkrepitev in primerjavo s podatki, 

pridobljenimi z anketnim vprašalnikom. 
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6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA  

6.1 Rezultati prvega dela raziskave – analiza anketnih vprašalnikov  

Rezultate prvega dela raziskave (analize anketnih vprašalnikov) predstavljamo po 

raziskovalnih vprašanjih. 

 

 

1 Kako pogosto pri slovenščini učitelji razrednega pouka in učitelji 

slovenščine, ki poučujejo v 6. razredu, izvajajo narek?  

 

1. Ali ste/boste v letošnjem šolskem letu izvedli narek?  

 
Graf 6: Izvedba nareka v šolskem letu 2016/17 (N = 70)  

 

63 učiteljic (90 %) je odgovorilo, da so oz. bodo v šolskem letu 2016/17 izvedle narek, 

medtem ko je 7 učiteljic (10 %) odgovorilo, da nareka v šolskem letu 2016/17 niso oz. ne 

bodo izvedle.  

2. Kako pogosto izvajate narek?  

 

Preglednica 2: Pogostost izvajanja nareka  

 f f % 

Zelo pogosto 4 6,3 

Pogosto 40 63,5 

Redko 19 30,2 

Skupaj 63 100,0 

 

Največ učiteljic (63,5 %) pogosto izvaja narek, medtem ko ga zelo pogosto izvaja 6,3 % 

sodelujočih učiteljic. Slaba tretjina učiteljic (30,2 %) pa narek izvaja redko. 
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2.1 Zanimalo nas je, ali se med učiteljicami, ki poučujejo v različnih razredih, pojavljajo 

razlike v pogostosti izvajanja nareka.
1
 

Preglednica 3: Primerjava pogostosti izvajanja nareka glede na razred, v katerem poučujejo  

 

Kako pogosto izvajate narek? 

Skupaj Zelo 

pogosto 
Pogosto Redko 

Razred 
1. razred 

število 0 4 7 11 

odstotek 0,0 % 36,4 % 63,6 % 100,0 % 

2. razred 
število 0 6 2 8 

odstotek 0,0 % 75,0 % 25,0 % 100,0 % 

3. razred 
število 1 14 2 17 

odstotek 5,9 % 82,4 % 11,8 % 100,0 % 

4. razred 
število 2 13 2 17 

odstotek 11,8 % 76,5 % 11,8 % 100,0 % 

5. razred 
število 1 3 1 5 

odstotek 20,0 % 60,0 % 20,0 % 100,0 % 

6. razred 
število  0 0 3 3 

odstotek 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

1., 2., 3. 

razred 

število 0 0 2 2 

odstotek 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

Skupaj število 4 40 19 63 

odstotek 6,3 % 63,5 % 30,2 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ
2
-preizkus 26,043

a
 12 0,011 

Kullbackov 2Î-preizkus 27,266 12 0,007 
a. 15 celic (71,4 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,13. 

 

Interpretacija: Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično 

pomembna (2Î = 27,266, g = 12, α = 0,007). Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 0,7 % 

trdimo, da se v osnovni množici med učiteljicami, ki poučujejo v različnih razredih, pojavljajo 

razlike v pogostosti izvajanja nareka. Večina učiteljic 3. razreda (82,4 %) narek uporablja 

pogosto, prav tako ga pogosto uporabljajo učiteljice 2. (75 %) in 4. razreda (76,5 %). Tudi 

slabi dve tretjini učiteljic 5. razreda (60 %) in dobra tretjina (36,4 %) učiteljic 1. razreda narek 

uporabljajo pogosto, medtem ko učiteljice 6. in kombiniranega razreda nareka ne uporabljajo 

pogosto. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Skupino učiteljic, ki poučujejo slovenščino hkrati v 5. in 6. razredu, je predstavljala le ena učiteljica razrednega 

pouka, zato smo za večjo stopnjo veljavnosti rezultatov ta podatek priključili k učiteljicam 5. razreda. 
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2.2 Zanimalo nas je tudi, ali se med učiteljicami z različno delovno dobo pojavljajo razlike v 

pogostosti izvajanja nareka. 

Preglednica 4: Primerjava pogostosti izvajanja nareka glede na delovno dobo učiteljic  

 Kako pogosto izvajate narek? 

Skupaj Zelo 

pogosto 
Pogosto Redko 

Leta 

poučevanja 

0–5 let število 1 6 5 12 

odstotek 8,3 % 50,0 % 41,7 % 100,0 % 

6–10 let število 2 5 3 10 

odstotek 20,0 % 50,0 % 30,0 % 100,0 % 

11–20 let število 1 13 7 21 

odstotek 4,8 % 61,9 % 33,3 % 100,0 % 

21–30 let število 0 7 3 10 

odstotek 0,0 % 70,0 % 30,0 % 100,0 % 

31–40 let število 0 9 1 10 

odstotek 0,0 % 90,0 % 10,0 % 100,0 % 

Skupaj število 4 40 19 63 

odstotek 6,3 % 63,5 % 30,2 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ
2
-preizkus 8,120

a
 8 0,422 

Kullbackov 2Î-preizkus 8,653 8 0,372 
a. 9 celic (60,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,63. 
 

Interpretacija: Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično 

pomembna (2Î = 8,653, g = 8, α = 0,372 ). Med učiteljicami z različno delovno dobo se ne 

pojavljajo statistično pomembne razlike v pogostosti izvajanja nareka. Podatkov ne moremo 

posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da večina učiteljic narek izvaja 

pogosto. Z višjo delovno dobo narašča tudi delež učiteljic, ki narek izvajajo pogosto.  

 

INTERPRETACIJA 

Največ učiteljic, ki poučujejo v 3. razredu (82,4 %)  in učiteljic z delovno dobo 31–40 let    

(90 %)  pogosto izvaja narek. 

Že L. Žalik (1990) je zapisala, da je narek za večino učencev neprivlačen. M. Ropič (2000 in 

2011) meni, da naj učenci v 2. in 3. razredu nareka ne pišejo prepogosto; enako tudi D. 

Brumen (2012). Tudi L. Novak in N. Potočnik (2017) pojasnjujeta, da lahko učitelj 

obvladovanje velike začetnice in ločil preveri na drugačen način, npr. ko učenec napiše 

besedilo o sebi, opis, vabilo. Posameznikovo pravopisno zmožnost lahko spremlja in razvija z 

več različnimi vajami: učenec lahko popravlja napake v lastnem besedilu, v besedilu svojega 

sošolca, učenec lahko sam sestavi besedilo in ga potem narekuje sošolcu, ob predhodno 

dogovorjenih kriterijih pa potem drug drugemu popravita besedilo in si dasta povratne 

informacije. Na ta način lahko postane učenje intenzivnejše. 
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3. Zanimalo nas je tudi, zakaj nareka v posameznem razredu ne izvajajo. Dobili smo 

naslednje odgovore: 

Preglednica 5: Pojasnila učiteljic, ki ne izvajajo nareka  

Spol Izobrazba Naziv 
Delovna 

doba 
Razred Zakaj NE? 

Ž VI/2. stopnja 

učiteljica 

razrednega 

pouka 

1 leto 1. Ker od učencev tega ne zahtevam. 

Ž VI/2. stopnja 

učiteljica 

razrednega 

pouka 

1 leto 1. 

Ker se mi to ne zdi primerno za 1. 

razred. 

 

Ž VII. stopnja 

učiteljica 

razrednega 

pouka 

29 let 1. 

Ker je za učence 1. razreda to 

prezahtevno. 

 

Ž VII. stopnja 

učiteljica 

razrednega 

pouka 

6 let 5. Ker se mi ne zdi ustrezen. 

Ž VI/2. stopnja 

učiteljica 

razrednega 

pouka 

30 let 5. Na študijskih so prepovedali. 

Ž VII. stopnja 
učiteljica 

slovenščine 
11 let 6. Ni v programu. 

Ž VII. stopnja 
učiteljica 

slovenščine 
13 let 6. 

Ker ga v 6. razredu več ne izvajam. 

Pravopis in slušno razumevanje 

besedil preverjam na drugačen način 

(z razčlembo besedil, s pisnimi 

nalogami, s spisi …). 

 

Glede na odgovore, ki smo jih predstavili (Preglednica 5), lahko izpostavimo nekaj skupnih 

značilnosti. Izmed sodelujočih učiteljic nareka ne izvajajo tri učiteljice razrednega pouka, ki 

poučujejo slovenščino v 1. razredu (4,28 %), dve učiteljici razrednega pouka, ki poučujeta 

slovenščino v 5. razredu (2,86 %) in dve učiteljici slovenščine, ki poučujeta v 6. razredu  

(2,86 %). Dve učiteljici razrednega pouka, ki poučujeta slovenščino v 1. razredu, imata VI/2. 

stopnjo izobrazbe in eno leto delovnih izkušenj. Tretja učiteljica razrednega pouka, ki prav 

tako poučuje slovenščino v 1. razredu, ima VII. stopnjo izobrazbe in 29 let delovnih izkušenj. 

Vse imajo podobno mnenje, zakaj nareka v 1. razredu ne izvajajo, in sicer navajajo, da zato, 

ker se jim zdi za 1. razred prezahteven. V 5. razredu poučuje učiteljica razrednega pouka s 

VII. stopnjo izobrazbe in s 6 leti delovnih izkušenj; ta meni, da se ji narek za 5. razred ne zdi 

ustrezen. Medtem pa učiteljica razrednega pouka s VI/2. stopnjo izobrazbe, ki poučuje že 30 

let in prav tako poučuje slovenščino v 5. razredu, navaja, da so na študijski skupini izvedbo 

nareka prepovedali. Obe učiteljici slovenščine, ki poučujeta v 6. razredu, imata VII. stopnjo 

izobrazbe in 11 oz. 13 let delovnih izkušenj. Ena je zapisala, da izvedba nareka v 6. razredu ni 

v programu, druga pa je natančneje pojasnila, zakaj nareka več ne izvaja. Navedla je, da 

pravopis in slušno razumevanje besedil preverja na drugačen način (z razčlembo besedil, s 

pisnimi nalogami, s spisi …).  

Iz pridobljenih odgovorov lahko sklepamo, da se za narek ne odločajo, ker menijo, da je narek 

za določeno starostno obdobje prezahtevna dejavnost, oz. se sklicujejo na učni načrt ali na 

informacije, ki so jih pridobile na izobraževanjih. 
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2 Katere vrste nareka izvajajo? 

1. Katero/-i/-e vrsto/-i/-e nareka izvajate? 

Preglednica 6: Vrste narekov, ki jih učiteljice izvajajo  

VRSTA NAREKA f f % 

Slikovni narek (preverjanje slušne zaznave, orientacije, 

grafomotorike). 
22 11,2 

Samonarek (samostojno narekovanje krajšega besedila, ki se ga je 

učenec prej naučil na pamet). 
9 4,6 

Kontrolni narek (ugotavljanje pravopisnega znanja učencev). 51 25,9 

Narek za preprečevanje napak (utrjevanje znanja in usvajanje 

pravopisnih pravil). 
45 22,8 

Vadbeni narek (preverjanje razumevanja novega pravopisnega 

pravila, tj. v isti učni uri). 
23 11,7 

Izbirni narek (pisanje besed, ne celotnega besedila, npr. besede, ki se 

pišejo drugače, kot se govorijo). 
25 12,7 

Narek s spremembami (spreminjanje določenih besed ali delov 

povedi med narekovanjem, npr. zamenjava besede s sopomenko). 
2 1,0 

Prosti narek (delno spreminjanje besedila). 2 1,0 

Ustvarjalni narek (obogatitev besedila s svojimi besedami). 4 2,0 

Narek v dvojicah (sodelovalno učenje). 12 6,1 

Drugo: Preverjanje znanja črk. 

           Narek črk, besed, povedi. 

1 0,5 

1 0,5 

Skupaj 197 100,0 

 

Iz Preglednice 6 lahko razberemo, da so učiteljice razrednega pouka in učiteljice slovenščine, 

ki poučujejo slovenščino v 6. razredu, kar 51-krat označile, da v razredu uporabljajo kontrolni 

narek, kar znaša 25,9 %. Nekoliko manj pogosto (22,8 %) učiteljice uporabljajo narek za 

preprečevanje napak. 25 sodelujočih uporablja izbirni narek (12,7 %), 23 učiteljic pa je 

označilo tudi vadbeni narek (11,7 %), medtem ko slikovni narek izvaja 11,2 % sodelujočih 

učiteljic razrednega pouka in učiteljic slovenščine. Nekoliko nižji odstotek učiteljic (6,1 %) v 

razredu uporablja narek v dvojicah, še nekoliko manj učiteljic (4,6 %) pa samonarek. Le 4 

učiteljice (2 %) uporabljajo ustvarjalni narek. Najmanj učiteljic (1 %) je označilo, da 

uporabljajo narek s spremembami oz. prosti narek. Ena učiteljica (0,5 %) je pod dodatno 

možnost zapisala, da v svojem razredu uporablja narek za preverjanje znanja črk, ena 

učiteljica (0,5 %) pa narek črk, besed, povedi.  
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2. Katero vrsto nareka izvedete največkrat? 

Preglednica 7: Najpogosteje izvajane vrste nareka  

VRSTA NAREKA f f % 

Slikovni narek 7 11,1 

Samonarek (samostojno narekovanje krajšega besedila, ki se ga je 

učenec prej naučil na pamet). 
/ / 

Kontrolni narek (ugotavljanje pravopisnega znanja učencev). 34 54,0 

Narek za preprečevanje napak (utrjevanje znanja in usvajanje 

pravopisnih pravil). 
13 20,6 

Vadbeni narek (preverjanje razumevanja novega pravopisnega 

pravila, tj. v isti učni uri). 
4 6,3 

Izbirni narek (pisanje besed, ne celotnega besedila, npr. besede, ki se 

pišejo drugače, kot se govorijo). 
1 1,6 

Narek s spremembami (spreminjanje določenih besed ali delov 

povedi med narekovanjem, npr. zamenjava besede s sopomenko). 
/ / 

Prosti narek (delno spreminjanje besedila). / / 

Ustvarjalni narek (obogatitev besedila s svojimi besedami). 1 1,6 

Narek v dvojicah (sodelovalno učenje). 2 3,2 

Drugo: Narek črk, besed, povedi 1 1,6 

Skupaj 63 100,0 

 

Učiteljice razrednega pouka in učiteljice slovenščine, ki poučujejo slovenščino v 6. razredu 

uporabljajo različne vrste narekov. Več kot polovica učiteljic (54 %) je odgovorila, da 

najpogosteje uporabljajo kontrolni narek, medtem ko 13 učiteljic (20,6 %) najpogosteje 

uporablja narek za preprečevanje napak. Le dobra desetina sodelujočih (11,1 %) pri pouku 

slovenščine največkrat uporablja slikovni narek. Za vadbeni narek se najpogosteje odločijo 4 

učiteljice (6,3 %). Dve učiteljici (3,2 %) najpogosteje izbereta narek v dvojicah, medtem ko se 

za izbirni narek, ustvarjalni narek in narek črk, besed, povedi najpogosteje odloči le po ena 

učiteljica (1,6 %). Preostale vrste nareka (samonarek, narek s spremembami in prosti narek) 

učiteljice sicer uporabljajo (Preglednica 7), a niso med najpogosteje izvajanimi. 

Iz podatkov je razvidno, da učiteljice razrednega pouka in učiteljice slovenščine največkrat 

izvedejo kontrolni narek in narek za preprečevanje napak. Tudi K. Visinko (2015) navaja, da 

izkušnje iz prakse pričajo o tem, da se v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju najpogosteje 

uporablja ravno kontrolni narek, in sicer zaradi preverjanja obvladovanja pravopisnega znanja 

učencev. 
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2.1 Zanimalo nas je, ali se med učiteljicami, ki poučujejo v različnih razredih, pojavljajo 

razlike v najpogosteje izvajani vrsti nareka. 

Preglednica 8: Opisne statistike za spremenljivko Najpogosteje izvajana vrsta nareka glede na 

razred, v katerem poučujejo učiteljice  

 

N 
Povprečna 

vrednost 

Std. 

odklon 

Std. 

napaka 

95 % interval 

zaupanja razlik Najnižja 

vrednost 

Najvišja 

vrednost Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

1. razred 11 3,1818 3,06001 0,92263 1,1261 5,2376 1,00 11,00 

2. razred 8 2,6250 1,06066 0,37500 1,7383 3,5117 1,00 4,00 

3. razred 17 4,0588 2,30409 0,55882 2,8742 5,2435 3,00 10,00 

4. razred 17 3,6471 0,78591 0,19061 3,2430 4,0511 3,00 5,00 

5. razred 5 3,4000 0,54772 0,24495 2,7199 4,0801 3,00 4,00 

6. razred 3 5,3333 3,21455 1,85592 -2,6521 13,3187 3,00 9,00 

1.–3. razred 2 3,5000 0,70711 0,50000 -2,8531 9,8531 3,00 4,00 

Skupaj 63 3,6032 1,97190 0,24844 3,1066 4,0998 1,00 11,00 

 

Test homogenosti varianc 

Katero vrsto nareka najpogosteje izvedete? 

Levenov test g1 g2 α 

2,258 6 56 0,051 

 

Enosmerna analiza variance 

 Vsota kvadratov g Srednja vrednost F α 

Med skupinami 22,378 6 3,730 0,955 0,464 

Znotraj skupin 218,702 56 3,905   

Skupaj 241,079 62    

 

Interpretacija: Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 2,258, g1 = 6, g2 = 

56, α = 0,051) je enosmerna analiza variance (ANOVA) pokazala, da razlike med učiteljicami 

1., 2., 3., 4., 5. in 6. razreda v njihovi najpogosteje izvajani vrsti nareka niso statistično 

pomembne (F = 0,955, g = 6, α = 0,464). Tudi HSD-Tukeyjev test je pokazal, da razlike med 

skupinami niso statistično pomembne. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. 

Za vzorec pa lahko povemo, da so učiteljice 1. (M = 3,18), 2. (M = 2,63) in 5. razreda          

(M = 3,40) v povprečju največkrat izbrale kontrolni narek, učiteljice 3. (M = 4,06) in 4. 

razreda (M = 3,65) največkrat izvajajo narek za preprečevanje napak, medtem ko učiteljice 6. 

razreda (M = 5,33) največkrat izvajajo vadbeni narek. Učiteljici kombiniranega razreda       

(M = 3,50) pa največkrat uporabljata tako kontrolni narek kot narek za preprečevanje napak. 

Pridobljene rezultate lahko primerjamo tudi s podatki, pridobljenimi pri opazovanju izvedbe 

nareka. V vseh razredih so učiteljice izvedle kontrolni narek. V 1. in 2. razredu je bil glavni 

cilj utrjevanje velikih tiskanih oz. velikih in malih pisanih črk. V 3. razredu je bil glavni cilj 

preverjanje rabe velike začetnice, zapis ločil in pravilen zapis posameznih besed. V 4. razredu 

je bil glavni cilj preverjanje rabe velike začetnice zemljepisnih lastnih imen. V 5. in 6. razredu 

pa preverjanje rabe velike začetnice osebnih, stvarnih in zemljepisnih lastnih imen. 

Pridobljeni podatki tako potrdijo rezultate, ki smo jih pridobili s pomočjo anketnega 

vprašalnika.  
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Že D. Golli (1991) je opozarjala, da naj učenci v 1. razredu ne pišejo kontrolnega nareka. 

Tudi v višjih razredih naj jih pišejo zelo redko in še to le po dolgotrajni vaji. Opozoriti 

moramo, da naj učitelji poskušajo zmanjšati uporabo kontrolnega nareka, in naj uporabljajo 

tudi druge vrste. Na izbiro imajo namreč še kar nekaj vrst narekov, ki so, kot opozarja 

Lazzarich (2017), pri pouku zanemarjene, a nič manj pomembne od najpogosteje 

uporabljenih.  

3 S katerim namenom izvajajo narek? 

Preglednica 9: Namen izvajanja nareka  

ČEMU IZVAJATE NAREK? 
DA NE Skupaj 

f f % f f % f f % 

Da z njim preverim predznanje učencev. 46 73,0 17 27,0 63 100,0 

Da učenci utrjujejo znanje. 61 96,8 2 3,2 63 100,0 

Da preverim znanje učencev. 61 96,8 2 3,2 63 100,0 

Da ocenim znanje učencev. 28 44,4 35 55,6 63 100,0 

 

Učiteljice razrednega pouka in učiteljice slovenščine izvajajo narek z različnimi nameni. Kar 

46 učiteljic (73 %) izvaja narek zato, da z njim preverijo predznanje učencev. Večina učiteljic 

(96,8 %) je odgovorila, da narek v svojem razredu izvajajo zato, da učenci na ta način 

utrjujejo svoje znanje. Enak delež učiteljic (96,8 %) uporablja narek tudi za to, da z njegovo 

pomočjo preverijo znanje učencev. Kar velik delež vprašanih učiteljic (44,4 %) pa narek 

uporablja za ocenjevanje znanja učencev. 

3.1 Zanimalo nas je, ali se med učiteljicami z različno delovno dobo pojavljajo razlike glede 

tega, s katerim namenom izvajajo narek.  

Preglednica 10: Primerjava izbire nareka za preverjanje predznanja učencev glede na delovno 

dobo učiteljic  

 Da z njim preverim 

predznanje učencev 
 

Skupaj 
Da Ne 

Leta 

poučevanja 

0–5 let število 8 4 12 

odstotek 66,7 % 33,3 % 100,0 % 

6–10 let število 10 0 10 

odstotek 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

11–20 let število 11 10 21 

odstotek 52,4 % 47,6 % 100,0 % 

21–30 let število 7 3 10 

odstotek 70,0 % 30,0 % 100,0 % 

31–40 let število 10 0 10 

odstotek 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

Skupaj število 46 17 63 

odstotek 73,0 % 27,0 % 100,0 % 
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 vrednost g α 

χ
2
-preizkus 12,221

a
 4 0,016 

Kullbackov 2Î-preizkus 16,913 4 0,002 
a. 4 celice (40,0 %) imajo pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 2,70. 
 

Interpretacija: Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično 

pomembna (2Î = 16,913, g = 4, α = 0,002). Med učiteljicami z različno delovno dobo se 

pojavljajo statistično pomembne razlike v navajanju razloga, zakaj narek izvajajo (tj. da z 

njim preverijo predznanje učencev). Za vzorec lahko trdimo, da vse učiteljice z delovno dobo 

6–10 let in 31–40 let uporabljajo narek, da z njim preverijo predznanje učencev, medtem ko 

učiteljice z delovno dobo 11–20 let predstavljajo najmanjši delež (52,4 %). Učiteljice z 

najmanj delovne dobe, 0–5 let, in z 21–30 let delovne dobe so podale podoben odgovor, in 

sicer z narekom preverja predznanje 66,7 % oz. 70 % učiteljic. S tveganjem, manjšim od     

0,2 %, trdimo, da tudi v osnovni množici manj učiteljic z delovno dobo 11–20 let uporablja 

narek za ugotavljanje predznanja kot učiteljic s krajšo oz. daljšo delovno dobo. 

Preglednica 11: Primerjava izbire nareka za utrjevanje znanja učencev glede na delovno dobo 

učiteljic  

 Da učenci utrjujejo znanje 
Skupaj 

Da Ne 

Leta 

poučevanja 

0–5 let število 11 1 12 

odstotek 91,7 % 8,3 % 100,0 % 

6–10 let število 10 0 10 

odstotek 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

11–20 let število 20 1 21 

odstotek 95,2 % 4,8 % 100,0 % 

21–30 let število 10 0 10 

odstotek 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

31–40 let število 10 0 10 

odstotek 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

Skupaj število 61 2 63 

odstotek 96,8 % 3,2 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ
2
-preizkus 2,195

a
 4 0,700 

Kullbackov 2Î-preizkus 2,811 4 0,590 
a. 5 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,32. 
 

Interpretacija: Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično 

pomembna (2Î = 2,811, g = 4, α = 0,590). Med učiteljicami z različno delovno dobo se ne 

pojavljajo statistično pomembne razlike v navajanju razloga, da narek uporabljajo za 

utrjevanje znanja učencev. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa 

lahko trdimo, da narek za utrjevanje znanja uporabljajo vse učiteljice z delovno dobo 6–10 let, 

21–30 let in 31–40 let in nekoliko nižji delež učiteljic z najkrajšo delovno dobo (91,7 %) in z 

delovno dobo 11–20 let (95,2 %). 
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Preglednica 12: Primerjava izbire nareka za preverjanje znanja učencev glede na delovno 

dobo učiteljic  

 Da preverim znanje učencev 
Skupaj 

Da Ne 

Leta 

poučevanja 

0–5 let število 12 0 12 

odstotek 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

6–10 let število 9 1 10 

odstotek 90,0 % 10,0 % 100,0 % 

11–20 let število 21 0 21 

odstotek 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

21–30 let število 10 0 10 

odstotek 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

31–40 let število 9 1 10 

odstotek 90,0 % 10,0 % 100,0 % 

Skupaj število 61 2 63 

odstotek 96,8 % 3,2 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ
2
-preizkus 4,441

a
 4 0,350 

Kullbackov 2Î-preizkus 4,732 4 0,316 
a. 5 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,32. 
 

Interpretacija: Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično 

pomembna (2Î = 4,732, g = 4, α = 0,316). Med učiteljicami z različno delovno dobo se ne 

pojavljajo statistično pomembne razlike v navajanju razloga, da narek uporabljajo za 

preverjanje znanja učencev. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec 

pa lahko trdimo, da vse učiteljice (100 %) z najkrajšo delovno dobo, z delovno dobo 11–20 let 

in 21–30 let uporabljajo narek, da bi z njim preverile znanje učencev, medtem ko je odstotek 

učiteljic, ki se s tem razlogom prav tako strinjajo in imajo delovno dobo 6–10 let (90 %) oz. 

31–40 let (90 %), nekoliko nižji. 
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Preglednica 13: Primerjava izbire nareka za ocenjevanje znanja učencev glede na delovno 

dobo učiteljic  

 
Da ocenim znanje učencev 

Skupaj 
Da Ne 

Leta 

poučevanja 

0–5 let število 8 4 12 

odstotek 66,7 % 33,3 % 100,0 % 

6–10 let število 3 7 10 

odstotek 30,0 % 70,0 % 100,0 % 

11–20 let število 8 13 21 

odstotek 38,1 % 61,9 % 100,0 % 

21–30 let število 5 5 10 

odstotek 50,0 % 50,0 % 100,0 % 

31–40 let število 4 6 10 

odstotek 40,0 % 60,0 % 100,0 % 

Skupaj število 28 35 63 

odstotek 44,4 % 55,6 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ
2
-preizkus 3,793

a
 4 0,435 

Kullbackov 2Î-preizkus 3,830 4 0,429 
a. 3 celice (30,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 4,44. 
 

Interpretacija: Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično 

pomembna (2Î = 3,830, g = 4, α = 0,429). Med učiteljicami z različno delovno dobo se ne 

pojavljajo statistično pomembne razlike v navajanju razloga, da narek uporabljajo za 

ocenjevanje znanja učencev. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec 

pa lahko trdimo, da se s trditvijo, da narek uporabljajo za ocenjevanja znanja, strinja več 

učiteljic z delovno dobo 0–5 let (66,7 %) oz. 21–30 let (50 %) kot učiteljic z delovno dobo  6–

10 let (30 %), 11–20 let (38,1 %) in 31–40 let (40 %). 

 

INTERPRETACIJA 

Največ učiteljic, ki poučujejo 0–5 let, je odgovorilo, da narek uporabljajo zato, da z njim 

preverijo in ocenijo znanje učencev, medtem ko je največ učiteljic, ki poučujejo 6–10 let, 

odgovorilo, da narek uporabljajo zato, da z njim preverijo predznanje učencev in znanje tudi 

utrjujejo. Največ učiteljic, ki poučujejo 11–20 let, je odgovorilo, da narek uporabljajo zato, da 

z njim preverijo znanje učencev. Največ učiteljic z delovno dobo 21–30 let pa je odgovorilo, 

da z narekom učenci utrjujejo znanje in da njihovo znanje na ta način tudi preverijo, medtem 

ko je največ učiteljic, ki poučujejo 31–40 let, odgovorilo, da narek uporabljajo zato, da z njim 

preverijo predznanje učencev in na ta način znanje tudi utrjujejo.  
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3.2 Zanimale so nas tudi razlike med učiteljicami, ki poučujejo v različnih razredih, glede na 

to, s katerim namenom izvajajo narek v razredu. 

Preglednica 14: Primerjava izbire nareka za preverjanje predznanja učencev glede na razred, v 

katerem učiteljice poučujejo  

 

Da z njim preverim 

predznanje učencev Skupaj 

Da Ne 

Razred 
1. razred 

število 8 3 11 

odstotek 72,7 % 27,3 % 100,0 % 

2. razred 
število 4 4 8 

odstotek 50,0 % 50,0 % 100,0 % 

3. razred 
število 14 3 17 

odstotek 82,4 % 17,6 % 100,0 % 

4. razred 
število 13 4 17 

odstotek 76,5 % 23,5 % 100,0 % 

5. razred 
število 3 2 5 

odstotek 60,0 % 40,0 % 100,0 % 

6. razred 
število  2 1 3 

odstotek 66,7 % 33,3 % 100,0 % 

1., 2., 3. 

razred 

število 2 0 2 

odstotek 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

Skupaj število 46 17 63 

odstotek 73,0 % 27,0 %  100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ
2
-preizkus 4,237

a
 6 0,645 

Kullbackov 2Î-preizkus 4,546 6 0,603 
a. 10 celic (71,4 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,54. 
 

Interpretacija: Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično 

pomembna (2Î = 4,546, g = 6, α = 0,603). Med učiteljicami, ki poučujejo v različnih razredih, 

se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v navajanju razloga, da narek uporabljajo za 

preverjanje predznanja učencev. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za 

vzorec pa lahko trdimo, da se s trditvijo strinja največ učiteljic, ki poučujejo v kombiniranem 

razredu (100 %) in visok delež učiteljic 3. razreda (82,4 %), poleg tega tudi nekaj manj 

učiteljic 1. (72,7 %) in 4. razreda (76,5 %). Tudi dve tretjini (66,7 %) učiteljic 6. razreda in  

60 % učiteljic 5. razreda ter polovica (50 %) učiteljic 2. razreda se s trditvijo prav tako 

strinjajo.  
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Preglednica 15: Primerjava izbire nareka za utrjevanje znanja učencev glede na razred, v 

katerem učiteljice poučujejo  

 Da učenci utrjujejo znanje  

Skupaj Da Ne 

Razred 1. razred število 11 0 11 

odstotek 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

2. razred število 6 2 8 

odstotek 75,0 % 25,0 % 100,0 % 

3. razred število 17 0 17 

odstotek 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

4. razred število 17 0 17 

odstotek 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

5. razred število 5 0 5 

odstotek 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

6. razred število  3 0 3 

odstotek 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

1., 2., 3. 

razred 

število 2 0 2 

odstotek 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

Skupaj število 61 2 63 

odstotek 96,8 % 3,2 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ
2
-preizkus 14,201

a
 6 0,027 

Kullbackov 2Î-preizkus 8,738 6 0,189 
a. 10 celic (71,4 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,06. 
 

Interpretacija: Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično 

pomembna (2Î = 8,738, g = 6, α = 0,189). Med učiteljicami, ki poučujejo v različnih razredih, 

se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v navajanju razloga, da narek uporabljajo za 

utrjevanje znanja učencev. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa 

lahko trdimo, da se s trditvijo strinja večina učiteljic, ki so sodelovale v raziskavi, in sicer vse 

učiteljice 1., 3., 4., 5., 6. in kombiniranega razreda, medtem ko je delež učiteljic 2. razreda 

nekoliko nižji (75 %). 
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Preglednica 16: Primerjava izbire nareka za preverjanje znanja učencev glede na razred, v 

katerem učiteljice poučujejo  

 Da preverim znanje učencev 
Skupaj 

Da Ne 

Razred 1. razred število 11 0 11 

odstotek 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

2. razred število 8 0 8 

odstotek 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

3. razred število 15 2 17 

odstotek 88,2 % 11,8 % 100,0 % 

4. razred število 17 0 17 

odstotek 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

5. razred število 5 0 5 

odstotek 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

6. razred število  3 0 3 

odstotek 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

1., 2., 3. 

razred 

število 2 0 2 

odstotek 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

Skupaj število 61 2 63 

odstotek 96,8 % 3,2 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ
2
-preizkus 5,589

a
 6 0,471 

Kullbackov 2Î-preizkus 5,421 6 0,491 
a. 10 celic (71,4 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,06. 
 

Interpretacija: Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično 

pomembna (2Î = 5,421, g = 6, α = 0,491). Med učiteljicami, ki poučujejo v različnih razredih, 

se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v navajanju razloga, da narek uporabljajo za 

preverjanje znanja učencev. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec 

pa lahko trdimo, da se s trditvijo strinjajo vse učiteljice (100 %), ki poučujejo v 1., 2., 4., 5., in 

kombiniranem razredu, ter 88,2 % učiteljic, ki poučujejo v 3. razredu. 
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Preglednica 17: Primerjava izbire nareka za ocenjevanje znanja učencev glede na razred, v 

katerem učiteljice poučujejo  

 Da ocenim znanje učencev 
Skupaj 

Da Ne 

Razred 1. razred število 8 3 11 

odstotek 72,7 % 27,3 % 100,0 % 

2. razred število 6 2 8 

odstotek 75,0 % 25,0 % 100,0 % 

3. razred število 5 12 17 

odstotek 29,4 % 70,6 % 100,0 % 

4. razred število 5 12 17 

odstotek 29,4 % 70,6 % 100,0 % 

5. razred število 3 2 5 

odstotek 60,0 % 40,0 % 100,0 % 

6. razred število  1 2 3 

odstotek 33,3 % 66,7 % 100,0 % 

1., 2., 3. 

razred 

število 0 2 2 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

Skupaj število 28 35 63 

odstotek 44,4 % 55,6 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ
2
-preizkus 11,940

a
 6 0,063 

Kullbackov 2Î-preizkus 12,925 6 0,044 
a. 9 celic (64,3 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,89. 
 

Interpretacija: Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično 

pomembna (2Î = 12,925, g = 6, α = 0,044). Med učiteljicami, ki poučujejo v različnih 

razredih, se pojavljajo statistično pomembne razlike v navajanju razloga, zakaj narek izvajajo 

(tj. da z njim ocenijo znanje učencev). Za vzorec lahko trdimo, da se s trditvijo strinja največ 

učiteljic, ki poučujejo v 2. razredu (75 %) in nekoliko manj učiteljic, ki poučujejo v 1. razredu 

(72,7 %). Z navedeno trditvijo se strinjajo tudi slabi dve tretjini (60 %) učiteljic 5. razreda, 

tretjina učiteljic 6. razreda (33,3 %) in slaba tretjina učiteljic (29,4 %), ki poučujejo v 3. ali 4. 

razredu, medtem ko se s to trditvijo ne strinja nobena učiteljica kombiniranega razreda. S 

tveganjem, manjšim od 4,4 %, trdimo, da se v osnovni množici pojavljajo razlike med 

učiteljicami, ki poučujejo slovenščino v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju, glede tega, 

ali z narekom ocenijo znanje učencev. 

 

INTERPRETACIJA  

Največ učiteljic, ki poučujejo v 1. razredu, je navedlo, da narek uporabljajo zato, da z njim 

utrjujejo in preverijo znanje, medtem ko je največ učiteljic 2. razreda navedlo, da narek 

uporabljajo zato, da z njim preverijo znanje učencev. Največ učiteljic, ki poučujejo v 3. 

razredu, uporablja narek za utrjevanje znanje. Največ učiteljic, ki poučujejo v 4., 5. ali 6. 

razredu, je navedlo, da narek uporabljajo zato, da z njim utrjujejo in preverijo znanje učencev, 

medtem ko je največ učiteljic kombiniranega razreda navedlo, da narek uporabljajo za 

preverjanje predznanja, za utrjevanje in preverjanje znanja učencev. 
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Pri opazovanju izvedbe nareka so vse učiteljice izvedle narek za utrjevanje znanja. Podatek 

mogoče ni najbolj uporaben, ker so nekatere učiteljice izvedle narek zaradi naše prošnje in so 

se zato odločile za utrjevanje znanja. Učiteljica 5. razreda je pred izvedbo nareka povedala, da 

se bodo naknadno dogovorili tudi za datum ocenjevanja nareka v prihodnjem mesecu. Tudi v 

6. razredu so učenci spraševali, ali mogoče pišejo narek za oceno. 

Že D. Golli (1991: 70) je opozarjala, da naj bo narek namenjen le vaji in da naj bi učenci v 

enem nareku vadili le eno ali največ dve pravopisni značilnosti. Podatki so pokazali, da skoraj 

večina (96,8 %) sodelujočih učiteljic narek uporablja za preverjanje znanja, zaskrbljujoč pa je 

tudi visok delež učiteljic (44,4 %), ki narek ocenjujejo. L. Novak in N. Potočnik (2017) 

opozarjata, da narek ni priporočljiv način preverjanja in ocenjevanja, ker na rezultate lahko 

vplivajo številni dejavniki. Opozarjata na cilje iz učnega načrta za slovenščino (Program 

osnovna šola, 2011), ki jasno nakažejo, da je pisanje nareka namenjeno zgolj za vajo, s 

pomočjo katere lahko učitelj pridobi pomembne informacije o učenčevem napredku in/ali o 

težavah, ki se še pojavljajo na posameznem področju. Pridobljene povratne informacije lahko 

uporabi pri načrtovanju nadaljnjega učenja in poučevanja (posebne prilagoditve, dodatne vaje 

…). Tudi K. Visinko (2015) navaja, da je uporaba nareka še posebej priporočljiva v procesu 

utrjevanja pravopisnih pravil. 

4 Od kod dobijo besedilo za narek? 

Preglednica 18: Od kod učiteljice dobijo besedilo za narek  

 f f % f 2 % 

Iz priročnika za učitelje. 11 14,1 17,5 

Iz različne literature. 9 11,5 14,3 

Sam/-a ga sestavim. 56 71,8 88,9 

Drugo: Od sodelavk 2 2,6 3,2 

Skupaj 78 100,0 123,8 

 

Učiteljice razrednega pouka in učiteljice slovenščine dobijo besedila za narek iz različnih 

virov. Največ učiteljic (88,9 %) poroča, da besedilo sestavijo same. Malo manj kot dve 

desetini vprašanih (17,5 %) si pomaga tudi z besedili iz priročnika za učitelje. 9 učiteljic  

(14,3 %) je odgovorilo, da si pomagajo tudi z različno literaturo. Najmanj učiteljic (3,2 %) pa 

si pri sestavi nareka pomaga s sodelavkami v kolektivu ali pa si nareke izmenjujejo.  

Učiteljice, ki so odgovorile, da besedilo za narek dobijo iz različne literature, so navedle, s 

katero literaturo si po navadi pomagajo. Njihovi odgovori so bili: 

- Lili in Bine, delovni zvezek za opismenjevanje. 

- Revija Moj planet. 

- Berilo, učbeniki. 

- Berilo, učbenik za spoznavanje okolja, različne otroške revije. 

- Revije Ciciban, Cicido, tudi berila. 

- Ciciban, različna neumetnostna besedila. 

- Besedila, najdena na spletnih straneh, Ciciban, stari učbeniki in delovni zvezki. 

- Berila, časopisi, internet. 

- Stari učbeniki za slovenščino, ki jih več ne uporabljamo. 

Iz odgovorov je razvidno, da si večina sodelujočih pomaga z različnimi berili za slovenščino, 

revijama Ciciban in Cicido, pomagajo si tudi z besedili, ki jih najdejo na spletu. 
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Pri opazovanju izvedbe nareka so učiteljice pojasnile, da so besedilo za narek sestavile same. 

Učiteljice 4., 5. in 6. razreda so v besedilo vključile tudi imena krajev domače pokrajine, 

imena znanih ustanov in aktualnih oddaj, ki so se takrat predvajale na televiziji. Bile so 

pozorne, da je bilo besedilo zanimivo in aktualno. Menimo, da so vse sestavile besedilo, ki je 

bilo za večino učencev primerno zahtevno. 

Najpomembnejše je, da je besedilo, ki ga učitelj uporabi za narek, smiselno in je zaključena 

celota, poleg tega pa mora vsebovati jezikovna pravila, ki jih učitelj želi utrditi ali preveriti. 

Obseg besedila je odvisen od starosti učencev, pomembno je, da ga učitelj tudi vsebinsko 

ustrezno prilagodi razvojni stopnji učencev (Visinko, 2015). Lazzarich (2017) opozarja, da 

mora učitelj, ki sam sestavlja besedilo za narek, upoštevati stopnjo učenčevega znanja in 

trenutnih sposobnosti in biti pazljiv, da narek za večino učencev ne bo prezahteven. Prav tako 

narek ne sme biti prelahek, ker učencem ne bi predstavljal ustreznega izziva. Če učitelj za 

narek izbira besedilo, mora biti pozoren na to, da je izbrano besedilo ustrezno, učencem 

razumljivo, vsebuje aktualno vsebino, ki je zanimiva in hkrati poučna (Visinko, 2015).  

 

5 Kako izvedejo narek in koliko časa po navadi potrebujejo za to? 

1. Opišite, kako izvedete narek. 

Vsi sodelujoči so morali samostojno opisati, kako izvedejo narek. Njihovi opisi so bili zelo 

različni. Spodaj prikazujemo odgovore sodelujočih učiteljic. 

1. Preberem, narekujem besedilo (črke, besede v 1. razredu). Na koncu še enkrat preberem. 

2. Učencem vsako poved večkrat preberem. Ponovijo za mano in zapišejo. Na koncu 

ponovno preberem celotno besedilo. Zamenjajo si zvezke in skupaj popravimo napake. 

3. Preberem besedilo v celoti, nato narekujem po povedih. Vsako poved trikrat ponovim in 

počakam, da jo vsi zapišejo, nato nadaljujem. Po nareku sledi pregled in analiza 

najpogostejših napak. 

4. Ker smo prvošolci, najprej narekujem obravnavane črke, nato besede iz teh črk in 

nazadnje poved/-i. Vsako črko/glas povem dvakrat. Besede stopnjujem od krajših do 

daljših. Besedo glaskujem in na tablo napišem toliko črtic, kolikor črk je v njej. Učenci 

ponovijo. Poved grafično prikažem s črtami: kolikor besed, toliko črt (na tabli). Kratka 

beseda, kratka črta. 

5. Učenci sedijo ločeno. Pišejo na posebej pripravljen učni list. Najprej glasno preberem 

narek, učenci ga poslušajo. Potem jim narekujem povedi. Če je poved dolga, jo razdelim 

na smiselne enote. Pazim na branje ločil. Na koncu še enkrat preberem poved za povedjo, 

učenci si preverjajo pravilnost zapisa. 

6. Preberem poved, oni jo ponovijo in potem zapišejo. 

7. Pred narekom ponovimo pravopisna pravila in naredimo nekaj primerov (velikokrat 

uporabim kakšno igrico). Potem preberem celotno besedilo, nato po delih, poved za 

povedjo. Vsako poved tudi glasno ponovijo za mano. Na koncu še enkrat preberem 

celotno besedilo, da lahko učenci sproti preverjajo pravilnost zapisa. 

8. Najprej preberem narek v celoti. Nato preberem posamezne besede in nazadnje še povedi. 

Pozorna sem na najšibkejšega učenca. 

9. Narekujem besede, povedi, navodilo za risanje. Dvakrat ponovim. Počakam. 

10. Učenci si pripravijo pisala in novo stran v zvezku. Nato jim narekujem besedilo, oni pa ga 

zapisujejo. 
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11. Predstavitev nareka. Opozarjanje na težje besede. Ponovitev pravil pisanja. Opozorilo na 

estetski videz zapisa. Narekujem del besedila, učenci ponovijo in zapišejo. Ponovno 

branje celotnega besedila. Samokontrola. 

12. Sestavim besedilo, ki je povezano s trenutno tematiko. Pazim na zahtevnejše besede. 

Učenci po mojem nareku zapisujejo posamezne besede oz. povedi. Na koncu samostojno 

zapišejo nekaj besed, povedi, nadaljujejo zgodbo oz. sestavijo svojo. 

13. Ponovimo pravopisna pravila. Preberem narek. Povem poved, učenci jo ponovijo in 

samostojno zapišejo. Krajšo poved povem le enkrat, daljšo ponovim. Počakam, da vsi 

napišejo, si popravijo napake. Tako do konca. Na koncu preberem še enkrat. 

14. Pred narekom ponovimo pravopisna pravila. Besedilo najprej v celoti preberem. Narek 

narekujem po stavkih (ne po besedah ali celih povedih). Na koncu narek še enkrat počasi 

preberem, da si popravijo še kakšne morebitne napake. 

15. Učenci ponovijo pravopisna pravila ustno. Nato preberem besedilo – učenci le poslušajo. 

Potem preberem po eno poved in jo še dvakrat ponovim. Učenci jo zapišejo. Ko zapišejo 

celotno besedilo, ga v celoti še enkrat preberem. 

16. En način (ugotavljanje predznanja): učence sem motivirala tako, da sem jim rekla: 

»Nekateri že znate pisati črke tako, kot ste jih videli doma pri bratcu, na televiziji, v 

časopisih … Zato bi želela, da vse kar znate tudi napišete. Zadovoljna bom z vsem kar 

boste napisali, pa čeprav bo to le črta«. Najprej sem narekovala velike tiskane črke, nato 

besede in na koncu še dve povedi različnih težavnostnih stopenj. 

17. Preberem celotno besedilo, da se učenci seznanijo z njegovo vsebino. Preberem poved (ali 

stavek), učenci jo ponovijo. Nato povedi narekujem po delih (besednih sklopih). 

Nadaljujem z naslednjo povedjo na enak način. Na koncu celotno besedilo preberem še 

enkrat. 

18. Narek najprej glasno preberem v celoti, nato narekujem povedi oz. dele povedi. Po koncu 

nareka besedilo še enkrat glasno preberem. 

19. Z učenci skupaj ponovimo, na kaj morajo biti pozorni (težje besede, ločila, velike 

začetnice) in kako si lahko pomagajo pri zapisu besed (postavijo v dvojino oz. množino). 

Povem, kako bo narek potekal in preberem celotno besedilo, potem pa jim po povedih 

narekujem. Na koncu ponovno preberem celotno besedilo. 

20. Je napovedan in otroci so seznanjeni, kaj bomo preverjali. Najprej preberem celotno 

besedilo. Potem narekujem po povedih. Vsako poved ponovim 2–3 krat. Na koncu še 

enkrat počasi preberem celotno besedilo. 

21. Najava dejavnosti, priprava prostora, umirjanje, seznanitev s celotnim besedilom, grafični 

prikaz besedila, narekovanje po delih (besede, povedi) – učenci ponovijo besedilo in ga 

zapišejo. Po končanem nareku še enkrat preberem besedilo, nato si učenci pregledajo 

zapis in oddajo izdelek v pregled. Po pregledu se pogovorimo o napakah. Napišejo 

popravo nareka. 

22. Narekujem, učenci pa zapisujejo. 

23. Besedilo v pisni obliki predstavim učencem, nato ga glasno in razločno preberem. Učence 

opozorim na pogoste pravopisne napake in jih podčrtam. Potem preberem celo poved, 

učenci jo glasno ponovijo in zapišejo. Na koncu besedilo počasi preberem, učenci pa mu 

sledijo. Odpravijo še možne napake. Besedilo preverim sama, včasih si učenci pregledajo 

napake med seboj. Nato sledi analiza nareka. 

24. Sestavim krajše besedilo, ki vsebuje pravopisno težje besede, ki smo jih obravnavali v 

prejšnjih urah. S tem preverim trenutno stanje znanja v razredu. 

25. Vadimo zapis težjih besed, ki jih potem večkrat ponavljamo, tudi pri drugih predmetih. 

Pišemo različne nareke, s pomočjo katerih utrdijo svoje znanje (samonarek, delo v paru, 

sami si izmislijo narek, v katerem uporabijo te besede ipd.). 
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26. Preberem celotno besedilo. Potem berem po povedih. Na koncu počasi preberem celoten 

narek še enkrat. 

27. Preberem celotno besedilo. Preberem posamezno poved v celoti. Isto poved narekujem po 

delih (če je daljša). Ponovno preberem isto poved, da preverijo, če so vse napisali. Tako 

do konca nareka. Besedilo počasi, besedo za besedo, preberem v celoti. Vmes me lahko 

ustavijo, če so izpustili kakšno poved. Besedilo v celoti preberem z upoštevanjem ločil. 

Narek preberejo še sami in ga po tem oddajo. 

28. Preberem celega, nato pa po delih. Posamezen del dvakrat ponovim. Na koncu celotno 

besedilo preberem še enkrat. 

29. 1. Predstavim besedilo – ga celega preberem učencem. 2. Narekujem vsako poved 

posebej. Poved preberem, nekaj časa počakam, nato povem še enkrat. Če je poved daljša, 

jo narekujem po krajših delih. 3. Ko je poved zapisana, jo ponovim še enkrat. 4. Na enak 

način nadaljujem narekovanje naslednje povedi. 5. Na ta način se zvrstijo vse povedi. 6. 

Na koncu celoten narek preberem še enkrat. 7. Nato učenci oddajo narek v pregledovanje 

ali pa organiziram samopregledovanje. 

30. Narek učencem najprej v celoti preberem, nato berem po delih (pri krajših povedih vsako 

poved celo, pri daljših jo razdelim). Vsak del ponovim trikrat. Na koncu celotno besedilo 

preberem še enkrat. 

31. Narekujem povedi, če so večstavčne, po stavkih. Enkrat ponovim. Na koncu celotno 

besedilo še enkrat preberem. 

32. Narek uporabljam pri utrjevanju znanja (približno dvakrat v šolskem letu). Opozorim jih, 

na kaj naj bodo pri zapisu nareka pozorni. Narek jim najprej preberem, nato jim ga 

narekujem. Posamezne povedi vsaj dvakrat ponovim. Ob zaključku narek še enkrat 

preberem. Učencem s posebnimi potrebami prilagodim čas pisanja, večkrat tudi dolžino 

nareka. Učence zelo motivira, če si narek preverijo sami oz. v parih. 

33. 1. Oblikujem dvojice. 2. Razložim postopek/potek dela. 3. Predstavim besedilo – ga 

preberem. 4. Narekujem posamezno poved, če je dolga, jo narekujem po smiselnih 

celotah, na koncu celo poved ponovim še enkrat. 5. Po zadnji povedi celotno besedilo 

nareka preberem še enkrat – počasi. 

34. Preberem celotno besedilo. Potem narekujem po povedih. Po potrebi posamezno poved 

razdelim na krajše dele. Na koncu besedilo še enkrat preberem. 

35. Podam jim navodila za delo. Narekujem poved in jo dvakrat ponovim. Ob koncu nareka 

še enkrat celega preberem. 

36. Predpriprava, ponovitev pravopisnih pravil. Preberem celotno besedilo. Preberem poved, 

učenci na glas ponovijo, zapišejo. Eno poved večkrat ponovim (načeloma trikrat, če je 

težja, daljša, tudi večkrat). Ko zapišemo vse povedi, celotno besedilo počasi še enkrat 

preberem. 

37. Ob koncu 1. razreda: 1. Napovem narek. 2. Priprava mize, zvezka, svinčnika. 3. Preberem 

narek – besede in kratke povedi. 4. Preverim razumevanje besed in opozorim na zapis 

težjih besed. 5. Razgibanje prstkov in telesa. 6. Pisanje nareka – povem vejice in pike. 7. 

Ponovno preberem narek – učenci preverijo zapis. 8. Nareke poberem in pregledam. 

38. 1. Besedilo preberem. 2. Preberem ga še enkrat in učence opozorim, da ob tem štejejo 

povedi. 3. Preberem prvo poved. 4. Še enkrat preberem poved po delih – učenci zapišejo 

poved. 5. Na koncu še enkrat preberem celotno besedilo (učenci imajo možnost popraviti 

svoje napake). 

39. Preberem v celoti, nato posamezno poved. Če je krajša, opozorim, da bom prebrala enkrat, 

če je daljša, preberem po delih. Po nareku imajo možnost popraviti in dopolniti, nato 

preberem celotno besedilo. Učenci dopolnjujejo in popravljajo svoj zapis. 

40. Jaz narekujem, učenci zapisujejo, nato pregledam. 



Verbanec, M. (2018). Izvedba nareka pri slovenščini v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju. 

Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

60 

 

41. Enkrat preberem celotno besedilo, sledi narekovanje po smiselnih celotah, še enkrat 

preberem celotno besedilo, medtem učenci preverjajo zapis. 

42. Učencem narekujem posamezne črke, ki smo jih obravnavali, in krajše besede. Ko 

obravnavamo vse črke, jim narekujem tudi povedi. Nato oddajo zvezke, da pregledam 

zapis. 

43. Narekujem po povedih, vsako poved dvakrat, učenci zapisujejo. Na koncu preberem še 

enkrat celotno besedilo. 

44. Povem, da bom najprej prebrala celo poved, nato narekujem po delih. Preden narekujem 

novo poved, prejšnjo še enkrat ponovim. Včasih na začetku, pred pisanjem nareka, 

preberem celotno besedilo, običajno pa ne. Vedno pa ga počasi preberem še enkrat na 

koncu. Dam jim čas, da ga vsak še sam enkrat prebere. Ko je narek popravljen z moje 

strani, delajo popravo. 

45. Najprej preberem besedilo v celoti, učenci ga le poslušajo. Nato preberem poved, učenci 

jo glasno ponovijo in zapišejo. Med pisanjem poved dvakrat ponovim. Na koncu še enkrat 

preberem besedilo v celoti. 

46. 1. Učencem napovem narek. 2. Razložim pravila. 3. Besedilo preberem v celoti. 4. 

Narekujem besedo, jo ponovim, učenci zapišejo. Ponovno ponovim (pri zapisu besed), pri 

zapisu povedi narekujem po eno besedo ali kasneje kratko poved. Narekujem tudi končno 

ločilo. 5. Preberem narek v celoti. 

47. Preberem besedilo, pogovor, narek, ponovitev. Na koncu ponovno preberem, da lahko 

učenci popravljajo. 

48. 1. Preberem besedilo. 2. Analiza posameznih povedi: risanje besed v povedi z različno 

dolgimi črtami, označevanje velikih začetnic in končnih ločil, glaskovanje težjih besed. 3. 

Vaje za roke in prste. 4. Zapis nareka: preberem posamezno poved, učenci jo ponovijo in 

zapišejo. 5. Na koncu še enkrat počasi preberem besedilo, učenci pregledajo zapisano 

besedilo in popravijo napake, ki jih najdejo. 

49. Učenci po nareku zapišejo besede. Nato si zamenjajo zvezke in s pomočjo projekcije 

preverijo pravilnost zapisa. 

50. Sprva besedilo glasno preberem. Nato začnem besedilo narekovati po posameznih 

povedih. Ločila (vejice, pike) glasovno nakazujem. Povedi ne ponavljam večkrat, tudi 

takrat ne, ko učenec neprestano prosi. Na koncu imajo učenci čas, da svoj zapis še enkrat 

preverijo in odpravijo morebitne napake. 

51. Preberem narek v celoti. Preberem poved. Narekujem poved, po potrebi v dveh delih. Ob 

zaključku ponovno počasi preberem besedilo. Učenci pregledajo zapis in oddajo. 

52. Vsako poved najprej hitreje preberem, nato jo še enkrat počasneje ponovim. Povedi niso 

preveč dolge, da si učenci v 2. razredu lahko zapomnijo, kaj morajo zapisati. 

53. Pokažem sličico, oni zapišejo besedo. Povem besedo, poved in jo zapišejo. V začetni fazi 

pred zapisom besedo skupaj tudi glaskujemo. 

54. Najprej ponovimo pravila nareka (1. Odprejo zvezek, vzamejo nalivno pero in se zberejo. 

2. Poslušajo besedilo. 3. Preberem poved za povedjo, ki jih sami zapišejo v zvezek. 4. Še 

enkrat preberem, preverijo napake in jih popravijo. 5. Preverim jaz/si preverita s sosedom, 

tako da zamenjata zvezka. 6. Poprava). Sledijo postopku. Na začetku jih še posebej 

opozorim na rabo velike začetnice, ločil, lepo pisavo. 

55. Tekoče in glasno branje besedila brez prekinitev. Drugo branje s poudarjenimi premori ob 

končnih ločilih; naglašene težje daljše besede. Narek besedila – kratke povedi v celoti, 

daljše po delih, po potrebi ponovitev le-teh. 

56. Se pogovorimo o zapisu nekaterih težjih besed. Zapišemo na tablo. Preberem besedilo 

nareka v celoti. Narekujem posamezne povedi. Učenci glasno ponovijo in nato zapišejo. 

Če je poved daljša, jo razdelim na krajše enote. Na koncu ponovno preberem narek v 

celoti. Učenci si sami popravijo morebitne napake. 
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57. Na različna mesta v razredu prilepim besedilo, ki je predmet nareka. Par izmenično 

prihaja k enemu od teh listov, prebere poved, ki je na vrsti za zapis, si jo zapomni in se 

vrne v klop. Poved narekuje sosedu v paru. Ko jo ta zapiše, gre on k listu, poišče 

naslednjo poved, si jo zapomni, se vrne v klop in jo narekuje svojemu sosedu. To počneta 

izmenjaje, dokler ne prepišeta celotnega besedila. 

58. 1. Na začetku ponovimo bistvene poudarke nareka (raba velike začetnice, ločila, besede 

nagajivke …). 2. Preberem celoten narek. 3. Narekujem posamezne povedi, če so daljše, 

3–4 besede. Vedno enkrat ponovim. 4. Sami preberejo narek in odpravijo morebitne 

napake. 5. Po končanem samostojnem branju še enkrat počasi preberem besedilo, učenci 

sledijo svojemu zapisu v zvezku. Če odkrijejo napako in jo želijo popraviti, z dvigom roke 

to pokažejo. Počakam, da odpravijo napako. Nadaljujem branje. 6. Zamenjajo zvezke, 

nato branje in popravljanje opravi še sošolec. 7. Na koncu nareke popravim še sama. 

Narek pišejo s pregradicami na mizi. 

59. Preberem narek v celoti. Narekujem posamezne povedi. Učenci poved ponovijo in jo 

potem samostojno zapišejo. Na koncu še enkrat v celoti preberem narek. Učenci preberejo 

in popravijo napake. 

60. Pred narekom iz besedila izberem besede, ki so težje, in jih zapišem na tablo. O teh 

besedah se pogovorimo. Po pogovoru besede izbrišem in besedilo v celoti preberem. Nato 

sledi branje nareka po povedih (povem poved, učenci jo glasno ponovijo in jo nato 

zapišejo). Ob koncu nareka povedi ponovno preberem. Sem pa že izvajala narek tudi na ta 

način, da sem ga v celoti zapisala na tablo. Natančno smo ga prebrali in se pogovorili o 

posameznih besedah. Seveda sem nato tablo pobrisala. 

61. Na vrata razreda obesim napis: Ne motite nas. Učence umirim pred pisanjem – kratke vaje 

za sproščanje. Razložim jim, kaj bodo delali. Ker se zapisovanja črk začnejo učiti šele v 

drugem polletju, za prvi narek narekujem posamezne črke in besede, ki ne vsebujejo dveh 

soglasnikov skupaj. Proti koncu šolskega leta pišejo besede in kratke povedi s tremi ali 

štirimi besedami. Tudi pri povedih izbiram besede, ki ne vsebujejo dveh soglasnikov 

skupaj. Izbiram besede, ki jih slišimo in zapišemo enako. Otroke opozorim, da me 

pogledajo v usta in nato narekujem. Vsi glasno izgovorijo, kar so slišali in nato zapišejo. 

Po končanem nareku še enkrat počasi in razločno povem vse, kar sem narekovala. Učenci 

sledijo zapisu v svojem zvezku. Če kdo od njih opazi napako, dvigne roko in s tem da 

znak, da nanj počakamo, da lahko napako odpravi. 

62. Narekujem besedilo s praznimi mesti, ki ga učenci samostojno dopolnijo. 

63. Narekujem besedilo, učenci zapišejo v zvezek. 

 

Za boljšo preglednost smo odgovore učiteljic združili po podobnosti. 

Opis 1: Preberem besedilo, narekujem povedi, po potrebi večkrat ponovim, na koncu 

ponovno preberem celotno besedilo. 

Opis 2: Narekujem besede, povedi, učenci zapisujejo v zvezek. 

Opis 3: Pogovorimo se, na kaj morajo biti pozorni pri pisanju nareka (zapis težjih besed, 

ločila, velika začetnica). Preberem celotno besedilo, nato narekujem po povedih. Na koncu 

ponovno preberem celotno besedilo. 

Opis 4: Preberem celotno poved, nato narekujem po delih. Na koncu besedilo v celoti 

preberem. 

Opis 5: Besedilo najprej preberem, nato narekujem po posameznih povedih. Na koncu učenci 

preverijo svoj zapis in popravijo morebitne napake. 

Opis 6: Izvedba nareka v paru oz. narekovanje besedila s praznimi mesti, ki ga učenci sami 

dopolnijo. 

Opis 7: Neuporabni odgovori. 
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Interpretacija 

Opis 1: Tretjina sodelujočih (31,7 %) je v kratkem opisu izvedbe nareka pojasnila, da najprej 

preberejo besedilo v celoti, potem narekujejo posamezne povedi, po potrebi večkrat ponovijo 

poved oz. del povedi, na koncu pa ponovno preberejo celotno besedilo. Pri eni učiteljici 

učenci med narekom sedijo strogo ločeno. Pišejo na posebej pripravljen list. Pri ponovnem 

branju je pozorna, da besedilo prebere razločno ter da imajo učenci možnost preveriti in 

popraviti svoj zapis, preden ga oddajo. Tri učiteljice zahtevajo, da potem ko narekujejo poved, 

učenci glasno ponovijo za njimi in šele nato poved zapišejo v zvezek. Ena učiteljica je 

zapisala, da na koncu učenci oddajo narek, da ga pregleda doma, ali pa organizira 

samopregledovanje. Ena učiteljica je zapisala, da pri nareku opozori tudi na končno ločilo. 

Dve učiteljici besedilo najprej dvakrat prebereta. Pri eni učiteljici ob drugem branju štejejo 

povedi, druga učiteljica pa pri drugem branju upošteva premore ob končnih ločilih in poudari 

težje ali daljše besede. Ena na koncu še enkrat prebere celotno besedilo, medtem ko druga o 

tem ne poroča. 

Učiteljice, ki izvajajo narek na ta način, izpuščajo 1. fazo izvedbe. Te učiteljice učencem ne 

predstavijo vrste in ciljev nareka, ne pripravijo primerne motivacije, ne opozorijo na težje in 

neznane besede ter učencev ne pripravijo na poslušanje besedila. 

Opis 2: Četrtina (25,4 %) sodelujočih učiteljic pri izvedbi nareka narekuje besede, povedi, 

učenci pa zapisujejo v zvezek. Ena učiteljica zahteva, da učenci za njo glasno ponovijo 

narekovano besedo, poved in jo potem zapišejo. Ena učiteljica vsako narekovano poved 

ponovi le enkrat, na koncu pa ponovno prebere celotno besedilo, medtem ko ena učiteljica 

vsako poved ponovi dvakrat in tudi ona na koncu ponovno prebere celotno besedilo. Ena 

sodelujoča je pojasnila, da najprej prebere celotno besedilo, potem se o besedilu pogovorijo, 

temu sledi narek, na koncu pa besedilo ponovno prebere, da si učenci lahko popravijo napake. 

Ena učiteljica vsako črko/glas ponovi enkrat. Posamezno besedo glaskuje in na tablo nariše 

črtice, ki predstavljajo število glasov v besedi. Učenci najprej glasno ponovijo za njo, potem 

pa zapišejo v zvezek. Ena učiteljica poroča tudi o tem, da učenci po nareku še dodatno 

samostojno zapišejo nekaj besed, povedi, nadaljujejo zgodbo ali sestavijo svojo. Pri eni 

učiteljici si na koncu s pomočjo projekcije učenci kar sami preverijo pravilnost zapisa. Ena 

učiteljica svojim učencem pri nareku pokaže sličico, oni pa zapišejo besedo.  

Večina teh učiteljic izpušča 1. in 3. fazo izvedbe nareka. Podobno kot učiteljice pri Opisu 1 

učencem ne predstavijo vrste in ciljev nareka, ne pripravijo primerne motivacije, ne opozorijo 

na težje in neznane besede ter učencev ne pripravijo na poslušanje besedila. 

Opis 3: Pogovorimo se, na kaj morajo biti učenci pozorni pri pisanju nareka (zapis težjih 

besed, ločila, velika začetnica). Preberem celotno besedilo, nato narekujem po povedih. Na 

koncu ponovno preberem celotno besedilo. Na ta način izvede narek 22,2 % sodelujočih 

učiteljic. Ena učiteljica je zapisala, da pri ponovitvi pravopisnih pravil naredijo tudi nekaj 

konkretnih primerov, po navadi pri tem uporabi kakšno igrico, da je za učence zanimivejše. 

Prav tako od učencev zahteva, da vsako poved glasno ponovijo za njo in jo šele potem 

zapišejo. Dve od sodelujočih prav tako zahtevata glasno ponovitev povedi pred zapisom v 

zvezek. Ena učiteljica poroča tudi o tem, da je za učence izredno motivirajoče, če si narek 

preverijo sami oz. v parih. Učiteljica 1. razreda nameni del časa tudi razgibavanju prstov in 

telesa, pri nareku pa opozori na vsa ločila. Ena učiteljica nameni posebno pozornost tudi 

glaskovanju posameznih težjih besed ter vajam za roke in prste. Tudi pri njej učenci pred 

zapisom glasno ponovijo narekovano poved. Še ena zahteva glasno ponovitev pred zapisom, 

medtem ko si njeni učenci kar sami popravijo morebitne napake. Ena učiteljica pojasnjuje, da 

si učenci najprej sami ob ponovnem poslušanju besedila popravijo svoje napake, potem 

zamenjajo zvezke s sošolcem, ponovno poslušajo besedilo in popravljajo napake. Na koncu še 

sama preveri njihove izdelke.  
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Skupina učiteljic, ki na ta način izvede narek, še najbolj upošteva vse tri priporočene faze 

izvedbe. Večina sicer ni napisala, ali in na kateri način motivirajo učence za pisanje, medtem 

ko so na ostala priporočila pozorne in se jih trudijo izvesti. 

Opis 4: Slaba desetina (9,5 %) sodelujočih je navedla, da pri izvedbi nareka najprej preberejo 

celotno poved, nato pa le-to narekujejo po delih. Na koncu preberejo besedilo v celoti. Ena 

sodelujoča tudi zahteva, da učenci glasno ponovijo narekovano poved in jo šele nato zapišejo, 

poleg tega si na koncu učenci med seboj zamenjajo zvezke in skupaj popravijo napake. Dve 

učiteljici pojasnjujeta, da najprej grafično predstavita celotno besedilo. Ena  opozori na 

pogoste pravopisne napake in jih podčrta. Obe tudi zahtevata, da učenci pred zapisom 

narekovano poved glasno ponovijo. Prav tako obe na koncu besedilo še enkrat počasi in 

razločno prebereta, medtem pa si učenci lahko popravijo morebitne napake in oddajo zvezke, 

da jih pregledata še učiteljici. Ena učiteljica poroča tudi o tem, da pred pisanjem ustrezno 

umiri učence z vajami za sproščanje. Pri narekovanju jo morajo učenci pogledati v usta in za 

njo glasno ponoviti. Na koncu tudi ona prebere celotno vsebino nareka (črke, besede ali 

povedi), medtem pa učenci spremljajo svoj zapis in popravijo napake.  

Ta skupina učiteljic prav tako izpušča celotno 1. fazo, a z nekaj izjemami (ena učiteljica 

opozori na pogoste pravopisne napake, ena pa učence ustrezno umiri pred pisanjem). 

Opis 5: Nekoliko nižji delež učiteljic (4,8 %) poroča, da pri nareku besedilo najprej preberejo, 

nato pa narekujejo po posameznih delih. Na koncu učenci preverijo svoj zapis in popravijo 

morebitne napake. Ena učiteljica pojasnjuje, da vsako poved ponovi trikrat in počaka, da jo 

vsi zapišejo. Ena učiteljica je še posebej pozorna na najšibkejšega učenca, medtem ko ena 

učiteljica povedi ne ponavlja večkrat, tudi takrat ne, ko jo učenci prosijo za ponovitev. 

Nobena učiteljica ni zapisala, da na koncu še enkrat prebere celotno besedilo. 

Učiteljice, ki na ta način izvedejo narek, izpuščajo del 1. faze izvedbe in v zadnji fazi besedila 

ne preberejo ponovno. Učencem ne predstavijo vrste in ciljev nareka, jim ne pripravijo 

posebne motivacije, prav tako ne opozorijo na zapis težjih ali neznanih besed.  

Opis 6: Dve učiteljici (3,2 %) sta poročali o izvedbi nareka v paru oz. o dopolnjevanju 

narekovanega besedila.  

1. Opis izvedbe nareka v paru: Na različna mesta v razredu prilepim besedilo, ki je predmet 

nareka. Par izmenično prihaja k enemu od teh listov, prebere poved, ki je na vrsti za zapis, si 

jo zapomni in se vrne v klop. Poved narekuje sosedu v paru. Ko jo ta zapiše, gre on k listu, 

poišče naslednjo poved, si jo zapomni, se vrne v klop in jo narekuje svojemu sosedu. To 

počneta izmenjaje, dokler ne prepišeta celotnega besedila. 

2. Opis dopolnjevanja: Učiteljica učencem narekuje besedilo s praznimi mesti, ki ga morajo 

samostojno dopolniti.  

Opis 7: Pri opisih sodelujočih učiteljic smo dobili tudi dva neuporabna odgovora, ki ju nismo 

mogli uvrstiti v nobeno skupino. 

Iz pridobljenih podatkov je razvidno, da največ učiteljic (31,7 %) narek izvede tako, da 

najprej preberejo besedilo, nato narekujejo povedi, ki jih po potrebi večkrat ponovijo, na 

koncu pa ponovno preberejo celotno besedilo. Podoben delež (25,4 %) predstavljajo tudi 

učiteljice, ki pojasnjujejo, da pri nareku narekujejo besede, povedi, učenci pa zapisujejo v 

zvezek. Nekoliko nižji je delež učiteljic (22,2 %), ki narek izvedejo tako, da se z učenci 

najprej pogovorijo, na kaj morajo biti pozorni pri pisanju nareka (zapis težjih besed, ločila, 

velika začetnica), potem preberejo celotno besedilo in ga nato narekujejo po povedih. Na 

koncu ponovno preberejo celotno besedilo. Menimo, da je izvedba teh učiteljic (Opis 3) še 

najbližje izvedbi, ki jo priporočajo različni avtorji (Golli, 1991; Pavličević-Franić, 2005; 

Visinko, 2015).  
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Podatke lahko primerjamo tudi s podatki, pridobljenimi z opazovanjem izvedbe nareka.  

V vseh razredih so učiteljice bolj ali manj upoštevale vse tri faze izvedbe nareka. Nobena 

učiteljica v svojem razredu ni predstavila vrste nareka, medtem ko so vse učiteljice, razen v 1. 

razredu, predstavile cilje nareka. V 1. in 2. razredu učiteljice pred narekovanjem niso prebrale 

celotnega besedila, medtem ko so ostale učiteljice to storile. Učiteljice 2., 5. in 6. razreda za 

učence niso pripravile posebne motivacije pred pisanjem. V 1. in 6. razredu učiteljice učencev 

niso opozorile na zapis težjih ali neznanih besed. V 1. razredu ni bila zagotovljena primerna 

tišina, okolje je bilo precej moteče in nespodbudno za učence, ki so imeli težave pri zapisu. 

Pri rabi knjižne zborne izreke sta se sicer trudili, a je vseeno bilo slišati posamezne narečne ali 

slengovske besede. Vzgojiteljica na koncu besedila ni prebrala ponovno, medtem ko ga 

učiteljica je, a nekoliko prehitro. Menimo, da učenci niso imeli dovolj časa, da bi lahko 

opazili in označili napake v svojem zapisu, ker so še slabi bralci. Tudi v 3. razredu učiteljica 

pri ponovnem branju besedila učencev ni posebej opozarjala, če niso pozorno spremljali 

svojega zapisa v zvezku. V govoru učiteljice 4. razreda je bilo slišati več narečnih besed, 

čeprav se je trudila z rabo knjižne zborne izreke. Tudi učiteljica 5. razreda je imela nekaj 

težav z rabo knjižne zborne izreke.  

 

2. Koliko časa po navadi potrebujete za izvedbo? 

Preglednica 19: Čas izvedbe nareka  

ČAS IZVEDBE f f % 

5–10 minut 11 17,5 

10–15 minut 18 28,6 

15–20 minut 6  9,5 

20–25 minut  12 19,0 

25–30 minut 11 17,5 

45 minut 5 7,9 

Skupaj 63  100,0 

 

Učiteljice potrebujejo različno veliko časa za izvedbo nareka (Preglednica 19). Slaba tretjina 

sodelujočih učiteljic (28,6 %) za izvedbo nareka potrebuje 10–15 minut. 12 učiteljic (19 %) je 

odgovorilo, da za izvedbo potrebujejo 20–25 minut. Nekoliko manj učiteljic (17,5 %) za 

celotno izvedbo nareka potrebuje le 5–10 minut, enak delež sodelujočih (17,5 %) pa potrebuje 

približno 25–30 minut. Slaba desetina (9,5 %) učiteljic je odgovorila, da za izvedbo nareka 

potrebujejo približno 15–20 minut. Najmanj vprašanih (7,9 %) pa za celotno izvedbo 

potrebuje kar celo šolsko uro. 

Pri opazovanju izvedbe nareka od 1. do vključno 6. razreda smo prišli do ugotovitve, da so 

učiteljice večinoma potrebovale približno 15 minut za izvedbo. Le v dveh razredih so 

potrebovale 21 oz. 24 minut. Podatki, ki smo jih pridobili z opazovanjem, podpirajo 

odgovore, pridobljene s pomočjo spletnega anketnega vprašalnika.  

D. Pavličević-Franić (2005) in K. Visinko (2015) navajata, da glede na vrsto in namen nareka, 

zaradi katerega učitelj izvaja narek, lahko izvedba nareka traja približno od pet do dvajset 

minut. Slaba polovica sodelujočih učiteljic (44,4 %) nameni izvedbi nareka več kot dvajset 

minut oz. skoraj celo šolsko uro. Vsekakor ne moremo soditi, da učitelji, ki namenijo več oz. 

manj časa za izvedbo nareka, izvedejo kakovostnejši oz. slabši narek.  
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6 Kako prilagodijo delo učencu, ki potrebuje individualizacijo pri izvedbi 

nareka? 

1. Imate v razredu učenca, ki potrebuje individualizacijo pri pisanju nareka? 

 

 

Graf 7: Prikaz deleža učencev, ki po mnenju sodelujočih učiteljic potrebujejo 

individualizacijo pri izvedbi nareka (N = 63) 

 

Razberemo lahko (Graf 7), da je 31 učiteljic (49,2 %) odgovorilo, da imajo v razredu učenca, 

ki potrebuje individualizacijo pri izvedbi nareka, medtem ko 32 učiteljic (50,8 %) trdi, da v 

razredu nimajo učenca, ki bi potreboval individualizacijo pri izvedbi nareka.  

Podatki, ki smo jih pridobili s pomočjo opazovanja izvedbe nareka v šestih razredih, ne 

podpirajo rezultatov anketnega vprašalnika. V štirih razredih je bil vsaj en učenec, ki je 

potreboval individualizacijo pri izvedbi nareka. Prav tako odgovori učiteljic ne podpirajo 

podatka T. Žerdin (v Križaj Ortar idr., 2000: 81), ki navaja, da imajo motnje branja in pisanja 

približno 3 % učencev. V vsakem razredu je torej lahko posameznik, ki ima določene težave 

na področju branja in pisanja. Motnje branja in pisanja vplivajo na zaostanek v razvoju govora 

in jezika, kar je še posebej vidno pri pisnem izražanju. Otrok s to vrsto težav ne zna pravilno 

pisati, povedi oblikuje težko in napačno in ima precej skromen besedni zaklad (Žerdin, v 

Kavkler idr., 1991: 21). Tem učencem je torej potrebno narek ustrezno prilagoditi, kar zahteva 

dobro poznavanje vsakega posameznika, načrtovanje prilagoditev in načina dela z njimi. Že 

L. Žalik (1990) je opozarjala na problem, da učitelji od vseh učencev zahtevajo enako znanje 

in ne upoštevajo njihovih individualnih sposobnostih.  
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50,8 % 

Individualizacija pri izvedbi nareka 

Da Ne
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1.1 Zanimalo nas je, ali se med učiteljicami z različno delovno dobo pojavljajo razlike glede 

tega, ali imajo v razredu učenca, ki potrebuje individualno pomoč pri izvedbi nareka. 

Preglednica 20: Primerjava odgovorov učiteljic, ali imajo v razredu učenca, ki potrebuje 

individualizacijo pri izvedbi nareka, glede na delovno dobo  

 Imate v razredu učenca, ki 

potrebuje individualizacijo? Skupaj 

Da Ne 

Leta 

poučevanja 

0–5 let število 5 7 12 

odstotek 41,7 % 58,3 % 100,0 % 

6–10 let število 5 5 10 

odstotek 50,0 % 50,0 % 100,0 % 

11–20 let število 9 12 21 

odstotek 42,9 % 57,1 % 100,0 % 

21–30 let število 7 3 10 

odstotek 70,0 % 30,0 % 100,0 % 

31–40 let število 5 5 10 

odstotek 50,0 % 50,0 % 100,0 % 

Skupaj število 31 32 63 

odstotek 49,2 % 50,8 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ
2
-preizkus 2,347

a 
 4 0,672 

Kullbackov 2Î-preizkus 2,395 4 0,664 
a. 3 celice (30,0 %) imajo pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 4,92 . 
 

Interpretacija: Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično 

pomembna (2Î = 2,395, g = 4, α = 0,664). Med učiteljicami z različno delovno dobo se ne 

pojavljajo statistično pomembne razlike v navajanju razloga, ali imajo v razredu učenca, ki 

potrebuje individualizacijo pri izvedbi nareka. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno 

množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da je največ učiteljic z delovno dobo 21–30 let (70 %) 

odgovorilo, da imajo v razredu učenca, ki potrebuje individualizacijo. Pritrdilno je odgovorilo 

tudi 50 % učiteljic z delovno dobo 6–10 let oz. 31–40 let in 42,9 % učiteljic z delovno dobo 

11–20 let. Najmanjši delež učiteljic (41,7 %), ki prav tako poročajo, da imajo v razredu 

učenca, ki potrebuje individualizacijo, je z delovno dobo 0–5 let. 
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1.2 Zanimalo nas je tudi, ali se med učiteljicami različnih razredov pojavljajo razlike glede 

tega, ali imajo v razredu učenca, ki potrebuje individualno pomoč pri izvedbi nareka. 

Preglednica 21: Primerjava odgovorov učiteljic, ali imajo v razredu učenca, ki potrebuje 

individualizacijo pri izvedbi nareka, glede na razred, v katerem poučujejo  

 Imate v razredu učenca, ki 

potrebuje individualizacijo? Skupaj 

Da Ne 

Razred 1. razred število 6 5 11 

odstotek 54,5 % 45,5 % 100,0 % 

2. razred število 5 3 8 

odstotek 62,5 % 37,5 % 100,0 % 

3. razred število 11 6 17 

odstotek 64,7 % 35,3 % 100,0 % 

4. razred število 6 11 17 

odstotek 35,3 % 64,7 % 100,0 % 

5. razred število 2 3 5 

odstotek 40,0 % 60,0 % 100,0 % 

6. razred število  0 3 3 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

1., 2., 3. 

razred 

število 1 1 2 

odstotek 50,0 % 50,0 % 100,0 % 

Skupaj število 31 32 63 

odstotek 49,2 % 50,8 % 100,0 % 

 

 vrednost g α 

χ
2
-preizkus 6,718

a
 6 0,348 

Kullbackov 2Î-preizkus 7,926 6 0,244 
a. 8 celic (57,1 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 0,98. 
 

Interpretacija: Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično 

pomembna (2Î = 7,926, g = 6, α = 0,244). Med učiteljicami, ki poučujejo v različnih razredih, 

se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v navajanju razloga, ali imajo v razredu učenca, 

ki potrebuje individualizacijo pri izvedbi nareka. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno 

množico. Za vzorec pa lahko trdimo, da 64,7 % učiteljic 3. razreda in 62,5 % učiteljic 2. 

razreda navaja, da imajo v razredu učenca, ki potrebuje individualizacijo. Pritrdilni odgovor 

prav tako navaja dobra polovica (54,5 %) učiteljic, ki poučujejo v 1. razredu in tudi ena 

učiteljica (50 %), ki poučuje v kombiniranem razredu, enako tudi manj kot polovica (40 %) 

učiteljic 5. razreda in dobra tretjina (35,3 %) učiteljic 4. razreda, medtem ko učiteljice 6. 

razreda trdijo, da v razredu nimajo nobenega učenca, ki bi potreboval individualizacijo pri 

izvedbi nareka. 

 

INTERPRETACIJA  

Največ učiteljic z delovno dobo 21–30 let navaja, da imajo v razredu učenca, ki potrebuje 

individualizacijo, medtem ko enako poroča največ učiteljic, ki poučujejo v 3. oz. 2. razredu. 
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2. Kako izvedete individualizacijo? 

V nadaljevanju prikazujemo odgovore učiteljic, ki imajo v razredu učenca, ki potrebuje 

individualizacijo pri izvedbi nareka.  

1. Narek piše s specialno pedagoginjo. 

2. To se je zgodilo v preteklem šolskem letu in verjetno se bo še kdaj v prihodnje. 

Vzgojiteljica je pri preverjanju tri učence odpeljala v kabinet in jim narekovala besedilo. 

Potrebovali so počasnejši tempo od večine in tudi krajši narek. Ob koncu šolskega leta je 

prilagoditve potreboval le še en učenec. 

3. Piše pri dodatni strokovni pomoči, dopolnilnem pouku, med rednim poukom pa učenki 

večkrat preberem poved, ji omogočim več časa za pisanje. 

4. Imam učenko, ki je komaj sedaj začela brati (tako berejo npr. učenci v 1. razredu). Najprej 

smo vsi skupaj v razredu (september, oktober) pisali pisane črke, lažje besede, krajše 

povedi in še nekaj daljših povedi. 

5. Ta učenec ne piše nareka z drugimi učenci, pač pa ločeno. Prilagodim mu hitrost in 

dolžino posameznih delov povedi. 

6. Prilagojen narek (krajši in lažji) piše pri izvajalki dodatne strokovne pomoči. 

7. Sodelujem s spremljevalko tega učenca. Učenec običajno želi pisati s sošolci, zato mu to 

omogočim, vendar mu besedilo narekujem bolj počasi oz. ga večkrat ponovim 

(spremljevalka). En narek pa vedno izvedem samo z njim, in sicer v okviru dodatne 

strokovne pomoči. 

8. Če pišejo kontrolni narek, on zapiše vsaj 5 besed, ki si jih zapomni. 

9. Učitelj individualne pomoči mu počasi narekuje in ga usmerja. To je lahko v razredu ali 

izven. 

10. Prepis besedila. 

11. Besedilo piše izven razreda – z učiteljem dodatne in strokovne pomoči. 

12. Z njim pred ali po pouku izvedem individualno zapisovanje po nareku. Včasih v dveh 

delih. 

13. Narek piševa individualno pred, med ali po pouku. Poudarim mu posamezne besede, 

skrajšam obseg zapisa … 

14. Piše ga pri uri dodatne strokovne pomoči. 

15. Dogovorim se s specialno pedagoginjo, ki ima individualno skupinsko pomoč in dodatno 

strokovno pomoč. Narek je prilagojen – podaljšan čas pisanja. 

16. Besedilo mu večkrat ponovim. Piše krajše besedilo (ko drugi napišejo dva stavka, on 

zapiše le enega). 

17. Narekujem bolj počasi, lažje besede. 

18. Največkrat narek piše pri učiteljici za dodatno strokovno pomoč. Tako mu omogočiva 

dovolj časa in miru za pisanje. Narek je zanj tudi krajši. 

19. Učenec sedi ob meni. Narekujem mu počasneje, tudi samo po eno besedo. Večkrat mu  

ponovim posamezno besedo, besedno zvezo, del povedi. 

20. Običajno pri urah dodatne strokovne pomoči. 

21. Piše prepis namesto nareka. Piše vsako drugo poved, ali piše pri urah individualnega 

pouka. 

22. Ker ne gre za ocenjevanje, ga ne prilagodim vedno. Presodim predvsem glede na dolžino. 

Če ga prilagodim, ga običajno skrajšam. Piše ga pri specialni pedagoginji. 

23. Piše samo prvi del nareka, ki je sestavljen postopno – od lažjega k težjemu. Če niti to ne 

gre, ga izvedem pri uri individualne pomoči. 

24. Ima podaljšan čas pisanja. Narekujem mu posebej in ima več ponovitev, da si zapomni 

zaporedje besed. 
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25. Običajno ga pišemo takrat, ko je v razredu izvajalka dodatne strokovne pomoči in mu 

pomaga ona. Če pa pišemo kdaj drugič, mu individualno večkrat ponovim, kaj naj napiše. 

26. Pri uri dodatne strokovne pomoči. 

27. Večkrat mu ponovim narekovano besedo, glas … Določen glas poudarim, učenec ga 

ponovi. Večkrat si ponovi narekovano besedo. Za pisanje ima na voljo več časa. 

28. Pustim mu podaljšan čas in večkrat ponovim posamezno poved. 

29. Odločba – učenec individualno piše prilagojen narek. 

30. Ob koncu ure narek še enkrat preberem bolj počasi, da dopiše in popravi svoj izdelek. 

31. Narek nekoliko prilagajam najpočasnejšemu učencu. Ko ne zmore več slediti nareku, mu 

narekujem individualno, vendar še vedno v času, ko narek pišejo ostali. 

 

Slaba polovica sodelujočih učiteljic (49,2 %) ima v razredu učenca, ki potrebuje 

individualizacijo pri izvedbi nareka. Za boljšo preglednost smo odgovore učiteljic združili po 

podobnosti. 

Opis 1: Pisanje nareka s specialno pedagoginjo, vzgojiteljico, izvajalko dodatne strokovne 

pomoči, individualna izvedba.  

Opis 2: Počasnejše narekovanje besedila, večkratne ponovitve, podaljšan čas pisanja, krajše 

besedilo, prepis … 

Interpretacija 
Opis 1: Večji delež učiteljic (54,8 %) je na vprašanje, kako izvedejo individualizacijo, 

odgovorilo, da učenec, ki potrebuje pomoč, narek piše individualno ob pomoči specialnega 

pedagoga ali katerega drugega pedagoškega delavca. Za te učence učitelji večinoma nekoliko 

prilagodijo narek. Učenec ga piše v skrajšani obliki, učitelj, ki mu narekuje, je pozoren na 

hitrost narekovanja, po potrebi večkrat ponovi posamezno poved. Večina učiteljic narek 

prilagodi tako, da ga običajno nekoliko skrajšajo, medtem ko zelo nizek delež učiteljic nareka 

ne prilagaja, ampak učencu nudijo le dovolj časa in miru za pisanje. 

Opis 2: 45,2 % sodelujočih učiteljic poroča o tem, da učenec, ki potrebuje individualizacijo 

pri izvedbi nareka, le-tega piše hkrati z vsemi drugimi učenci. Ena učiteljica poroča o tem, da 

ima učenec spremljevalko, ki mu med pisanjem nareka dodatno ponovi posamezno poved, če 

je to potrebno. V primeru, če spremljevalke tisto uro ni v razredu, njeno vlogo prevzame kar 

učiteljica. Na tega učenca je dodatno pozorna, spremlja njegovo delo, mu večkrat ponovi 

poved, mu nudi dovolj časa za zapis. Ena učiteljica za učenca, ki potrebuje individualizacijo, 

pripravi besedilo, ki ga učenec le prepiše, medtem ko ostali pišejo po nareku. Večina učiteljic 

je torej pozorna na učenca, ki potrebuje individualizacijo, in narekovanje prilagodi njegovim 

sposobnostim. 

Pridobljene podatke lahko primerjamo tudi  s podatki, pridobljenimi pri opazovanju izvedbe 

nareka. V štirih razredih, ki smo jih obiskali, so učenci potrebovali individualizacijo pri 

izvedbi nareka. V 5. razredu je učenec pisal narek ločeno od ostalih učencev, in sicer v 

sosednji učilnici, skupaj z romsko pomočnico. Učiteljica je zanj narek nekoliko prilagodila, tj. 

skrajšala. Za pisanje je imel na voljo več časa, romska pomočnica mu je posamezne dele 

besedila narekovala glede na njegove potrebe. V ostalih razredih učiteljice niso prilagodile 

nareka za učence, ki so potrebovali individualizacijo. Med izvedbo so bile nanje bolj pozorne 

in so jim po potrebi večkrat (tudi individualno) ponovile posamezen del povedi. V 1. razredu 

so bile težave učenke zelo velike, zato je učiteljica na sredini izvedbe učenki svetovala, da naj 

poskuša vsaj narisati posamezne besede, če ne zmore ničesar napisati. V 2. razredu pa je 

učenka imela dodatno pomoč študentke, ki je bila takrat na pedagoški praksi. Tudi ona je 
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narek pisala hkrati s sošolci. Študentka je spremljala njeno delo in ji prilagodila tempo 

narekovanja. 

Ob analizi odgovorov vseh sodelujočih učiteljic smo ugotovili, da večji delež učiteljic      

(54,8 %) poskrbi, da učenec, ki potrebuje individualizacijo, piše prilagojen narek skupaj s 

specialnim pedagogom ali drugim strokovnim delavcem, ki mu narekuje počasneje, glede na 

njegove zmožnosti, mu nudi dovolj časa in miru za pisanje. Največkrat narek prilagodijo tako, 

da ga skrajšajo, nekatere učiteljice pa posebej pripravijo lažji narek za tega učenca. Učiteljice, 

ki poročajo o tem, da učenec, ki potrebuje individualizacijo, piše narek hkrati z ostalimi 

učenci, prav tako poskrbijo, da je narek za tega učenca nekoliko prilagojen, tj. krajši, da mu 

po potrebi večkrat ponovijo posamezen del povedi (po potrebi skrajšajo dele povedi samo 

zanj) in mu nudijo dovolj časa za pisanje. Prilagoditve učiteljic so si med seboj zelo podobne.  

Iz vseh pridobljenih podatkov je razvidno, da učiteljice, ki se zavedajo motenj branja in 

pisanja pri svojih učencih, upoštevajo nasvete T. Žerdin (v Kavkler idr., 1991), ki je že pred 

leti opozarjala, da bo otrok z motnjo branja in pisanja uspešnejši pri pisanju nareka, če mu 

bomo ustrezno prilagodili pogoje pisanja, narekovanje prilagodili njegovim sposobnostim, 

narekovali jasno in razločno, primerno glasno in natančno. Rezultati raziskave (Hršak idr., 

2017) so prav tako potrdili, da učenci z disleksijo lahko pišejo narek zelo uspešno, če se jim 

ustrezno prilagodi tempo narekovanja. Tudi C. Peklaj (2016) opozarja, da ti učenci 

potrebujejo dodaten čas pri pisanju. 

 

7 Kateri način zaznamovanja napak uporabljajo pri nareku in kako 

zaznamujejo napake, če sami popravljajo narek?   

1. Kateri način zaznamovanja napak uporabljate pri nareku? 

Preglednica 22: Pogostost uporabe načina zaznamovanja napak, pri katerem si učenci sami 

označijo svoje napake  

UČENCI SAMI OZNAČIJO SVOJE NAPAKE f f % 

Najpogosteje 11 17,5 

Manj pogosto 20 31,7 

Najmanj pogosto 20 31,7 

Ne uporabljam 12 19,0 

Skupaj 63 100,0 

 

Dobra tretjina sodelujočih učiteljic (31,7 %) je odgovorila, da manj pogosto oz. najmanj 

pogosto uporabljajo način zaznamovanja napak, pri katerem si učenci sami označijo svoje 

napake. 12 učiteljic (19 %) tega načina zaznamovanja napak sploh ne uporablja, medtem ko je 

17,5 % učiteljic odgovorilo, da ta način zaznamovanja napak uporabljajo najpogosteje. 
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Preglednica 23: Pogostost uporabe načina zaznamovanja napak, pri katerem si učenci 

zamenjajo zvezke in drug drugemu označijo napake  

UČENCI SI ZAMENJAJO ZVEZKE IN DRUG DRUGEMU 

OZNAČIJO NAPAKE 
f f % 

Najpogosteje 6 9,5 

Manj pogosto 25 39,7 

Najmanj pogosto 19 30,2 

Ne uporabljam 13 20,6 

Skupaj 63 100,0 

 

Način zaznamovanja napak, pri katerem si učenci zamenjajo zvezke in drug drugemu označijo 

napake, 25 sodelujočih učiteljic (39,7 %) uporablja manj pogosto. Tretjina sodelujočih     

(30,2 %) je odgovorila, da ta način zaznamovanja napak uporabljajo najmanj pogosto, 

medtem ko petina sodelujočih (20,6 %) navaja, da tega načina sploh ne uporabljajo. Le slaba 

desetina anketirank (9,5 %) ta način zaznamovanja napak uporablja najpogosteje. 

Preglednica 24: Pogostost uporabe načina zaznamovanja napak, pri katerem učitelj sam 

označi napake  

SAM/-A OZNAČIM NAPAKE f f % 

Najpogosteje 47 74,6 

Manj pogosto 5 7,9 

Najmanj pogosto 11 17,5 

Ne uporabljam / / 

Skupaj 63 100,0 

 

Večina anketirank (74,6 %) najpogosteje uporablja način zaznamovanja napak, pri katerem 

same označijo napake. Slaba petina sodelujočih (17,5 %) navaja, da se za ta način 

zaznamovanja odločijo najmanj pogosto, medtem ko slaba desetina (7,9 %) ta način uporablja 

manj pogosto. Nobena učiteljica ni odgovorila, da tega načina zaznamovanja napak ne 

uporablja. 

 

INTERPRETACIJA 

Iz zgornjih preglednic lahko razberemo, da največ učiteljic (74,6 %) najpogosteje uporablja 

način zaznamovanja napak, pri katerem same označijo napake.  Slaba petina (17,5 %) je kot 

najpogosteje uporabljani način navedla način, pri katerem učenci sami označijo napake, 

medtem ko le slaba desetina učiteljic (9,5 %) najpogosteje uporablja način, pri katerem si 

učenci zamenjajo zvezke in drug drugemu označijo napake.  

Slabi dve petini učiteljic (39,7 %) sta odgovorili, da si njihovi učenci manj pogosto med seboj 

zamenjajo zvezke in drug drugemu označijo napake. Slaba tretjina (31,7 %) navaja, da manj 

pogosto uporabljajo način, pri katerem učenci sami označijo svoje napake, medtem ko je le 5 

učiteljic (7,9 %) označilo, da manj pogosto uporabljajo način, pri katerem same označijo 

napake.  

Način, pri katerem učenci sami označijo svoje napake, najmanj pogosto uporablja 31,7 % 

sodelujočih učiteljic, prav tako 30,2 % sodelujočih najmanj pogosto uporablja način, pri 

katerem si učenci zamenjajo zvezke in drug drugemu popravijo napake. Da najmanj pogosto 

same označijo napake pri nareku, je odgovorilo 17,5 % učiteljic. 

Dobra petina sodelujočih učiteljic (20,6 %) je odgovorila, da si učenci nikoli ne zamenjajo 

zvezkov in drug drugemu označijo napake. Prav tako 19 % učiteljic navaja, da si učenci nikoli 
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sami ne označijo svojih napak, medtem ko nobena sodelujoča ni odgovorila, da nikoli ne 

izbere načina, pri katerem sama označi napake. 

Tudi pri opazovanju izvedbe nareka smo imeli priložnost opazovati označevanje napak, in 

sicer v 4. in 6. razredu. V obeh razredih so najprej ponovili popravna znamenja. V 4. razredu 

so si učenci med seboj zamenjali zvezke. Učiteljica je ponovno glasno, razločno in natančno 

prebrala besedilo, učenci pa so medtem označevali napake v sošolčevem zapisu. V 6. razredu 

je učiteljica besedilo projicirala. Učenci so s pomočjo projekcije preverjali zapis sošolca. Na 

koncu so učenci obeh razredov oddali nareke, da jih je še enkrat preverila učiteljica. 

Pridobljeni podatki so dokaz, da učitelji uporabljajo različne načine zaznamovanja napak, 

kljub temu pa velika večina (74,6 %) najpogosteje sama popravi napake. Menimo, da je prav, 

da se tudi učenci preizkusijo v popravljanju in označevanju napak, vsekakor pa naj bo vedno 

učitelj tisti, ki še sam dodatno preveri izdelke učencev. Analiza popravljenih narekov mu 

namreč lahko služi za veliko različnih namenov (izpostavi najpogostejše napake, načrtovanje 

pouka za naprej …) (Visinko, 2015). Že D. Golli (1991) je poudarjala, da je velik uspeh, če 

učenec sam opazi svojo napako in jo tudi ustrezno popravi, poleg tega pa tudi pazi, da je 

prihodnjič več ne bo naredil. 

 

1.1 Zanimalo nas je, ali se med učitelji 1., 2., 3., 4., 5. in 6. razreda pojavljajo razlike v načinu 

zaznamovanja napak. 

Preglednica 25: Opisne statistike za spremenljivko Učenci sami označijo svoje napake glede 

na razred, v katerem učiteljice poučujejo  

Učenci sami označijo svoje napake 

 N 
Povprečna 

vrednost 

Std. 

odklon 

Std. 

napaka 

95 % interval 

zaupanja razlik Najnižja 

vrednost 

Najvišja 

vrednost Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

1. razred 11 2,8182 1,25045 0,37703 1,9781 3,6582 1,00 4,00 

2. razred 8 2,8750 1,12599 0,39810 1,9336 3,8164 1,00 4,00 

3. razred 17 2,3529 1,05719 0,25641 1,8094 2,8965 1,00 4,00 

4. razred 17 2,4706  0,62426 0,15141 2,1496 2,7916 1,00 3,00 

5. razred 5 3,0000 0,70711 0,31623 2,1220 3,8780 2,00  4,00 

6. razred 3 1,3333 0,57735 0,33333 -0,1009 2,7676 1,00 2,00 

1.–3. razred 
2 2,0000 1,41421 1,00000 

-

10,7062 
14,7062 1,00 3,00 

Skupaj 63 2,5238 0,99769 0,12570 2,2725 2,7751 1,00 4,00 

 

Test homogenosti varianc 

Učenci sami označijo svoje napake 

Levenov test g1 g2 α 

2,903 6 56 0,016 

 

Test aritmetičnih sredin 

 test g1 g2 α 

Brown-Forsythe 1,355 6 9,099 0,326 
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Interpretacija: Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 2,903, g1 = 6, g2 = 

56, α = 0,016) je Brown-Forsythov test pokazal, da razlike med učitelji 1., 2., 3., 4., 5. in 6. 

razreda v izbiri načina zaznamovanja napak, pri katerem si učenci sami označijo svoje 

napake, niso statistično pomembne (F = 1,355, g1 = 6, g2 = 9,099, α = 0,326). Tudi Games-

Howellov post hoc test je pokazal, da razlike med skupinami niso statistično pomembne. 

Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko povemo, da so 

učiteljice 6. razreda največkrat izbrale, da to vrsto označevanja napak uporabljajo 

najpogosteje (M = 1,33). Ena učiteljica kombiniranega razreda ta način popravljanja napak 

uporablja najpogosteje, druga pa najmanj pogosto (M = 2,00). Učiteljici 3. (M = 2,35) in 4. 

razreda (M = 2,47) ta način izbereta manj pogosto. Najmanj pogosto pa ta način popravljanja 

napak uporabljajo učiteljice 1. (M = 2,82), 2. (M = 2,88) in 5. razreda (M = 3,00).  

Preglednica 26: Opisne statistike za spremenljivko Učenci si zamenjajo zvezke in drug 

drugemu označijo napake glede na razred, v katerem učiteljice poučujejo  

Učenci si zamenjajo zvezke in drug drugemu označijo napake 

 N 
Povprečna 

vrednost 

Std. 

odklon 

Std. 

napaka 

95 % interval 

zaupanja razlik Najnižja 

vrednost 

Najvišja 

vrednost Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

1. razred 11 3,1818 0,87386 0,26348 2,5947 3,7689 2,00 4,00 

2. razred 8 3,1250 1,12599 0,39810 2,1836 4,0664 1,00 4,00 

3. razred 17 2,4118 0,79521 0,19287 2,0029 2,8206 1,00 4,00 

4. razred 17  2,4706 0,87447 0,21209 2,0210 2,9202 1,00 4,00 

5. razred 5 2,4000 0,89443 0,40000 1,2894 3,5106 2,00  4,00 

6. razred 3 1,6667 0,57735 0,33333 0,2324 3,1009 1,00 2,00 

1.–3. razred 2 2,5000 0,70711 0,50000 -3,8531 8,8531 2,00 3,00 

Skupaj 63 2,6190 0,92333 0,11633 2,3865 2,8516 1,00 4,00 

 

Test homogenosti varianc 

Učenci si zamenjajo zvezke in drug drugemu označijo napake 

Levenov test g1 g2 α 

0,497 6 56 0,808 

 

Enosmerna analiza variance 

 Vsota kvadratov g Srednja vrednost F α 

Med skupinami 9,626 6 1,604 2,078 0,070 

Znotraj skupin 43,231 56 0,772   

Skupaj 52,857 62    

 

Interpretacija: Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,497, g1= 6, g2 = 

56, α = 0,808) je enosmerna analiza variance (ANOVA) pokazala, da razlike med učitelji 1., 

2., 3., 4., 5. in 6. razreda v izbiri načina zaznamovanja napak, pri katerem si učenci zamenjajo 

zvezke in drug drugemu označijo napake, niso statistično pomembne (F = 2,078, g = 6, α = 

0,070). Tudi HSD-Tukeyjev test je pokazal, da razlike med skupinami niso statistično 

pomembne. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko 

povemo, da so učiteljice 6. razreda označile, da manj pogosto uporabljajo način zaznamovanja 

napak, pri katerem si učenci zamenjajo zvezke in drug drugemu označijo napake (M = 1,67). 

Tudi učiteljice 3. (M = 2,41), 4. (M = 2,47) in 5. razreda (M = 2,40) so označile, da ta način 

zaznamovanja napak uporabljajo manj pogosto. Učiteljici kombiniranega razreda (M = 2,50) 
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sta označili, da ta način popravljanja napak uporabljata manj pogosto oz. najmanj pogosto, 

medtem ko so učiteljice 1. (M = 3,18) in 2. razreda (M = 3,13) označile, da ta način 

uporabljajo najmanj pogosto.  

Preglednica 27: Opisne statistike za spremenljivko Sam/-a označim napake glede na razred, v 

katerem učiteljice poučujejo  

Sam/-a označim napake 

 N 
Povprečna 

vrednost 

Std. 

odklon 

Std. 

napaka 

95 % interval 

zaupanja razlik Najnižja 

vrednost 

Najvišja 

vrednost Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

1. razred 11 1,3636 0,80904 0,24393 0,8201 1,9072 1,00 3,00 

2. razred 8 1,2500 0,70711 0,25000 0,6588 1,8412 1,00 3,00 

3. razred 17 1,6471 0,93148 0,22592 1,1681 2,1260 1,00 3,00 

4. razred 17 1,3529  0,70189 0,17023 0,9921 1,7138 1,00 3,00 

5. razred 5 1,2000 0,44721 0,20000 0,6447 1,7553 1,00  2,00 

6. razred 3 1,6667 1,15470 0,66667 -1,2018 4,5351 1,00 3,00 

1.–3. razred 2 1,5000 0,70711 0,50000 -4,8531 7,8531 1,00 2,00 

Skupaj 63 1,4286 0,77697 0,09789 1,2329 1,6242 1,00 3,00 

 

Test homogenosti varianc 

Sam/-a označim napake 

Levenov test g1 g2 α 

1,738 6 56 0,129 

 

Enosmerna analiza variance 

 Vsota kvadratov g Srednja vrednost F α 

Med skupinami 1,652 6 0,275 0,431 0,855 

Znotraj skupin 35,777 56 0,639   

Skupaj 37,429 62    

 

Interpretacija: Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 1,738, g1 = 6, g2 = 

56, α = 0,129) je enosmerna analiza variance (ANOVA) pokazala, da razlike med učitelji 1., 

2., 3., 4., 5. in 6. razreda v izbiri načina zaznamovanja napak, pri katerem učitelj sam označi 

napake, niso statistično pomembne (F = 0,431, g = 6, α = 0,855). Tudi HSD-Tukeyjev test je 

pokazal, da razlike med skupinami niso statistično pomembne. Podatkov ne moremo 

posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko povemo, da učiteljice 2. (M = 1,25), 5. (M 

= 1,20), 4. (M =1,35) in 1. razreda (M = 1,36) ta način zaznamovanja napak uporabljajo 

najpogosteje. Učiteljici kombiniranega razreda (M = 1,50) najpogosteje oz. manj pogosto, 

medtem ko učiteljice 6. (M = 1,67) in 3. razreda (M = 1,65) ta način zaznamovanja napak 

uporabljajo manj pogosto.  

 

INTERPRETACIJA 

Glede na pridobljene podatke je razvidno, da sodelujoče učiteljice uporabljajo različne načine 

zaznamovanja napak. Večina učiteljic najpogosteje uporablja način zaznamovanja napak, pri 

katerem same označijo napake, medtem ko učiteljice 3. in 6. razreda ta način uporabljajo manj 

pogosto. Učiteljice 1. in 2. razreda so označile, da ostala dva načina zaznamovanja napak 

uporabljajo najmanj pogosto. Učiteljice 3. razreda poročajo, da vse tri načine označevanja 
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napak uporabljajo manj pogosto, medtem ko učiteljice 4. razreda manj pogosto uporabljajo 

način, pri katerem si učenci sami označijo napake oz. zamenjajo zvezke in drug drugemu 

označijo napake. V 5. razredu učiteljice manj pogosto uporabljajo način, pri katerem si učenci 

med seboj zamenjajo zvezke in označijo napake, najmanj pogosto pa si učenci kar sami 

popravijo napake. Učiteljice 6. razreda so označile, da si učenci najpogosteje sami označijo 

napake, medtem ko si manj pogosto med seboj zamenjajo zvezke. Ena učiteljica 

kombiniranega razreda je označila, da najpogosteje sama popravi napake, druga pa ta način 

uporablja manj pogosto. Ena je navedla, da se najpogosteje odloči za način, pri katerem 

učenci sami označijo svoje napake, medtem ko druga ta način uporabi najmanj pogosto. Ena 

učiteljica je navedla, da si učenci med seboj zamenjajo in si označijo napake manj pogosto, 

druga pa ta način izbere najmanj pogosto. 

2. Kako zaznamujete napake, če sami popravljate narek? 

Preglednica 28: Kako učitelji zaznamujejo napake, ko sami popravljajo narek 

NAČIN ZAZNAMOVANJA NAPAK f f % f2 % 

Odpravim napake – napišem pravilno besedo/črko/ločilo. 29 27,9 46,0 

Označim besedo, v kateri je napaka (npr. s piko). 12 11,5 19,0 

Označim vrsto, v kateri je napaka (npr. št. napak – 2 …). 4 3,8 6,3 

Prečrtam besedo, v kateri je napaka. 2 1,9 3,2 

Vsako napako označim z dogovorjenim popravnim znamenjem. 52 50,0 82,5 

Drugo:  5 4,8 7,9 

Skupaj: 104 100,0 165,1 

 

Večina učiteljic (82,5 %) je odgovorila, da vsako napako označijo z dogovorjenim popravnim 

znamenjem. Napake odpravi – napiše pravilno besedo/črko/ločilo slaba polovica (46 %) 

sodelujočih učiteljic, medtem ko je le dobra petina (19 %) odgovorila, da same označijo 

besedo, v kateri je napaka. Slaba desetina (7,9 %) je dodala svoj način zaznamovanja napak 

(njihove odgovore predstavljamo spodaj). Le 6,3 % učiteljic označijo vrsto, v kateri je napaka, 

2 učiteljici (3,2 %) pa prečrtata besedo, v kateri je napaka. 

Odgovori učiteljic, ki so same dopisale svoj način zaznamovanja napak: 

- Poprava je odvisna od vrste in cilja nareka. 

- Učencu, ki mu gre težje, napišem pravilno besedo. 

- Označim s križcem. 

- V 1. razredu sama odpravim napake, v ostalih razredih se poslužujem tudi drugih 

popravkov. 

- Uporabljam vse načine. 
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8 Kaj naredijo, ko učencem vrnejo popravljeni narek?  

Predstavljamo odgovore vseh učiteljic, ki so na kratko opisale, kaj naredijo, ko učencem 

vrnejo popravljeni narek. 

1. Predstavim najpogostejše napake. Jih označim z dogovorjenim popravnim znakom. 

Nakažem pravilnost, pri tem sodelujejo učenci. Na tabli nastane nabor teh napak. To 

pogosto naredim z animirano projekcijo, kjer postopoma prikažem primer za primerom. 

2. Opozorim jih na najpogostejše napake (vse v razredu), posameznika pa še posebej 

opozorim na njegove napake. 

3. Poprava, pogovor. 

4. Analiziramo najpogostejše napake. Uporabimo jih v novih primerih. Učenci naredijo 

popravo svojega izdelka. 

5. Napišejo popravo. 

6. Podam povratno informacijo o zapisu nareka. 

7. Vsakemu podam kratko ustno povratno informacijo. 

8. Skupaj naredimo analizo. Pogovorimo se o tem, kaj je bilo dobro pri nareku in o napakah, 

ki so jih delali, le-te ustno popravimo. Pogovorimo se, kako si lahko pomagajo, če ne 

vedo, kako se katera beseda napiše. Nato morajo sami napisati popravo. 

9. Dam še ustno povratno informacijo, napišejo popravo. 

10. Napišem komentar. Narišem »smejkota« in ga ustno komentiram. Učencem komentiram 

napake. Jih individualno pohvalim. 

11. Izpeljem temeljito analizo najpogostejših napak:  

1. Predstavim besedo, v kateri je napaka.  

2. Učenci sodelujejo pri prepoznavanju napake in nakazovanju pravilnega zapisa. 

12. Naredim analizo (pohvalim pravilnost zapisa, opozorim na pogoste napake, še enkrat 

razložim pravopisna pravila, dam smernice za delo naprej). Učenci napišejo popravo. 

13. Učenci si najprej sami pregledajo popravljen izdelek, nato se o napakah pogovorimo. 

Potem napišejo popravo v zvezek. 

14. Analiziramo napake, jih pravilno zapišemo na tablo. Narobe napisane besede izpišem v 

zvezek, učenci jih napišejo pravilno. 

15. Naredimo analizo najpogostejših napak. Večkrat napišejo tudi popravo. 

16. Sledi ponovno narekovanje in poprava. 

17. Naredimo analizo nareka. Opozorim na najpogostejše napake. Učenci zapišejo popravo 

nareka. 

18. Predstavim najpogostejše napake. Napišejo popravo. 

19. Narediti morajo popravo, kar pomeni, da morajo poved, v kateri je napaka, pravilno 

prepisati še enkrat. 

20. Opozorim jih na najpogostejše napake. Najpogostejše napake analiziramo, napačno 

napisane besede uporabimo v novih povedih. 

21. Frontalno se pogovorimo o napakah v besedilu. Vsak učenec napiše besedilo v popravljeni 

obliki. 

22. Učenci morajo za domačo nalogo napisati popravo nareka. Še prej se pogovorimo o 

pravilnosti zapisa, o posebnostih, o težjih primerih. 

23. Učenci morajo napisati popravo. Predstavim jim najpogostejše napake. 

24. Analiziram na splošno, nato individualno, potem učenci napišejo popravo; če je potrebno, 

tudi popravo poprave. 

25. Pregledamo, se pogovorimo, napišemo pravilno popravljene besede/povedi. 

26. Z vsakim se pogovorim in ga opozorim, na kaj naj bo pozoren naslednjič. Zahtevam, da 

napiše popravo (lahko popravo narediva skupaj pri dopolnilnem pouku). 
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27. Najpogostejše napake s popravki zapišem na tablo. O njih se pogovorimo. Učenci nato 

naredijo popravo. Popravo pregledam. 

28. Naredimo analizo nareka. Ustno naredimo popravo in učenci doma popravo napišejo. 

29. Analiziram, kje imajo še težave. Sledi poprava nareka; z besedami ali pa tudi v povedih. 

30. Naročim, da napišejo popravo. 

31. Skupaj ovrednotimo in se pogovorimo o ustvarjanju. 

32. Pogovor o napakah, poprava. 

33. Preden jim vrnem besedilo frontalno popravljamo najpogostejše napake. Ob izročitvi 

vsakemu učencu povem, katere napake je najpogosteje naredil. Učenec popravi napake ob 

pomoči učitelja. 

34. Opozorim jih na pikice in dam navodilo, da naj sami poskusijo najti napako in jo 

popraviti. Če jim ne uspe, za pomoč prosijo prijatelja. Če obema spodleti, priskočim na 

pomoč, da napako poiščemo skupaj in jo »lastnik« sam popravi. 

35. Naredimo popravo najpogostejših napak in seznam napak, ki si ga učenci prepišejo, da si 

z njim lahko pozneje tudi pomagajo. 

36. Analizo. 

37. Opozorim jih na tipične napake, ki so se pojavile. Vsak sam pregleda napake. Velikokrat 

tudi napišejo popravo (v 2. razredu, ne v 1.). 

38. Napišem mu povratno informacijo o njegovem delu, opozorim na pogoste napake in 

usmerim k rešitvi oz. možnosti odpravljanja napak. 

39. Pogovorimo se o pogostih napakah. Napisati morajo popravo. 

40. Povem, kako so bili uspešni. Izpostavim tiste, ki so ga zapisali brez napak. 

41. Povem, kaj so največkrat napisali narobe. Pogovorimo se, kako bi lahko izboljšali zapise. 

42. Skupaj naredimo popravo. 

43. Se pogovorimo o napakah, kaj je potrebno še izboljšati. Vsakemu učencu zapišem tudi 

povratno informacijo. 

44. Skupna analiza. 

45. Skupaj analiziramo besedilo; pogovorimo se o najpogostejših napakah. Učenci napišejo 

popravo povedi, v katerih so imeli napake. 

46. Individualni pogovori o zapisu, napakah. Učenec napiše popravo. 

47. Pogovorimo se o najpogostejših napakah. Naredimo analizo nareka. 

48. Narek ponovno preberem. Pri vsaki povedi se pogovorimo o napakah, ki so se pojavile. 

Učenci podajo mnenja, kako bi lahko rezultate nareka izboljšali. 

49. Pogovor, najpogostejše napake, vsak pogleda svoje, poprava. 

50. Pregledamo besedilo na projekciji. Učenci naredijo popravo. 

51. Skupaj preverimo najbolj pogoste napake, učenci naredijo popravo. 

52. Pogovor z analizo, poprava nareka in vpis skupne ocene nareka po treh kratkih narekih. 

53. Se pogovorimo o pravopisnih napakah, zapišem nepravilne na tablo. Učenci poiščejo 

napako, skupaj jo popravimo. Pravilen zapis napišejo v zvezek. 

54. Pregledamo napake. Popravijo napake. 

55. Imamo skupno analizo napak. Učenci zapišejo popravo. Izberejo si naloge za utrjevanje. 

56. Obrazložim napake. Za nalogo morajo napisati popravo. 

57. Se pogovorimo, skupaj zapišemo težje besede. 

58. Povem, kje so delali največ napak, skupaj se pogovorimo o pravilnem zapisu. Učenci 

naredijo popravo. 

59. Skupaj pregledamo in napišemo popravo. 

60. Pogovorimo se o nareku. Povem, kaj so dobro zapisali, kje je bilo največ težav. Naredijo 

popravo. 

61. Med popravljanjem izdelujem nabor najpogostejših napak. Projiciram jih na tablo. Ob 

vsaki napaki se pogovorimo in utemeljimo pravilno rabo, zapis. 
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62. Se pogovorimo o najpogostejših napakah, ki so nastale pri nareku. Zapišemo jih v zvezek 

(pravilno) in jih uporabimo v povedih. Če je v nareku res veliko napak, pripnem izvirno 

besedilo in ga pravilno prepišejo. Ostali, ki imajo manj napak (do največ 6), popravijo 

samo povedi, v katerih so napake. Včasih je to domača naloga, drugič delo opravijo v šoli. 

Hitrejši in uspešnejši učenci pomagajo pri popravi učno šibkejšim. 

63. Skupna analiza. 

Zgoraj so predstavljeni odgovori sodelujočih učiteljic, ki so na kratko opisale, kaj naredijo, ko 

učencem vrnejo popravljeni narek. Za lažje razumevanje smo njihove odgovore združili. 

Opis 1: Pogovorimo se o napakah, opozorim na najpogostejše napake, podam povratno 

informacijo o zapisu nareka, učenci napišejo popravo. 

Opis 2: Predstavim najpogostejše napake, skupaj jih ustno ali pisno popravimo, večinoma 

učenci sami napišejo popravo. 

Opis 3: Pogovorimo se o pravilnosti zapisa, ustno naredimo popravo, učenci samostojno ali 

ob pomoči učitelja napišejo popravo v šoli oz. doma. 

Opis 4: Ponovno narekujem besedilo ali pa se pogovorimo o najpogostejših napakah, temu 

sledi poprava oz. predlogi, kako bi lahko rezultate nareka izboljšali. 

Opis 5: Naredimo skupno analizo nareka oz. skupaj napišemo popravo. 

 

Interpretacija 
Opis 1: Več kot polovica (52,4 %) sodelujočih učiteljic se z učenci najprej pogovori o 

napakah v nareku, jim dajo povratno informacijo o zapisu nareka, večina to opravi frontalno, 

ena raje individualno. 11 učiteljic zahteva popravo nareka oz. popravo povedi, v kateri je 

napaka, medtem ko tri učiteljice v svojem kratkem opisu niso omenile poprave, čeprav so v 

nadaljevanju anketnega vprašalnika odgovorile, da morajo učenci napisati popravo. Ena 

anketiranka je zapisala le to, da od učencev zahteva popravo. Njen opis je zelo skromen, zato 

iz teh podatkov ne moremo vedeti, ali se z učenci pogovori o napakah, jih nanje še posebej 

opozori … Ena učiteljica je tudi napisala, da po skupni analizi napak in potem ko učenci 

napišejo popravo, vpiše skupno oceno nareka, ki je sestavljena iz treh »mini ocen«, ki so jih 

učenci dobili pri treh kratkih narekih. Ena izmed sodelujočih učiteljic učencem pripravi tudi 

naloge za utrjevanje. Nekatere učiteljice pohvalijo pravilnost zapisa, ponovno razložijo 

pravopisna pravila, dajo smernice za nadaljnje delo. Dve učiteljici sta napisali, da po pregledu 

najpogostejših napak učenci večkrat napišejo popravo (pri tem je ena dodala, da  v 2. razredu 

že, v 1. razredu pa še ne zahteva poprave), medtem ko vse ostale zahtevajo, da učenci 

napišejo popravo oz. popravijo le povedi, v katerih imajo napako/-e. Tri sodelujoče učiteljice 

pojasnjujejo, da potem ko skupaj z učenci analizirajo najpogostejše napake, napačne besede 

uporabijo tudi v novih primerih. Učenci si nove povedi zapišejo v zvezek. Ena učiteljica pa 

pojasnjuje, da če je v nareku res veliko napak, učenci pravilno prepišejo projicirano besedilo 

nareka, medtem ko učenci z manj napakami popravijo le povedi, v katerih so napake. Poleg 

tega uspešnejše učence spodbuja, da pri popravi pomagajo učno šibkejšim. 

Opis 2: Delež učiteljic, ki učencem predstavijo najpogostejše napake, te napake skupaj z 

učenci ustno ali pisno popravijo, znaša 17,5 %. Ena učiteljica pri predstavitvi najpogostejših 

napak le-te označi z dogovorjenim popravnim znamenjem in učence spodbudi, da ji pomagajo 

pri pravilnem zapisu posameznih besed. Tako nastane nabor napak, ki si jih učenci dobro 

ogledajo. Podoben način uporablja večina teh učiteljic, medtem ko dve učiteljici napake 

analizirata ustno. Večina jih zahteva, da učenci samostojno napišejo popravo, dve pa 

zahtevata, da učenci popravijo le narobe napisane posamezne besede. Tri učiteljice vsakemu 

učencu napišejo povratno informacijo in jih opozorijo na pogoste napake. Ena izmed njih 
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svoje učence tudi individualno pohvali, poleg tega pa od njih ne zahteva poprave nareka oz. 

občasno zahteva le popravo posamezne besede, največkrat pa niti tega (poučuje v 1. razredu). 

Drugi dve učiteljici od svojih učencev zahtevata popravo. 

Opis 3: Slaba desetina sodelujočih učiteljic (9,5 %) v opisu navaja, da se s svojimi učenci 

pogovorijo o pravilnosti zapisa, o posebnostih, o težjih primerih. Tri učiteljice z učenci ustno 

naredijo popravo, učenci pa za domačo nalogo napišejo popravo nareka, medtem ko ostale s 

svojimi učenci analizirajo najpogostejše napake najprej frontalno, potem tudi individualno. 

Učenci nato samostojno ali ob pomoči učitelja napišejo popravo v šoli. Ena učiteljica zahteva 

tudi popravo poprave, če je to potrebno. 

Opis 4: Ena učiteljica, potem ko učencem vrne popravljeni narek, ponovno narekuje besedilo, 

temu pa sledi poprava. Ena sodelujoča učiteljica besedilo ponovno prebere in ob vsaki povedi, 

v kateri so se pojavile napake, se pogovorijo o teh napakah. Pri dveh učiteljicah učenci podajo 

predloge, kako bi lahko rezultate nareka v prihodnje izboljšali. Vse tri (4,7 %) pa zahtevajo 

popravo.  

Opis 5: 7,9 % sodelujočih učiteljic je napisalo, da naredijo skupno analizo nareka. Ena 

učiteljica tudi izpostavi posameznike, ki so narek pisali brez napak. Ena izmed teh učiteljic pa 

od svojih učencev ne zahteva poprave, ker naj bi bila to za učence 1. razreda zelo naporna 

dejavnost. Ostale učiteljice pa popravo zahtevajo. Enak delež (7,9 %) učiteljic pojasnjuje, da 

potem ko učencem vrnejo narek, skupaj napišejo popravo. Ena učiteljica je napisala, da 

skupaj naredijo le popravo najpogostejših napak, sama pa pripravi seznam napak, ki si ga 

učenci prepišejo v zvezek, da si z njim lahko pozneje tudi pomagajo. Ena učiteljica pa se z 

učenci pogovori o nareku, potem pa skupaj zapišejo težje besede, ki so jim delale težave. Ena 

učiteljica učence opozori le na pikice v nareku (na ta način označi napake) in da navodilo, da 

sami poskušajo najti napake v svojem zapisu. Če jim ne uspe, lahko za pomoč prosijo 

prijatelja ali učitelja. 

Glede na pridobljene podatke smo prišli do ugotovitve, da večina sodelujočih učiteljic najprej 

analizira narek, se pogovori o napakah, najpogostejše napake izpostavi. Večji delež učiteljic 

se o napakah pogovori frontalno, nekaj pa se posveti vsakemu posamezniku posebej in jih še 

dodatno usmeri v napake, ki so se pojavile v njihovih izdelkih. Nekaj je tudi učiteljic, ki po 

skupni analizi napak napačno zapisane besede uporabijo v novih povedih in na ta način učenci 

utrjujejo njihov zapis. Peščica učiteljic je izpostavila tudi to, da posebej pohvalijo učence, ki 

so pisali zelo dobro. Nekatere učiteljice zahtevajo ponoven zapis težjih besed, medtem ko 

večina učiteljic zahteva vsaj popravo celotne povedi, v kateri je napaka, oz. popravo celotnega 

nareka. Menimo, da je najbolj smiselno, da učitelji zahtevajo popravo povedi, v katerih se 

pojavijo napake.  

Zanimiv je opis učiteljice, ki je zapisala, da učencem po analizi nareka pripravi naloge za 

utrjevanje, ki si jih samostojno izberejo. Predvidevamo, da v te naloge vključi predvsem tiste 

besede, besedne zveze, ki so učencem delale težave pri zapisu po nareku. Menimo, da je prav, 

da se učenci večkrat v različnih novih primerih srečajo z besedami, ki so jim delale težave pri 

nareku. Na ta način jih utrjujejo, poleg tega pa se zmanjša možnost, da bodo iste napake 

ponavljali tudi v prihodnje.  
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9 Ali od učencev zahtevajo, da napišejo popravo, in ali jo pregledajo? 

Preglednica 29: Ali učitelji zahtevajo popravo?  

ALI ZAHTEVATE, DA UČENCI 

NAPIŠEJO POPRAVO? 
f f % 

Da 60 95,2 

Ne 3 4,8 

Skupaj 63 100,0 

 

Večina sodelujočih učiteljic (95,2 %) od svojih učencev zahteva, da napišejo popravo, 

medtem ko 4,8 % učiteljic tega ne zahteva. 

Preglednica 30: Ali popravo pregledajo? 

ALI JO PREGLEDATE? f f % 

Da 60 100,0 

Ne 0 0,0  

Skupaj 60 100,0 

 

Vse sodelujoče učiteljice (100 %), ki od svojih učencev zahtevajo popravo, popravo tudi 

pregledajo. 

4,8 % anketirank, ki od svojih učencev ne zahtevajo poprave, so v nadaljevanju pojasnile, 

zakaj ne. Njihovi odgovori so bili sledeči: 

- Ker je za učence 1. razreda to zelo naporna dejavnost. 

- Včasih le posamezno besedo. 

- Ker je glede na moje prejšnje besedilo poprava že napisana, in je nepotrebno, da piše 

še enkrat (za lažje razumevanje pojasnila prilagamo še opisan način, kaj učiteljica 

naredi, ko učencem vrne popravljeni narek: Opozorim jih na pikice (napake zaznamuje 

tako, da označi besedo, v kateri je napaka, npr. s piko) in dam navodilo, da naj sami 

poskusijo najti napako in jo popraviti. Če jim ne uspe, za pomoč prosijo prijatelja. Če 

obema spodleti, priskočim na pomoč, da napako poiščemo skupaj in jo "lastnik" sam 

popravi.). 

Iz pridobljenih podatkov je razvidno, da skoraj vse učiteljice (95,2 %) od svojih učencev 

zahtevajo popravo in jo tudi pregledajo. Učiteljice (4,8 %), ki poprave ne zahtevajo, poučujejo 

v 1. razredu. Njihova delovna doba je 20–30 let, izobrazba pa VI/1. oz. VII. stopnja. Na 

podlagi podatkov, ki smo jih pridobili, lahko sklepamo, da je glavni razlog ta, da so to učenci 

1. razreda, ki se komaj srečujejo s pisanjem po nareku in učiteljice menijo, da še niso 

sposobni samostojno napisati kakovostne poprave. Sicer pa ena izmed teh treh učiteljic v 

bistvu popravo zahteva, vendar na nekoliko drugačen način (opisano zgoraj).  

Menimo, da je prav, da učenci napišejo popravo nareka. S tem utrdijo pravilen zapis besed ali 

besednih zvez, ki so jim povzročale težave, na ta način se tudi zmanjša možnost, da bodo v 

prihodnje ponavljali iste napake. 

Pridobljenih podatkov ne moremo primerjati z realnim stanjem v OŠ, ker nismo bili prisotni 

pri naslednjih urah slovenščine, ko so učiteljice učencem vrnile popravljene nareke. 
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6.2 Rezultati drugega dela raziskave – opazovanje izvedbe nareka pri pouku 

slovenščine od 1. do vključno 6. razreda  

Rezultate opazovanja izvedbe nareka pri pouku slovenščine prikazujemo v preglednici, ki 

smo jo sestavili s pomočjo literature pred neposrednim opazovanjem izvedbe. Zaradi lažje 

preglednosti in razumljivosti smo pod vsako preglednico na kratko pojasnili potek učne ure in 

izvedbe nareka. 

Z učiteljicami od 1. do vključno 5. razreda smo se ustno dogovorili, da smo celoten potek 

izvedbe lahko posneli. V 6. razredu nismo dobili dovoljenja za avdio posnetek. Avdio 

posnetki so nam služil le za pomoč pri analizi posamezne učne ure. 

1. razred 

Opazovalni list 

OSNOVNI PODATKI 

Datum opazovanja: 21. 4. 2017 

Opazovalec: M. Verbanec                                                                     

Opazovalna preglednica 

UČITELJEVE DEJAVNOSTI 

PRI IZVEDBI NAREKA 

 

DA/NE 

 

OPOMBE 

Učence seznani z namenom ure. 
DA 

Pojasni, da bodo pisali po nareku, in 

sicer v dveh skupinah. 

1. faza – PRED narekom   

Predstavitev vrste nareka (npr. 

slikovni narek, kontrolni, vadbeni 

…) in ciljev (npr. preverjanje rabe 

velike začetnice). 

NE 

 

NE 

Vrste nareka ne pojasni, prav tako 

tudi ciljev ne. 

Motiviranje učencev (npr. ogled 

slike, uporaba lutke …). 
DA 

Pripravljeno imata ustrezno uvodno 

motivacijo (didaktična igra). 

Pogovor o neznanih besedah 

(upoštevanje različnih tipov 

zaznave). 
NE 

O neznanih besedah se ne 

pogovorijo. Sestavijo poved in si s 

ploskanjem pomagajo pri 

ugotavljanju števila besed. 

Priprava učencev na poslušanje 

besedila. DA 

Večkrat poudarita, da mora biti med 

izvedbo nareka tišina, da bodo lahko 

slišali, kaj narekujeta. 

Branje celotnega besedila. 

NE 

Vzgojiteljica svoji skupini najprej 

prebere črke, v nadaljevanju pa ne 

prebere celotnega besedila. 

Učiteljica svoji skupini učencev ne 

prebere celotnega besedila pred 

začetkom narekovanja. 

2. faza – MED narekom   

Zagotavljanje tišine. 

NE 

Učenci so precej glasni in moteči. 

Učiteljici jih ne umirjata in ne 

zagotavljata primerne tišine. 

Raba ustreznih nebesednih DELNO Vzgojiteljica stoji predvsem na enem 
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spremljevalcev govorjenja: 

- slušnih (glasnost, hitrost govora, 

ritmičnost, artikulacija, stavčna 

intonacija …) 

- vidnih (položaj v prostoru). 

mestu, ne preverja, ali so vsi učenci 

zapisali črko oz. besedo. Govori 

primerno glasno, primerno hitro, 

razločno. Podobno opazimo pri 

učiteljici: stoji pretežno na enem 

mestu, govori primerno hitro in 

dovolj glasno ter razločno. Preverja, 

ali so vsi učenci uspeli zapisati po 

nareku. 

Raba knjižne zborne izreke. 

NE 

Pri obeh učiteljicah je slišati nekaj 

narečnih besed, čeprav se obe precej 

trudita pri rabi knjižne zborne izreke. 

Način narekovanja besedila 

(opozarjanje na ločila, večkratno 

ponavljanje povedi …). 

DA 

Obe opozarjata na ločila, po potrebi 

večkrat ponovita črko oz. besedo ali 

celotno poved.  

Čas pisanja celotnega nareka.  15 MINUT 

3. faza – PO nareku   

Ponovno branje besedila (način 

branja, ali imajo učenci dovolj 

časa, da sproti označijo/popravijo 

napake …). 
DA 

Učiteljica ponovno prebere celotno 

besedilo, a nekoliko prehitro. Večina 

učencev težko popravi morebitne 

napake, ker so še slabi bralci. 

Vzgojiteljica besedila ne prebere 

ponovno.  

*Individualizacija 

DA 

Vzgojiteljica dodatno ponovi besedo 

ali celotno poved za učenca, ki je 

nekoliko počasnejši od večine. 

Spremlja njegovo delo in mu po 

potrebi večkrat ponovi. 

 

1. faza – PRED narekom  

V 1. razredu sta bili prisotni učiteljica razrednega pouka in vzgojiteljica. Najprej sta izvedli 

uvodno motivacijo. Izbrali sta klasično didaktično igro dan – noč, potem pa sta navodila 

nekoliko priredili. Vzgojiteljica je narekovala kratke zloge in hkrati pokazala kartonček z 

izbrano črko. Če so učenci v narekovanem zlogu slišali glas oz. črko, ki je bila zapisana na 

kartončku, so morali ostati pri miru, v nasprotnem primeru so morali počepniti. Najprej je 

pokazala primer, da so vsi učenci razumeli navodilo, potem pa so se igrali zares. Dodala je 

tudi daljše zloge in nazadnje različne besede. Na ta način so učenci ponovili črke oz. glasove, 

ki so jih že usvojili. Potem je učiteljica pokazala kartonček, na katerem je bila slika psa. 

Želela je, da nekdo sestavi poved, v kateri bo uporabil besedo pes. Nato so skupaj prešteli, 

koliko besed vsebuje poved in si pri tem pomagali s ploskanjem.  

Na začetku ure sta nas učiteljici seznanili s tem, da sta se odločili za diferencirano delo, ker so 

zmogljivosti učencev zelo različne. Dogovorili sta se, da bosta učence razdelili v dve skupini, 

in sicer glede na njihove trenutne zmožnosti. Vzgojiteljica je prevzela učence, za katere sta 

menili, da zmorejo nekoliko manj, zato sta za njih pripravili nekoliko lažji zapis po nareku. 

Skupino učencev, ki zmorejo več, je prevzela njihova učiteljica. Učenci so se posedli v dve 

skupini. Vzgojiteljica je obema skupinama hkrati pojasnila navodila izvedbe in poteka nareka. 

Razdelili sta jima liste, na katere so pisali narek. Na vrhu lista so se najprej vsi podpisali. Še 

posebej sta opozorili, da naj vsaka skupina posluša le svojo učiteljico in piše, kar bo 

narekovala. Vzgojiteljica je obe skupini dodatno opozorila, da pišejo od začetka do konca 

vrstice in šele nato nadaljujejo v novi vrstici. Učence je opomnila, da morajo pozorno 
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poslušati, kar bo prebrala, nato pa poskušajo zapisati črko oz. besedo, ali vsaj tiste črke, ki jih 

prepoznajo. Poleg tega jih je opozorila, da pišejo v tišini in ne gledajo k sosedu. Skupina 1 je 

najprej pisala samo črke. Na njihovih listih so zato bili narisani kvadratki, v katere so zapisali 

posamezno črko. Vzgojiteljica jim je pojasnila, da bo najprej prebrala vse črke in jih 

opozorila, da samo poslušajo in še ničesar ne zapisujejo.  

2. faza – MED narekom (Skupina 1) 

Počasi je narekovala posamezne črke. Nekateri učenci so si polglasno ponovili narekovano 

črko preden so jo zapisali, nekateri pa so potrebovali še dodatno ponovitev. Če je vzgojiteljica 

opazila, da učenec po dveh ponovitvah ni zmogel napisati narekovane črke, mu je svetovala, 

da v tisti kvadratek naredi črto in gre naprej. Ko so napisali vse črke, jim je povedala navodilo 

za naprej, in sicer, da bodo sedaj pisali posamezne besede. Pojasnila je, da bo povedala 

besedo, jo tudi ponovila, učenci pa si jo lahko potiho ponovijo, če jim to pomaga pri zapisu in 

zapomnitvi. Opozorila je, da začnejo pisati v naslednjo vrsto, na črte. Nekateri učenci so si 

glasno narekovali posamezne črke pri zapisu besede. Daljše besede je narekovala bolj počasi 

in razločno, večkrat jih je ponovila. Opozorila je, ko so prišli do zadnje besede. Na koncu je 

preverila, ali so vsi uspeli napisati zadnjo besedo. Nato je povedala navodilo še za zadnji del 

nareka, in sicer za zapis kratkih povedi. Povedala je, da bo prebrala celo poved in preštela 

besede, nato pa bo poved prebrala še enkrat. Pojasnila je tudi, da ko bo povedala, da na koncu 

napišejo piko, jo morajo napisati, drugače pike ne pišejo. Kljub navodilu, da bo najprej 

prebrala poved, nato preštela besede in poved še enkrat prebrala, se vzgojiteljica tega ni 

držala. Prebrala je celo poved, potem pa je narekovala posamezno besedo. Tokrat si je že 

velika večina učencev glasno narekovala posamezno črko pri zapisu. Eden izmed učencev si 

je med narekom celo žvižgal. Vzgojiteljica ga ni opozorila. Vzgojiteljica je ponovno prebrala 

celotno poved, tokrat nekoliko glasneje, ker je bilo v razredu že precej glasno. Kljub hrupu 

učencev ni opozorila, da morajo biti tiho. Opozorila pa je, da je na koncu povedi pika. Med 

narekovanjem je večkrat uporabila besedo »ok«. Ko je bilo v razredu že res neznosno glasno, 

je eden izmed učencev začel umirjati preostale.  

Besedo »pes« je vzgojiteljica najprej prebrala z upoštevanjem polglasnika, potem pa vsak glas 

posebej. Ko je besedo večkrat ponovila, jo je ponovila na oba načina. Učenci so jo začeli 

spraševati, kako se torej pravilno napiše. Nič ni komentirala. Ko so prišli do zadnje povedi, je 

to tudi povedala. Pri besedi »konj« je poudarila sklop –nj. Na koncu povedi ni prebrala še 

enkrat. 

En učenec je povedal, da ne ve zapisati narekovane besede. Vzgojiteljica mu je pojasnila, da 

če česa ne ve, naj pusti prazno in mu bo na koncu še enkrat narekovala. Tudi ena učenka je 

imela težave, predvsem pri zapisu kratkih povedi. Vzgojiteljica ji je dodatno počasneje 

narekovala, a vseeno ni pomagalo. Potem jo je spodbudila, da naj vsaj nariše, kar ona 

narekuje.  

V razredu je bilo precej glasno, učiteljici učencev nista posebej umirjali.  

1. faza – PRED narekom (Skupina 2) 

Učiteljica je izvedla narek s skupino boljših učencev. Navodila so bila za vse skupna. Potem 

ko je vzgojiteljica podala vsa navodila, so začeli izvedbo nareka. Kljub temu, da je 

vzgojiteljica povedala, da bosta obe najprej prebrali celotno besedilo, učiteljica tega ni storila. 

Učencem je prebrala prvo poved in začela narekovati.  

2. faza – MED narekom (Skupina 2) 

Učencev je bilo v tej skupini nekoliko manj, bili so bolj umirjeni in tihi. Pozorno so poslušali 

učiteljico, ki jim je narekovala. Nekateri so si posamezno besedo polglasno ponovili. 

Učiteljica je večkrat ponovila posamezno besedo ali del povedi, na koncu še celo poved. 

Vsakič je opozorila, kje stoji pika. Tudi težje besede je ustrezno izgovarjala in ni posebej 
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poudarjala posamezne črke ali sklopa, npr. pri besedi »cel« ali »glasbilo«. Narekovala je 

dovolj glasno in razločno. Vedno je opozorila na vsa ločila, ki so se pojavila v besedilu.  

3. faza – PO nareku 

Na koncu je učiteljica prebrala celotno besedilo. Učencev pred tem ni opozorila, da naj 

pozorno sledijo svojemu zapisu in si popravijo morebitne napake, če jih opazijo. Brala je 

primerno glasno in razločno, a nekoliko prehitro. Ta skupina je nekaj minut prej zaključila. V 

miru in tišini so počakali, da so narek zaključili tudi učenci prve skupine. Vzgojiteljica ni 

ponovno prebrala celotnega besedila. Na koncu je učence le opozorila, da naj liste oddajo in 

se podpišejo, če tega še niso storili. 

 

2. razred 

Opazovalni list 

OSNOVNI PODATKI 

Datum opazovanja: 21. 4. 2017 

Opazovalec: M. Verbanec                                                                      

Opazovalna preglednica 

UČITELJEVE DEJAVNOSTI 

PRI IZVEDBI NAREKA 

 

DA/NE 

 

OPOMBE 

Učence seznani z namenom ure. 

DA 

Učence povabi na preprogo in jim 

pove, kaj bodo počeli pri uri 

slovenščine. 

1. faza – PRED narekom   

Predstavitev vrste nareka (npr. 

slikovni narek, kontrolni, vadbeni 

…) in ciljev (npr. preverjanje rabe 

velike začetnice). 

NE 

 

DA 

Vrste nareka ne predstavi. 

Pojasni jim, kaj bo preverjala pri 

nareku (zapis malih in velikih pisanih 

črk). 

Motiviranje učencev (npr. ogled 

slike, uporaba lutke …). 
NE 

Posebne motivacije nima 

pripravljene. 

Pogovor o neznanih besedah 

(upoštevanje različnih tipov 

zaznave). 
NE 

Ponovijo zapis posameznih malih 

pisanih črk, predvsem tistih, ki so jih 

nazadnje spoznali. O neznanih 

besedah se ne pogovorijo. 

Priprava učencev na poslušanje 

besedila. 
DA 

Večkrat opozori, da morajo pozorno 

poslušati besedilo, ki ga bo prebrala. 

Branje celotnega besedila. 

NE 

Pred pisanjem po nareku ne prebere 

celotnega besedila. Na koncu ure 

pojasni, da je pozabila na ta del. 

Zatrdi, da po navadi tega dela ne 

izpusti. 

2. faza – MED narekom   

Zagotavljanje tišine. 

DELNO 

Na začetku je precej glasno, a jih 

hitro umiri. V nadaljevanju je 

primerna tišina. 

Raba ustreznih nebesednih 

spremljevalcev govorjenja: 

DA 

 

Narekuje primerno glasno in z 

ustrezno hitrostjo. Narekovanje je 
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- slušnih (glasnost, hitrost govora, 

ritmičnost, artikulacija, stavčna 

intonacija …) 

- vidnih (položaj v prostoru). 

DA ritmično, razločno, pozorna je na 

ustrezno rabo stavčne intonacije. 

Po razredu se sprehaja in pozorno 

spremlja napredek učencev. 

Raba knjižne zborne izreke. 

DELNO 

Trudi se pri rabi knjižne zborne 

izreke, a je vseeno občasno slišati 

naglas. 

Način narekovanja besedila 

(opozarjanje na ločila, večkratno 

ponavljanje povedi …). 

DA 

Opozarja na vsa ločila, ker to ni eden 

izmed ciljev tega nareka. Prav tako 

posamezno poved večkrat ponovi. 

Čas pisanja celotnega nareka.  24 MINUT 

3. faza – PO nareku   

Ponovno branje besedila (način 

branja, ali imajo učenci dovolj 

časa, da sproti označijo/popravijo 

napake …). 
DA 

Besedilo ponovno prebere z ustrezno 

hitrostjo in dovolj glasno. Učenci 

lahko sproti pozorno spremljajo svoj 

zapis v zvezku in označijo ali 

odpravijo morebitne napake, ki jih 

opazijo. 

*Individualizacija 

DA 

Učenka, ki je počasnejša, ima pomoč 

študentke, ki je trenutno na pedagoški 

praksi. Učiteljica učencu večkrat 

ponovi posamezno poved, če vidi, da 

nekoliko zaostaja za večino. 

 

1. faza – PRED narekom 

V 2. razredu sta bili prisotni razredničarka in študentka, ki je takrat bila na pedagoški praksi. 

Učiteljica je učence najprej povabila na preprogo. Razložila jim je navodila za dejavnost. 

Skoraj vsakega učenca je poklicala k tabli in mu narekovala eno črko. Učenec jo je moral 

zapisati z veliko in malo pisano črko. Še posebej je opozorila, da velike in male pisane črke ne 

smejo biti enake velikosti. Če so učenci imeli težave pri zapisu, jih je usmerjala in ustrezno 

spodbujala. Pogovorili so se tudi o tem, kaj je pomembno, ko pišemo pisane črke, kako jih 

moramo zapisati (v eni potezi). Nekaj črk, ki so jim delale težave, so napisali tudi po zraku. 

Učencem je povedala, da bodo pisali narek. Pojasnila je, da bo najprej narekovala črke. 

Njihova naloga je, da najprej napišejo malo pisano, potem pa še veliko pisano črko. Pozorni 

morajo biti, da med črkami pustijo dovolj prostora. Nato bo narekovala besede. Pogovorili so 

se o tem, kako pišemo besede. Učenci so hitro odgovorili, da jih pišemo z veliko začetnico. 

Vprašala jih je tudi, kaj še pišemo z veliko začetnico. Odgovorili so, da z veliko začetnico 

pišemo imena živih bitij, imena krajev, rek … Opomnila jih je, da vse ostale besede, ki jih bo 

narekovala, napišejo z malo začetnico. Pogovorili so se tudi o tem, kaj je pomembno pri 

pisanju, in sicer, da črke in besede pišejo z eno potezo, da na koncu napišejo piko, strešico ali 

črtico na črko, ki jo potrebuje. Prav tako ne smejo pozabiti na končno ločilo in veliko 

začetnico pri pisanju povedi. Še posebej jih je opozorila, da morajo biti pozorni na ime, ki ga 

vedno pišemo z veliko začetnico. Prav tako jih je opozorila, da morajo pisati čitljivo in lepo. 

Ponovila jim je tudi navodilo, kako bodo pisali narek.  

2. faza – MED narekom 

Učenci so si razdelili zvezke za slovenščino in vzeli pisala. Napisali so naslov in se pripravili 

na pisanje po nareku. Učiteljica je narekovala posamezne črke, učenci so vsako črko skupaj 

glasno ponovili in jo nato zapisali v zvezek. Nenehno jih je opozarjala, da morajo glasno 

ponoviti, kar narekuje. Učence je spremljala in jih po potrebi dodatno opozorila na pravilen 
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zapis (npr. ne pozabi napisati veliko in malo črko). Po razredu se je sprehajala in spremljala 

delo vseh. Narekovala je dovolj glasno in razumljivo, da so jo lahko vsi dobro slišali in 

razumeli. V razredu ni bila popolna tišina, zato jih je opozarjala in umirjala. Ko so napisali 

črke, jim je povedala nadaljnja navodila. Nadaljevali so pisanje besed, zato so morali začeti v 

novi vrsti. Ponovno je opozorila na način pisanja; narekujem besedo, jo ponoviš in potem 

zapišeš v zvezek. Učenci so tokrat vestno upoštevali navodila in zapisovali po nareku. Tokrat 

je bila med pisanjem tišina in mir. Pri besedi »sol« je poudarila glas -l, tako da so vsi dobro 

slišali, da je na koncu besede glas -l in ne -u. Pojasnila je, da je na pravilen zapis opozorila 

zato, ker ni preverjala pravopisa, ampak zapis malih in velikih pisanih črk. Besede je 

narekovala razločno in primerno glasno. Vsi učenci niso enako glasno ponavljali narekovanih 

besed, nekateri sploh niso sodelovali. Tudi pri besedi »zvonec« je zelo jasno narekovala 

besedo, tako da so slišali vse glasove, ki so prisotni v besedi. Pri prvem imenu jih je dodatno 

opozorila, da naj razmislijo, kaj pomeni ta beseda. Želela jih je usmeriti v pravilen zapis. 

Učenci med besedami niso pisali ločil. Za zapis so imeli na voljo dovolj časa. Ko so zapisali 

vse besede, je ponovno povedala navodila za nadaljnje pisanje. Ponovno so morali začeti 

pisati v novo vrsto, kajti čakal jih je še zapis kratkih povedi. Pojasnila jim je, kako bo 

potekalo narekovanje – na enak način kot prej. Najprej je prebrala celo poved, učenci so le 

poslušali. Nato so glasno začeli ponavljati poved, vendar jih je učiteljica ustavila. Želela je, da 

ob ponavljanju povedi skupaj preštejejo besede, ki jih ta poved vsebuje. Nato so poved lahko 

zapisali. Nekaj časa ni ponovila povedi oz. dela povedi, ampak je nekoliko počakala. 

Opozorila je le, da je konec povedi. Povedi ni več ponovila. Učenci so jo torej slišali le 

dvakrat. Preden je nadaljevala, je vprašala, ali lahko nadaljuje. Naslednjo poved je najprej 

prebrala, potem so jo vsi skupaj glasno ponovili in ob tem šteli besede, ki jih je ta poved 

vsebovala. Nato so učenci poved zapisali v zvezek. En učenec je vprašal, ali je zadnja beseda 

»barve«, zato je poved še enkrat glasno ponovila. Medtem je eden učenec glasno povedal, da 

je napisal »so modre hlače«. Učiteljica njegove izjave ni komentirala, le utišala ga je, da ne bi 

motil ostalih učencev. Pri narekovanju druge povedi učencev ni dodatno opozorila na zapis 

velike začetnice na začetku povedi. Prav tako ni rekla, da na koncu napišejo piko, ampak je le 

rekla, da je konec povedi. Eden izmed učencev je bil nekoliko počasnejši, zato je njegovo 

delo pozorno spremljala in mu po potrebi večkrat ponovila poved, tako da je lahko tudi on vse 

zapisal. Učenci so medtem potrpežljivo čakali na nadaljevanje. Vsakič je opozorila, ko je bilo 

konec povedi in da bo narekovala novo poved. Šele pri tretji povedi je opozorila, da naj pazijo 

na velike začetnice. Poved »Edi in Miha iščeta zvonček« je najprej prebrala v celoti, nato je 

narekovala le polovico povedi. Skupaj so glasno ponovili del povedi in prešteli besede, nato 

so učenci prvi del povedi zapisali v zvezek. Tokrat ni opozorila na zapis velike začetnice pri 

imenih. Ko se je prepričala, da so vsi zapisali prvi del povedi, je ponovno narekovala še drugi 

del. Skupaj so glasno ponovili drugi del povedi in prešteli besede. Tokrat je opozorila, da je 

na tem mestu konec povedi. Če se je slučajno zgodilo, da je kateri učenec začel glasno 

govoriti, ga je učiteljica takoj utišala. Zadnjo poved je le dvakrat ponovila.  

3. faza – PO nareku 

Ko so prišli do konca, je povedala, da bo glasno prebrala celoten narek, oni pa naj pozorno 

sledijo svojemu zapisu v zvezku in ga popravijo, če opazijo kakšno napako. Besedilo je 

prebrala primerno hitro, tako da so učenci lahko spremljali svoj zapis in tudi odpravili 

morebitne napake, ki so jih uspeli opaziti. Ko je ponovno brala povedi, ni opozorila, kje stoji 

pika. Ko je do konca prebrala, jih je opomnila, da imajo še nekaj časa, da popravijo, če so kje 

označili napake, drugače pa naj zvezek oddajo, da bo nareke doma pregledala. 
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3. razred 

Opazovalni list 

OSNOVNI PODATKI 

Datum opazovanja: 21. 4. 2017 

Opazovalec: M. Verbanec                                                                     

Opazovalna preglednica 

UČITELJEVE DEJAVNOSTI 

PRI IZVEDBI NAREKA 

 

DA/NE 

 

OPOMBE 

Učence seznani z namenom ure. 
DA 

Takoj na začetku ure jih seznani z 

namenom. 

1. faza – PRED narekom   

Predstavitev vrste nareka (npr. 

slikovni narek, kontrolni, vadbeni 

…) in ciljev (npr. preverjanje rabe 

velike začetnice). 

NE 

 

DA 

Vrste nareka ne predstavi, pojasni pa 

jim, kaj bo preverjala v nareku 

(velika začetnica, ločila, pravilen 

zapis posameznih besed). 

Motiviranje učencev (npr. ogled 

slike, uporaba lutke …). 
NE 

Učencev ne motivira, ampak jim s 

pomočjo projekcije obnovi, na kaj 

morajo biti pozorni pri pisanju po 

nareku in kako bo narek potekal. 

Pogovor o neznanih besedah 

(upoštevanje različnih tipov 

zaznave). 
DA/NE 

Pogovorijo se o zapisu neznanih 

besed oz. o besedah »nagajivkah« in 

le ustno povejo, kako se te besede 

zapišejo. 

Priprava učencev na poslušanje 

besedila. 
DA 

Opomni, da morajo pozorno poslušati 

in biti med izvedbo nareka čim bolj 

tiho, da bodo lahko dobro slišali, kaj 

jim bo narekovala. 

Branje celotnega besedila. DA  

2. faza – MED narekom   

Zagotavljanje tišine. 

DELNO 

Na začetku so še precej nemirni in 

glasni, v nadaljevanju pa je v razredu 

primerna tišina. 

Raba ustreznih nebesednih 

spremljevalcev govorjenja: 

- slušnih (glasnost, hitrost govora, 

ritmičnost, artikulacija, stavčna 

intonacija …) 

- vidnih (položaj v prostoru). 

DA 

Dovolj glasno, primerna hitrost 

govora, ritmično, razločno, 

upoštevanje stavčne intonacije. 

Sprehaja se po razredu in spremlja 

delo vseh učencev. 

Raba knjižne zborne izreke. 

DA 

Med narekom skoraj ni slišati 

narečja, ustrezno uporablja knjižno 

zborno izreko. 

Način narekovanja besedila 

(opozarjanje na ločila, večkratno 

ponavljanje povedi …). 

DA 

Na ločila ne opozarja, ker je to eden 

izmed ciljev, ki jih preverja. 

Posamezne povedi večkrat ponovi. 

Čas pisanja celotnega nareka.  21 MINUT 

3. faza – PO nareku   
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Ponovno branje besedila (način 

branja, ali imajo učenci dovolj 

časa, da sproti označijo/popravijo 

napake …). 

DA 

Primerna hitrost in glasnost branja. 

Učenci lahko brez težav spremljajo 

svoj zapis in si označijo napake. 

*Individualizacija 

DA 

Učiteljica večkrat ponovi posamezno 

poved učenki, ki je nekoliko 

počasnejša. 

 

1. faza – PRED narekom 

Učiteljica je učence na začetku ure seznanila, da bodo pisali narek. Učenci so si pripravili 

zvezke in pisala. Pojasnila je, da bo v nareku preverjala veliko začetnico, ločila in pravilen 

zapis posameznih besed. Nato je projicirala predstavitev, s pomočjo katere so ponovili, kaj je 

zelo pomembno pri pisanju nareka. Pojasnila jim je, da bo najprej prebrala besedilo v celoti, 

da si bodo lahko predstavljali, kaj bodo morali v nadaljevanju zapisati v svoje zvezke. Potem 

bo začela narekovanje, in sicer bo narekovala posamezne povedi. Povedala je, da si bodo 

lahko prešteli število besed v povedi, da bodo lažje zapisali poved. Povedala je tudi, da 

besedilo in povedi niso dolge, zato je pomembno, da vsak pozorno posluša in si dobro 

zapomni narekovano poved, da jo bo lahko natančno zapisal v zvezek. Predlagala je, da si 

posamezno poved po njenem nareku ponovijo v mislih in šele potem zapišejo. Posamezno 

poved bo večkrat ponovila, njihova naloga pa je, da ko poved zapišejo, ponovno preverijo 

zapis in po potrebi popravijo napake, ki jih opazijo. Prav tako je povedala, da bo njihove 

izdelke vzela domov in jih natančno pregledala, naslednji dan pa bodo skupaj pogledali, 

katere napake so se pojavljale in na kaj morajo biti v prihodnje bolj pozorni. Na koncu bo še 

enkrat prebrala celotno besedilo, oni pa bodo spremljali svoj zapis v zvezku in dopolnili ali 

popravili napake. Še posebej jih je opozorila, na kaj morajo biti pozorni pri pisanju po nareku: 

pravilen zapis besed (ob tem se pogovorijo o t. i. besedah nagajivkah – čevelj, Ljubljana, 

konj; besede, ki vsebujejo –lj, -nj; besede prišel, videl, hlebček, hrib); pogovorili so se tudi o 

tem, kako si lahko pomagajo pri pravilnem zapisu težjih besed, za katere niso prepričani, kako 

se pravilno napišejo (ni hriba, ni konja). Spodbudila jih je, da naj bodo pozorni na omenjene 

stvari pri nareku, da bodo lahko uspešni pri pisanju. Opomnila jih je tudi na lep videz zapisa, 

na presledke med posameznimi besedami, čitljivost pisave, veliko začetnico, ustrezno končno 

ločilo – ponovili so, katera končna ločila poznajo (pika, klicaj, vprašaj), kdaj uporabljamo 

vejico (pri naštevanju). Učencem je razdelila liste, na katere so se podpisali in napisali naslov. 

Opozorila jih je, da morajo pisati na vsako črto in ne od črte do črte, ampak naj bodo črke 

nekoliko manjše. Tudi sama je na tablo napisala »Narek« in datum.  

Najprej je v celoti prebrala besedilo. Nato je učence opozorila, da se morajo zbrati, ker bodo 

pričeli zapisovati po nareku. Ponovno jih je opomnila, da med narekom ne smejo govoriti. Če 

kdo ne bo dobro slišal narekovane povedi, naj dvigne roko in jo bo takoj ponovila. Preden je 

začela narekovati, jih je ponovno opomnila, da morajo pozorno poslušati, da si lahko v mislih 

ponovijo poved in preštejejo besede, potem pa zapišejo v zvezek.  

2. faza – MED narekom 

Narekovala je dovolj glasno in razločno. Vsako poved je večkrat ponovila, tako da so vsi 

lahko slišali in povedi zapisali. Ni opozorila na veliko začetnico na začetku povedi ali pri 

zapisu imena. Prav tako ni opozorila na končno ločilo. Če se je učenec zmotil, mu je rekla, da 

naj prečrta besedo in jo zraven zapiše pravilno. Učenci so bili precej nemirni, zato jih je 

morala velikokrat opozarjati. Ko je nadaljevala z naslednjo povedjo, je opozorila, da gre 

naprej. Povedala jim je, da jim ne bo omenjala končnih ločil, ker želi preveriti, ali znajo 

postaviti ustrezna končna ločila na pravo mesto. Sprehajala se je po prostoru in spremljala 

zapis vseh učencev. Nadaljevala je šele, ko se je prepričala, da so vsi uspeli zapisati 
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narekovano poved. Vsako poved je večkrat glasno ponovila. Upoštevala je stavčno intonacijo, 

tako da so učenci lahko slišali, katero končno ločilo je bilo treba zapisati pri posamezni 

povedi. Trudila se je pri rabi pravilne knjižne zborne izreke. Ni vedno omenila, da nadaljuje z 

novo povedjo. Na začetku so bili učenci nemirni in glasni, a jih je ustrezno umirila in 

motivirala za pisanje. Daljšo poved je najprej narekovala v celoti, potem pa po krajših delih, 

da je bilo učencem lažje zapisati celotno poved. Nekaj učencev je bilo nekoliko počasnejših, 

zato je pozorno spremljala njihovo delo in jim po potrebi še dodatno ponovila posamezno 

poved. Vsem učencem je tako zagotovila, da so lahko zapisali celoten narek. Med 

narekovanjem učencev ni opozarjala na pravilen zapis težjih besed. Nekaj težav se je pojavilo 

pri zapomnitvi in zapisu imena Matjaž, zato je v razredu postalo glasno, a jih je hitro umirila. 

Pri besedi hlod jim je pomagala in dodatno poudarila glas -h. Ko so prišli do konca, je 

pojasnila, da bo ponovno prebrala celotno besedilo, njihova naloga pa je, da pozorno 

poslušajo in hkrati spremljajo svoj zapis na listu in si označijo morebitne napake, ki jih bodo 

na koncu tudi popravili. Šele nato bodo narek lahko oddali.  

3. faza – PO nareku 

Besedilo je prebrala primerno hitro in glasno, tako da so učenci lahko brez težav spremljali 

svoj zapis. Med ponovnim branjem so učenci postali precej glasni, zato jih je morala večkrat 

umirjati. Nekaj učencev sploh ni spremljalo svojega zapisa, učiteljica tega ni opazila ali pa ni 

želela komentirati. Ko je besedilo še enkrat prebrala, je učencem dala navodilo, da sedaj sami 

še enkrat preberejo svoj zapis in preverijo, ali so bili pozorni na vse velike začetnice, na vsa 

ločila, končna in nekončna in ali so vse besede pravilno napisane. Učenci so potem oddali 

liste, učiteljica pa je povedala, da jih bodo naslednjič dobili nazaj in tudi skupaj naredili 

popravo. 

 

4. razred 

Opazovalni list 

OSNOVNI PODATKI 

Datum opazovanja: 25. 4. 2017 

Opazovalec: M. Verbanec                                                                     

Opazovalna preglednica 

UČITELJEVE DEJAVNOSTI 

PRI IZVEDBI NAREKA 

 

DA/NE 

 

OPOMBE 

Učence seznani z namenom ure. 

DA 

Pojasni, da bodo pri pisanju po 

nareku povezali družbo in 

slovenščino. 

1. faza – PRED narekom   

Predstavitev vrste nareka (npr. 

slikovni narek, kontrolni, vadbeni 

…) in ciljev (npr. preverjanje rabe 

velike začetnice). 

NE 

Vrste nareka in ciljev ne predstavi. 

Motiviranje učencev (npr. ogled 

slike, uporaba lutke …). 
DA 

Pogovarjajo se o značilnostih domače 

pokrajine, besede zapisujejo na tablo. 

Pogovor o neznanih besedah 

(upoštevanje različnih tipov 

zaznave). 

DA 

Vse besede so jim načeloma že 

znane, a vseeno ponovijo njihov 

zapis na tablo. Predvsem zapis težjih 
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besed. 

Priprava učencev na poslušanje 

besedila. DA 

Jasno opozori, da morajo pozorno 

poslušati besedilo, ki ga bo prebrala, 

ker ga bodo potem zapisali še sami. 

Branje celotnega besedila. 
DA 

Celotno besedilo prebere primerno 

hitro in dovolj glasno. 

2. faza – MED narekom   

Zagotavljanje tišine. 

DA 

Učenci upoštevajo vsa podana 

navodila, med pisanjem so mirni in 

tihi. 

Raba ustreznih nebesednih 

spremljevalcev govorjenja: 

- slušnih (glasnost, hitrost govora, 

ritmičnost, artikulacija, stavčna 

intonacija …) 

- vidnih (položaj v prostoru). 

DA 

 

DA 

Narekuje primerno glasno, z ustrezno 

hitrostjo, ritmično, jasno in zelo 

razločno. Uporaba stavčne intonacije 

je ustrezna. Sprehaja se po prostoru 

in pozorno spremlja napredek vseh 

učencev. 

Raba knjižne zborne izreke. 

DELNO 

Trudi se uporabljati knjižno zborno 

izreko, a je večkrat slišati krajevni 

naglas, ki se mu nikakor ne more 

izogniti. 

Način narekovanja besedila 

(opozarjanje na ločila, večkratno 

ponavljanje povedi …). 

DA 

Na ločila ne opozarja, ker je to eden 

izmed ciljev nareka, razen v enem 

primeru (opozori na vejico, ker še ne 

poznajo pravila za rabo vejice v 

takem primeru). Povedi večkrat 

ponovi, glede na potrebe učencev, ki 

jih pozorno spremlja. 

Čas pisanja celotnega nareka.  15 MINUT 

3. faza – PO nareku   

Ponovno branje besedila (način 

branja, ali imajo učenci dovolj 

časa, da sproti označijo/popravijo 

napake …). 

DA 

Besedilo ponovno prebere v celoti. 

Bere primerno hitro in dovolj glasno. 

Učenci imajo možnost, da spremljajo 

svoj zapis in označijo ali že sproti 

popravijo morebitne napake. 

*Individualizacija NE / 

 

1. faza – PRED narekom 

Na začetku ure je učiteljica učence seznanila, da bodo pri slovenščini povezali slovenščino in 

družbo. Najprej so ponovili, o čem so se trenutno pogovarjali pri družbi (o domači pokrajini). 

Učenci so prihajali k tabli in zapisali posamezne besede, ki so v povezavi z domačim krajem 

(npr. Bela krajina, Belokranjec, strani neba, relief, vzpetina, imena vzpetin v Beli krajini). 

Pozorno so spremljali zapis na tabli in se med seboj popravljali, če so opazili napako. Pri 

zapisu besed na tablo so bili pozorni na veliko začetnico in pravilen zapis. Ko so končali s 

prvim delom ure, jim je učiteljica pojasnila, da bodo nekaj teh besed, ki so jih ponovili in 

zapisali na tablo, uporabili tudi v nareku, ki ga bodo v nadaljevanju pisali. Nato je pojasnila 

navodilo za delo. Učenci so odprli zvezke in napisali naslov. Učiteljica je prebrala celotno 

besedilo, učenci so le pozorno poslušali. Opomnila jih je na potek izvedbe; poslušaš, ponoviš, 

zapišeš. 
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2. faza – MED narekom 

Prebrala je prvo poved, učenci so za njo glasno ponovili in poved zapisali v zvezek. Menimo, 

da učenci v 4. razredu več ne bi rabili glasno ponavljati narekovanih povedi. Učiteljica je 

poved še enkrat glasno ponovila po delih. Na končna ločila in velike začetnice ni opozarjala. 

Narekovala je primerno glasno in s primerno hitrostjo. Spremljala je napredek učencev in bila 

pozorna, da so vsi uspeli zapisati poved, šele nato je nadaljevala narekovanje. Narekovala je 

razločno, vendar je bilo slišati naglas. Na zapis vejice je opozorila v tistih povedih za katere 

se še niso učili pravila. V razredu je bila popolna tišina, učenci so pozorno poslušali 

narekovanje in zapisovali v zvezek. Daljše povedi je večkrat ponovila po krajših delih. Med 

narekom se je sprehajala po razredu in spremljala njihovo delo. Počasnejšim učencem je 

dodatno ponovila posamezno poved ali del povedi, če je bilo potrebno. Skoraj vsakič je 

opozorila, da bo narekovala novo poved. S tem je učencem posredno nakazala, da je konec 

povedi in da morajo napisati piko. Pri povedi, ki je vsebovala naštevanje, učencev ni 

opozorila na zapis vejice, ker bi to pravilo že morali dobro poznati. Vseeno je opozorila, da ta 

poved vsebuje vejico, a da ne bo povedala, na katerem mestu, ker to pravilo že poznajo. 

Vsako poved je takoj za tem, ko so jo skupaj glasno ponovili, ponovila še enkrat. Tudi ko so 

zaključili pisanje, je bilo v razredu še vedno izredno tiho in mirno.  

3. faza – PO nareku 

Učiteljica je ponovno prebrala celotno besedilo, učenci pa so pozorno sledili svojemu zapisu v 

zvezku in si označili napake, ki so jih opazili. Besedilo je prebrala primerno hitro, tako da so 

učenci imeli možnost opaziti in označiti ali celo popraviti morebitne napake. Tudi pri 

ponovnem branju je povedala, kje stoji vejica v tistih povedih, za katere še niso poznali 

pravila. Po branju so imeli učenci še nekaj časa, da so ponovno počasi prebrali svoj zapis in 

popravili napake, ki so si jih uspeli označiti. 

Do konca šolske ure je ostalo še dovolj časa, zato je učiteljica želela, da skupaj preverijo zapis 

nekaterih besed. Učenci so pod zapisanim besedilom napisali naslednje: Privoščim si lahko 

___ napak. S tem je želela spodbuditi njihovo samokritičnost. Nato so med seboj zamenjali 

zvezke. Najprej so ponovili popravna znamenja. Učiteljica jih je napisala na tablo in 

pojasnila, kaj pomeni katero. Sicer popravna znamenja že poznajo, a so jih vseeno morali 

ponoviti. Učiteljica je ponovno prebrala besedilo in opozarjala na pravilen zapis. Brala je 

glasno in razločno, opozarjala na veliko začetnico, ločila in tudi na tablo napisala posamezno 

besedo, če je to bilo potrebno za lažje razumevanje. Učenci so z drugo barvo popravili 

napake, uporabljali so popravna znamenja. Nekateri so želeli popraviti svoje napake ali 

napeljati tistega, ki je imel njihov zvezek, da jim popravi napako. Učiteljica jih je opozorila, 

da tega ne smejo početi in jih spodbudila, da so zdaj v vlogi učitelja in imajo izredno 

pomembno nalogo. Opozorila jih je, kako težko je popravljati besedilo, ki je grdo napisano. 

Med popravljanjem so bili učenci nekoliko nemirni in zmedeni. Ko so popravili narek, so 

zvezke oddali učiteljici, da jih je tudi sama pregledala. 
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5. razred 

Opazovalni list 

OSNOVNI PODATKI 

Datum opazovanja: 24. 4. 2017 

Opazovalec: M. Verbanec                                                                     

Opazovalna preglednica 

UČITELJEVE DEJAVNOSTI 

PRI IZVEDBI NAREKA 

 

DA/NE 

 

OPOMBE 

Učence seznani z namenom ure. 
DA 

Takoj na začetku ure jih opomni, da 

bodo pisali narek.  

1. faza – PRED narekom   

Predstavitev vrste nareka (npr. 

slikovni narek, kontrolni, vadbeni 

…) in ciljev (npr. preverjanje rabe 

velike začetnice). 

DA 

 

 

Vrste nareka ne predstavi. Pojasni, da 

bo v nareku preverjala pravilnost 

zapisa besed, veliko začetnico, ločila. 

Motiviranje učencev (npr. ogled 

slike, uporaba lutke …). 
NE 

Učencev nič posebej ne motivira za 

pisanje po nareku. 

Pogovor o neznanih besedah 

(upoštevanje različnih tipov 

zaznave). 
DA 

Izpostavi nekaj besed, ne ravno 

neznanih, ampak predvsem zaradi 

pravilnega zapisa (z veliko oz. malo 

začetnico). 

Priprava učencev na poslušanje 

besedila. DA 

Opozori, da naj pozorno prisluhnejo 

besedilu, ki ga bo najprej prebrala v 

celoti. 

Branje celotnega besedila. 
DA 

Besedilo primerno hitro in dovolj 

glasno prebere v celoti. 

2. faza – MED narekom   

Zagotavljanje tišine. DA V razredu je primerna tišina in mir. 

Raba ustreznih nebesednih 

spremljevalcev govorjenja: 

- slušnih (glasnost, hitrost govora, 

ritmičnost, artikulacija, stavčna 

intonacija …) 

- vidnih (položaj v prostoru). 

DA 

 

NE 

Narekuje primerno glasno in ustrezno 

hitro. Pozorna je na ritmičnost 

narekovanja in razločno izgovarjavo. 

Prav tako ustrezno uporablja stavčno 

intonacijo. Večinoma stoji le na enem 

mestu. 

Raba knjižne zborne izreke. 
DELNO 

ozki e-ji povsod (Cene, bere), ozki o-

ji (očka, otrok), prodajaLka 

Način narekovanja besedila 

(opozarjanje na ločila, večkratno 

ponavljanje povedi …). 

DA 

Na ločila ne opozarja, posamezno 

poved večkrat ponovi. 

Čas pisanja celotnega nareka.  15 MINUT 

3. faza – PO nareku   

Ponovno branje besedila (način 

branja, ali imajo učenci dovolj 

časa, da sproti označijo/popravijo 

napake …). 

DA 

Besedilo ponovno prebere primerno 

glasno in ustrezno hitro. Učenci 

imajo dovolj časa, da sproti 

označijo/popravijo svoje napake. 

*Individualizacija DA Učenec, ki ima težave pri pisanju po 
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nareku, odide skupaj s pomočnico 

ven iz razreda. Individualno mu 

narekuje nekoliko krajši narek, ki ga 

je zanj pripravila učiteljica. 

 

1. faza – PRED narekom 

Na začetku ure je učiteljica povedala, da bodo tokrat pri uri slovenščine pisali narek, in sicer 

le za vajo. Učenci so pripravili pisala, učiteljica pa jim je razdelila liste, na katere so pisali 

narek. En učenec je šel skupaj z romsko pomočnico iz razreda. Z njo je individualno pisal 

narek, ki ga je zanj nekoliko priredila (skrajšala) njegova učiteljica. Najprej je učence 

opozorila, da morajo pisati s pisanimi črkami, da naj bodo pozorni na pisanje na črto in da 

pustijo nekoliko prostora do roba. Nato so se pogovorili, zakaj bodo pisali narek in kaj bo 

preverjala. Učenci so našteli naslednje: velika začetnica, ločila, zapis besed z –lj, -nj, besede, 

ki jih zapišemo drugače kot jih izgovorimo. Ponovili so tudi, katera ločila poznajo in uporabo 

velike začetnice pri lastnih imenih, kako delimo lastna imena in podali nekaj primerov za 

vsako lastno ime. Pogovorili so se tudi o občnih imenih in našteli nekaj primerov. Pri 

pogovoru o vrstah lastnih imen jim je učiteljica podala nekaj podobnih primerov, ki so se 

potem pojavili tudi v nareku. Skupaj so ugotavljali, kako bi te besede zapisali, z veliko ali z 

malo začetnico (npr. Knjižnica Mirana Jarca). Pred začetkom pisanja jih je še posebej 

opozorila na zapis velike začetnice, na uporabo velikih in malih pisanih črk. Pojasnila je, da 

bo najprej prebrala celotno besedilo, njihova naloga je le, da pozorno poslušajo in še ničesar 

ne zapisujejo. Nato je razločno prebrala celotno besedilo. V govoru je uporabljala le ozke e-je, 

zato njena raba knjižne zborne izreke ni bila najbolj ustrezna.  

2. faza – MED narekom 

Pojasnila je, da bo narekovala posamezne povedi. Če se bo zgodilo, da nekdo ne bo slišal oz. 

si ne bo zapomnil cele povedi, naj le mirno počaka, saj bo vsako poved večkrat ponovila. 

Najprej je prebrala celotno prvo poved. Nato jim je pojasnila, da bo sedaj narekovala to poved 

po krajših delih. Med narekovanjem ni opozarjala na zapis velike začetnice ali na posamezna 

ločila. Narekovala je primerno glasno in ustrezno hitro. Posamezno poved je večkrat ponovila 

in če je bila nekoliko daljša, jo je narekovala po krajših delih. Po narekovanju prve povedi je 

vprašala, ali so vsi uspeli zapisati in če lahko nadaljuje. Večinoma je stala le na enem mestu in 

ni preverjala napredka učencev. Večkrat je ponovila, da bo še enkrat prebrala poved, v 

naslednjem trenutku je nato povedala, da gre naprej in prebrala naslednjo poved. Posamezno 

poved je ponovila povprečno dvakrat. Ves čas je govorila, da bo prebrala naslednji stavek, 

čeprav je bilo besedilo sestavljeno iz kratkih povedi. Nekajkrat se je le sprehodila po razredu 

in preverila napredek. Opazila je, da ima en učenec težave, zato je postala nanj pozorna in mu 

po potrebi večkrat ponovila poved. Med pisanjem nareka je bila v razredu primerna tišina. Če 

so učenci postali glasnejši, so se začeli umirjati med seboj in se hitro umirili. 

3. faza – PO nareku 

V nadaljevanju je povedala navodilo, da naj najprej sami preberejo svoj zapis nareka in 

popravijo morebitne napake, ki jih opazijo. Potem bo še sama glasno prebrala narek, medtem 

pa bodo oni natančno spremljali svoj zapis in bili pozorni, če se še kje pojavi kakšna napaka. 

Preden so sami prebrali svoj zapis, jih je opomnila, kaj so se na začetku ure pogovarjali o 

velikih začetnicah. Preden je ponovno prebrala besedilo, jih je opozorila, da morajo biti 

pozorni tudi na pravilen zapis posameznih črk in ne le na veliko začetnico in ločila. Besedilo 

je prebrala primerno glasno in ustrezno hitro, da so učenci lahko spremljali svoj zapis in si 

označili ali sproti popravili napake, ki so jih opazili. Nekateri učenci niso spremljali svojega 

zapisa, zato jih je učiteljica opozorila. Opomnila jih je, da se spodaj podpišejo in ponovno 
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pregledajo zapis, če želijo, in popravijo, kar so si uspeli označiti. Nareke so na koncu ure 

oddali, da jih je učiteljica lahko pregledala še doma. 

 

6. razred 

Opazovalni list 

OSNOVNI PODATKI 

Datum opazovanja: 16. 5. 2017 

Opazovalec: M. Verbanec                                                                     

Opazovalna preglednica 

UČITELJEVE DEJAVNOSTI 

PRI IZVEDBI NAREKA 

 

DA/NE 

 

OPOMBE 

Učence seznani z namenom ure. 

DA 

Na začetku ure učence seznani, da 

bodo pisali narek za utrjevanje 

znanja. 

1. faza – PRED narekom   

Predstavitev vrste nareka (npr. 

slikovni narek, kontrolni, vadbeni 

…) in ciljev (npr. preverjanje rabe 

velike začetnice). 

NE 

 

DA 

Vrste nareka ne predstavi. Pojasni cilj 

nareka (raba velike začetnice v 

lastnih imenih). 

Motiviranje učencev (npr. ogled 

slike, uporaba lutke …). NE 

Učencev nič posebej ne motivira. Le 

ponovi, kako bo potekala izvedba 

nareka. 

Pogovor o neznanih besedah 

(upoštevanje različnih tipov 

zaznave). 

NE 

O neznanih besedah se ne 

pogovorijo. Ponovijo, katera lastna 

imena poznajo, primerov ne podajajo. 

Priprava učencev na poslušanje 

besedila. DA 

Nič posebej ne opozarja, le pove, da 

bo glasno prebrala celoten narek in 

naj dobro prisluhnejo. 

Branje celotnega besedila. 
DA 

Primerno glasno in razločno prebere 

celotno besedilo. 

2. faza – MED narekom   

Zagotavljanje tišine. 

DA 

Med pisanjem je primerna tišina. 

Nekajkrat mora opozoriti 

posameznike, ki delajo nemir. 

Raba ustreznih nebesednih 

spremljevalcev govorjenja: 

- slušnih (glasnost, hitrost govora, 

ritmičnost, artikulacija, stavčna 

intonacija …) 

- vidnih (položaj v prostoru). 

DA 

 

DA 

Narekuje primerno hitro in dovolj 

glasno ter ritmično. Pozorna ja na 

jasno artikulacijo in ustrezno rabo 

stavčne intonacije. Sprehaja se po 

razredu in spremlja delo učencev.  

Raba knjižne zborne izreke. 

DA 

Trudi se pri rabi knjižne zborne 

izreke. Občasno je slišati krajevni 

naglas, a se ga spretno izogiba. 

Način narekovanja besedila 

(opozarjanje na ločila, večkratno 
DA 

Na ločila ne opozarja, čeprav ni 

omenila, da bi to bil posebej cilj pri 
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ponavljanje povedi …). nareku. Opozori le na eno vejico, za 

katero še ne poznajo pravila. 

Posamezno poved glede na potrebe 

učencev večkrat ponovi. 

Čas pisanja celotnega nareka.  15 MINUT 

3. faza – PO nareku   

Ponovno branje besedila (način 

branja, ali imajo učenci dovolj 

časa, da sproti označijo/popravijo 

napake …). 
DA 

Ponovno primerno glasno prebere 

besedilo. Nič ne opozori, da naj 

spremljajo svoj zapis in si popravijo 

morebitne napake. Pozneje jim 

projicira besedilo, da si ga sami 

popravijo s popravnimi znamenji. 

Popravna znamenja pred tem tudi 

ponovijo. 

*Individualizacija 

DA 

Učenec je nekoliko počasnejši in 

potrebuje dodatno pomoč. Učiteljica 

pozorno spremlja njegov zapis in mu 

po potrebi večkrat ponovi besedilo. 

Piše isti narek kot vsi ostali. 

 

1. faza – PRED narekom 

Na začetku ure je učiteljica povedala, da bodo pisali narek za utrjevanje znanja. Pojasnila jim 

je, da bo v nareku preverila, kako poznajo rabo velike začetnice v lastnih imenih. Nato so 

skupaj ponovili, katere tri vrste lastnih imen poznajo. Primerov za vsako vrsto lastnega imena 

niso omenjali. Prav tako se niso pogovorili o neznanih besedah, učiteljica jih ni na nič posebej 

opozorila. Povedala je, da bodo narek pisali v zvezek, jih opozorila, da morajo pisati samo s 

pisanimi črkami, z modrim ali črnim pisalom. Pojasnila jim je, da bodo na koncu tudi 

preverili in ovrednotili svoje nareke. Nato je povedala, da bo narek najprej v celoti prebrala, 

njihova naloga pa bo, da le pozorno poslušajo in ničesar ne zapisujejo. Nato bo narekovala 

posamezne povedi, vsako poved bo tudi večkrat ponovila, če bo poved daljša, jo bo 

narekovala po krajših delih. Opomnila jih je, da med pisanjem ne smejo ničesar spraševati. Če 

ne bodo slišali povedi ali si ne bodo uspeli vsega zapomniti, naj le pozorno prisluhnejo, saj bo 

večkrat ponovila posamezno poved. Prav tako je pojasnila, da bo na koncu še enkrat prebrala 

celoten narek. Učencu, ki ima težave, je pojasnila, da če bo slučajno zaostajal pri pisanju, mu 

bo sproti večkrat ponovila posamezno poved, ali pa da tisti del povedi izpusti in nadaljuje in 

se bosta pozneje vrnila k tistemu, česar ne bo uspel napisati. Nato je besedilo v celoti prebrala. 

Preden so začeli pisati po nareku, jih je ponovno opozorila, da morajo biti pozorni na veliko 

začetnico, vejico in pravilen zapis malih in velikih pisanih črk. Učenci so jo vprašali, kako 

bodo vedeli, kje napisati piko. Pojasnila jim je, da piko napišejo takrat, ko bo šla z glasom 

navzdol in se ustavila, prav tako jim pojasni, da bo vedno narekovala le po eno poved in že iz 

tega bodo lahko brez težav ugotovili, kje stoji pika.  

2. faza – MED narekom 

Besedilo je narekovala primerno glasno in dovolj hitro. Sprehajala se je po razredu in pozorno 

spremljala njihovo delo. Učencu, ki je bil počasnejši, je še dodatno ponovila posamezno 

poved. Daljše povedi je najprej prebrala v celoti, potem pa tudi po delih. Narekovala je 

razločno in ritmično. Če so učenci postajali nemirni, jih je takoj umirila. Na veliko začetnico 

in ločila ni opozarjala. Poskušala je čim bolj upoštevati knjižno zborno izreko. Nekajkrat je 

sicer bilo slišati naglas, a se je tega uspešno izogibala. Pri eni povedi je opozorila na ločilo, 

ker pravila za postavitev vejice v taki povedi še ne poznajo. Posamezno poved je večkrat 
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ponovila, če je opazila, da učenci še niso uspeli zapisati celotne povedi. Pri zapisu letnice je 

dovolila, da zapišejo leta s števko ali z besedo.  

3. faza – PO nareku 

Ko so končali pisanje po nareku, je učiteljica še enkrat prebrala celotno besedilo. Nič jih ni 

opozorila, naj pozorno spremljajo svoj zapis v zvezku in si označijo morebitne napake, ki jih 

opazijo. Večina učencev posledično ni spremljala svojega zapisa. Besedilo je prebrala 

primerno hitro, tako da bi učenci lahko sproti označevali morebitne napake, če bi spremljali 

svoj zapis v zvezku. Nazadnje je podala navodilo, da vzamejo navadne svinčnike, ker bodo 

preverili svoj zapis nareka. Ob tem jih je tudi vprašala, kako jim je šel zapis, kakšna je bila 

zahtevnost besedila, njen tempo narekovanja. Projicirala je besedilo nareka, učenci pa so s 

svinčnikom popravljali svoje napake v besedilu. Pred tem so ponovili popravna znamenja, 

prav tako jim je pojasnila, kako naj popravijo napake. Opomnila jih je, da naj bodo pri 

popravljanju napak strogi. Sproti je preverjala, ali so si ustrezno popravili napake. Poprava je 

potekala hitro. Na koncu so svoje zvezke oddali, da je nareke preverila tudi sama. 
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Rezultate predstavljamo tudi po raziskovalnih vprašanjih. 

1 Kako učitelji predstavijo vrsto nareka in njegove cilje? 

Pri opazovanju izvedbe nareka v razredu smo ugotovili, da je večina učiteljic pred izvedbo 

nareka pojasnila, kaj bodo preverjale in učence še posebej opozorile, na kaj morajo biti 

pozorni pri pisanju. Nobena izmed opazovanih učiteljic ni predstavila vrste nareka. Učiteljica 

1. razreda ni pojasnila, kaj bo preverjala, smo pa iz posredovane učne priprave in opazovanja 

učne ure sklepali, da je preverjala poznavanje velikih tiskanih črk in pravilnost zapisa. V 2. 

razredu je učiteljica pojasnila, da bo preverjala zapis malih in velikih pisanih črk. Tudi v 3. 

razredu je učiteljica predstavila, kaj bo preverjala v nareku, in sicer rabo velike začetnice, 

ločila in pravilen zapis posameznih besed. Učiteljica 4. razreda učencem ni predstavila 

glavnega cilja nareka. Na koncu šolske ure je pojasnila, da je preverjala rabo velike začetnice 

zemljepisnih lastnih imenih. V 5. razredu je učiteljica pojasnila, da bo preverjala pravilnost 

zapisa besed, veliko začetnico in rabo ločil. Učencem je tudi povedala, da bodo pisali narek za 

vajo. Učiteljica v 6. razredu je pojasnila, da je glavni cilj nareka preverjanje rabe velike 

začetnice v lastnih imenih. Na začetku ure je tudi pojasnila, da bodo pisali narek za utrjevanje 

znanja. 

2 Kako učitelji motivirajo učence za pisanje nareka? 

Le dve učiteljici sta učence pred pisanjem nareka ustrezno motivirali in svoj cilj tudi dosegli. 

Ostale učiteljice motivaciji niso namenjale posebne pozornosti. Učiteljici v 1. razredu sta za 

učence pripravili zanimivo didaktično igro dan – noč in s prirejenimi pravili na zanimiv način 

motivirali učence za pisanje nareka. Še posebej dobra vaja je bila, ko so skupaj sestavili krajšo 

poved. Prešteli so, koliko besed vsebuje, in si pri tem pomagali s ploskanjem. Pričakovali 

smo, da si bodo na ta način pomagali tudi pri pisanju po nareku, vendar tega nista vključili v 

izvedbo. Vzgojiteljica je pri dveh povedih sama glasno preštela število besed, medtem ko 

učiteljica tega ni počela. V 2. razredu so namesto motivacije ponovili pravilen zapis vseh 

malih in velikih pisanih črk, ki so jih potem preverjali v nareku. Črke so pisali na tablo in tudi 

po zraku, če so učenci imeli posebne težave pri zapisu posamezne črke. V 3. razredu je 

učiteljica s pomočjo projekcije ponovila, na kaj morajo biti učenci pozorni pri pisanju nareka, 

in predstavila, kako bo narek potekal. Druge motivacije ni pripravila. Tudi v 4. razredu je 

učiteljica poskušala motivirati učence. Pojasnila jim je, da bodo tokrat združili znanje družbe 

in slovenščine, potem pa jih je spraševala o domači pokrajini. V 5. in 6. razredu ni bilo 

posebne motivacije. 

Menimo, da je za učence zanimivejše in bolj motivirajoče, če skozi didaktično igro ali 

pogovor ponovijo pravopisne značilnosti, podajo nekaj konkretnih primerov, ki jih bo učitelj 

preverjal v nareku, kot če učitelj le izpostavi nekaj posameznih primerov in opozori na 

pravilnost zapisa.  

3 Kako razložijo neznane/težje besede in kako pri tem upoštevajo učence 

glede na različne tipe zaznave? 

Učiteljice pri razlagi neznanih in težjih besed niso upoštevale različnih tipov zaznave. V 1. 

razredu se z učenci sploh niso pogovorile o neznanih in težjih besedah, kljub temu da sta oba 

nareka vsebovala nekaj težjih besed, s katerimi so učenci zagotovo imeli težave (npr. pes, 

konj, Tomaž, boben, glasbilo …). Sicer sta besedi pes in boben uporabili v uvodni motivaciji, 

a nista posebej poudarjali pravilnosti zapisa. Različne tipe zaznave sta upoštevali v 

motivacijskem delu, ko so ponavljali posamezne glasove, besede in besedne zveze. V 2. 

razredu učiteljica ni namenila pozornosti zapisu neznanih in težjih besed. Ponovili so le, da 
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nekatere besede pišemo z veliko začetnico, in sicer imena bitij, krajev, rek, vse ostale besede 

pa bodo zapisali z malo začetnico. Opomnila jih je tudi na ločila in čitljiv zapis pri nareku. 

Učiteljica 3. razreda je izpostavila besede nagajivke. Pogovorili so se, kako take besede 

zapišemo, na kaj moramo biti pozorni in s čim si lahko pomagamo pri pravilnem zapisu. O 

težjih besedah so se le pogovorili, ničesar niso zapisali na tablo ali ponovili na kateri drugi 

način. Različnih tipov zaznave tudi ona ni upoštevala. Neznane oz. težje besede so učenci v 4. 

razredu zapisali na tablo. Učiteljica je preverila zapis, jih po potrebi popravila in dodatno 

opozorila na te besede. Različnih tipov zaznave tudi ona ni upoštevala. V 5. razredu so se 

pogovorili predvsem o rabi velike začetnice in ali bi v posameznih besedah in besednih 

zvezah uporabili veliko ali malo začetnico. O zapisu neznanih in težjih besed se niso 

pogovarjali. Poleg tega so ponovili, kako delimo lastna imena, in za vsako vrsto našteli nekaj 

primerov, pri tem pa pojasnili, kaj pišemo z malo oz. veliko začetnico. Tudi v 6. razredu se 

niso pogovorili o težjih in neznanih besedah. Ponovili so le, katere vrste lastnih imen 

poznamo. Primerov za posamezno vrsto lastnega imena niso navedli. 

4 Ali učitelji pred narekovanjem preberejo celotno besedilo? 

Učiteljici 1. in 2. razreda pred narekovanjem nista prebrali celotnega besedila. Na koncu 

opazovanja se je učiteljica 2. razreda opravičila, ker je pozabila prebrati celotno besedilo. 

Pojasnila je, da po navadi najprej prebere celotno besedilo, a je tokrat pozabila. Vzgojiteljica 

v 1. razredu je svoji skupini učencev najprej prebrala vse črke, ki jih je potem narekovala, 

medtem ko krajšega besedila, ki ga je narekovala v nadaljevanju, pred narekovanjem ni 

prebrala v celoti. V ostalih razredih so učiteljice najprej prebrale celotno besedilo. Brale so 

primerno hitro in dovolj glasno. Večina je bila pozorna na ustrezno artikulacijo.  

5 Na kateri način narekujejo besedilo? 

Tako učiteljica kot vzgojiteljica sta v 1. razredu opozarjali na ločila, po potrebi večkrat 

ponovili črko oz. besedo, besedno zvezo ali celotno poved. Vzgojiteljica je počasi narekovala 

posamezne črke. Vsako je ponovila največ dvakrat. Če je opazila, da posamezni učenec še ni 

uspel zapisati narekovane črke, mu ni želela še enkrat ponoviti, ampak mu je svetovala, da v 

ta okvirček napiše črto, ker bo nadaljevala narekovanje. Menimo, da to ni v redu. Dolžnost 

učitelja je, da vsakemu učencu omogoči zapis po nareku in mu ponovi posamezno črko ali 

besedo, kolikokrat je pač potrebno. Če je učenec zelo počasen, naj učitelj narek raje izvede 

individualizirano in ga ustrezno prilagodi glede na njegove trenutne sposobnosti. Ker je bil 

narek sestavljen iz treh delov, je vedno pojasnila, kako bo delo potekalo naprej. Spodbujala 

jih je, da so si med zapisom ponavljali narekovane črke in besede, da jim je bil zapis lažji. Ko 

so prišli do zadnje besede, jih je na to tudi opozorila. Opozarjala je na ločila in jim pojasnila, 

da ločil ne pišejo, če jih ne bo na to opozorila. Učiteljica, ki je narekovala boljši skupini 

učencev, je večkrat ponovila posamezno poved oz. del povedi, če je bila le-ta nekoliko daljša. 

Tudi na ločila je večkrat opozorila. Besed v posamezni povedi ni preštela. Med narekovanjem 

učencev v tej skupini ni bilo treba umirjati. Njihovo delo je pozorno spremljala in nadaljevala, 

ko se je prepričala, da so vsi uspeli zapisati posamezno poved.  

V 2. razredu je učiteljica opozarjala na vsa ločila, ker to ni bil eden izmed ciljev nareka. Prav 

tako je posamezno poved večkrat ponovila in pozorno spremljala napredek vseh učencev, še 

posebej najšibkejših. Večkrat je vprašala, ali so vsi napisali in ali lahko nadaljuje. Nenehno jih 

je opozarjala, da morajo glasno ponoviti poved, ki jo bo narekovala in šele potem jo lahko 

zapišejo. Učencem je to delalo precej težav. Menimo, da je za to lahko več razlogov, in sicer 

ali učenci takega načina dela niso vajeni, ali pa že zelo dolgo niso pisali po nareku. Najprej je 

narekovala črke, potem besede in nazadnje krajše povedi. Pred vsakim delom jih je posebej 

opozorila, da prehajajo na nov del in da naj začnejo pisati v novi vrsti. Pri zapisu imen je še 
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posebej opozorila, da naj bodo pozorni na pravilen zapis (velika začetnica). Pri narekovanju 

povedi je skupaj z učenci glasno preštela število besed, ki jih je poved vsebovala. Večkrat je 

vprašala, ali lahko nadaljuje. Daljšo poved je najprej prebrala v celoti, potem pa še po delih, 

da so jo učenci lažje zapisali. Narekovala je primerno hitro, razločno in jasno. 

Tudi v 3. razredu je učiteljica večkrat ponovila posamezno poved oz. del povedi. Na končna 

ločila ni opozarjala, ker je to bil eden izmed ciljev, ki jih je preverjala. Prav tako ni posebej 

opozarjala na veliko začetnico na začetku povedi ali pri zapisu imena. Pri narekovanju je bila 

pozorna na izgovarjavo posameznih besed, še posebej težjih. Med narekovajem ni posebej 

opozarjala na zapis težjih besed.  

Učiteljica 4. razreda je večkrat ponovila posamezno poved in pozorno spremljala njihov zapis 

v zvezek. Na ločila ni opozarjala, ker je to bil eden izmed ciljev nareka. Na ločilo je opozorila 

le v enem primeru, pri katerem učenci še niso poznali pravila za zapis vejice. Pozorno je 

spremljala delo učencev in nadaljevala šele, ko se je prepričala, da so vsi uspeli zapisati, kar je 

narekovala. Daljše povedi je večkrat ponovila po krajših delih. Skoraj vsakič je opozorila, da 

bo narekovala novo poved. 

Učencem 5. razreda je učiteljica najprej narekovala celotno poved, daljšo poved tudi po delih. 

Vsako poved je tudi večkrat ponovila. Med narekovanjem ni opozarjala na veliko začetnico in 

na zapis posameznih ločil. Ko je zaključila narekovanje ene povedi, je povedala, da nadaljuje 

z naslednjo. Njeno narekovanje je v celoti potekalo na ta način.  

V 6. razredu je učiteljica narekovala posamezne povedi. Če je bila poved daljša, jo je 

narekovala po krajših delih. Vsako poved je večkrat ponovila. Ko se je prepričala, da je vsem 

uspelo zapisati, je nadaljevala. Na zapis velike začetnice in ločil ni opozarjala. Opozorila je le 

na eno vejico, ker pravila za njen zapis učenci še niso poznali. Še posebej je bila pozorna na 

učenca, ki je potreboval individualizacijo pri izvedbi. 

6 Kako dosledni so učitelji pri knjižni zborni izreki? 

Tako vzgojiteljica kot učiteljica sta se trudili govoriti knjižno zborno. Med narekovanjem je 

vzgojiteljica večkrat uporabila besedo »ok«, prav tako je bilo slišati nekaj narečnih besed. 

Učiteljica je bila pri rabi knjižne zborne izreke nekoliko uspešnejša. Učiteljice 2., 3. in 6. 

razreda so se trudile govoriti knjižno zborno, čeprav je bilo tudi pri njih občasno slišati 

posamezne narečne besede oz. »naglas«. Učiteljica 4. razreda je imela izrazit »naglas«, 

uporabila je tudi nekaj narečnih besed. Učiteljica 5. razreda je pri govoru uporabljala le ozke   

e-je. Posledično je bila njena izgovarjava posameznih besed nepravilna. Tudi ona se je zelo 

trudila pri knjižni zborni izreki.  

7 Katere nebesedne spremljevalce govorjenja uporabljajo? 

Obe izvajalki nareka v 1. razredu sta narekovali primerno glasno in primerno hitro. 

Narekovanje je bilo ritmično, posebej sta bili pozorni na artikulacijo, medtem ko pri stavčni 

intonaciji nista bili tako natančni. Učiteljica je večji del narekovanja stala na enem mestu, a je 

vseeno lahko spremljala delo vseh učencev, ker jih je bilo malo. Vseeno bi se lahko 

sprehodila med njimi, ker je narekovala nekoliko tišje, da ne bi motila prve skupine. Če 

narekovanje ni dovolj glasno, učenci lahko hitro preslišijo posamezne glasove v besedi in 

posledično naredijo napako. Menimo, da bi bilo bolje, če bi narek izvedli v dveh ločenih 

učilnicah. Prva skupina učencev je bila številčnejša in posledično tudi precej glasna in 

moteča. Naloga učitelja pa je, da pri nareku poskrbi za primerno tišino in vsem učencem 

omogoča primerne pogoje za pisanje. Vzgojiteljica je bila večji del narekovanja pretežno na 

istem mestu. Vseh učencev tako ni mogla pozorno spremljati. Njeno narekovanje je bilo 

ritmično in razločno, bila je dokaj pozorna na rabo ustrezne stavčne intonacije. Učiteljice 

ostalih razredov so bile pri narekovanju pozorne, da so narekovale dovolj glasno, primerno 
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hitro, ritmično, jasno in razločno, pazile so na pravilno rabo stavčne intonacije. Med 

narekovanjem se je učiteljica 2. razreda sprehajala po razredu in preverjala, ali so vsi učenci 

uspešno zapisali, kar je narekovala. Učiteljica 3. razreda se med narekovanjem ni veliko 

sprehajala po razredu. Šele ko je opazila, da ima en učenec težave, se je sprehodila in 

preverila uspešnost ostalih učencev. Učiteljica 4. razreda se je med narekovanjem sprehajala 

po razredu in pozorno spremljala napredek učencev. Nadaljevala je šele, ko se je prepričala, 

da je vsem uspelo zapisati narekovano poved. Učiteljica 5. razreda je med narekom večinoma 

stala na enem mestu in ni preverjala napredka učencev. Le nekajkrat se je sprehodila po 

razredu, da bi preverila napredek. Pri tem je opazila, da je imel en učenec težave, zato je 

postala nanj pozorna in preostanek narekovanja stala ob njem, da mu je lahko pomagala. Tudi 

učiteljica 6. razreda se je sprehajala po razredu in spremljala delo učencev. Še posebej 

pozorna je bila na učenca, ki je potreboval individualizacijo.  

8 Na kateri način po narekovanju posameznih delov ponovno preberejo 

besedilo? 

Vzgojiteljica ni ponovno prebrala narekovanega besedila, medtem ko je učiteljica to storila. 

Učencev ni posebej opozorila, da naj sledijo svojemu zapisu in si označijo oz. popravijo 

morebitne napake, če jih opazijo. Brala je primerno glasno in razločno, vendar za učence 1. 

razreda, ki še niso dobri bralci, nekoliko prehitro. Tako niso imeli možnosti, da bi popravili 

morebitne napake. Večina učencev tudi ni spremljala svojega zapisa. Sklepamo lahko, da tega 

načina niso vajeni, ali pa je razlog v tem, da jih učiteljica na to ni ustrezno opomnila. V 2. 

razredu je učiteljica besedilo ponovno prebrala primerno hitro, tako da so učenci lahko sproti 

preverjali svoj zapis v zvezku. Preden je besedilo prebrala je učence še posebej opozorila, da 

naj pozorno spremljajo svoj zapis in popravijo ali vsaj označijo napake, ki jih opazijo. Pri 

ponovnem branju ni opozarjala na ločila in velike začetnice. Učiteljica 3. razreda je besedilo 

ponovno prebrala primerno hitro in razločno, učence pa je opozorila, da naj spremljajo svoj 

zapis in označijo oz. popravijo napake, ki jih opazijo, čeprav nekateri tega niso upoštevali. 

Učenci so imeli dovolj časa, da so lahko brez težav spremljali svoj zapis in označili morebitne 

napake. Preden je učiteljica v 4. razredu ponovno prebrala besedilo je učence opozorila, da naj 

pozorno spremljajo svoj zapis in si popravijo morebitne napake. Besedilo je prebrala primerno 

hitro in razločno, tako da so učenci imeli dovolj časa kar sproti popraviti morebitne napake. 

Besedilo je prebrala naravno, težje besede je zapisala na tablo. Tudi učiteljica 5. razreda je 

ponovno prebrala besedilo, in sicer primerno hitro, dovolj glasno in razločno. Učence je pred 

tem opomnila, da naj pozorno spremljajo svoj zapis in si popravijo morebitne napake. Če je 

opazila, da nekateri niso spremljali svojega zapisa, jih je takoj opomnila. Tudi v 6. razredu je 

učiteljica besedilo prebrala ponovno. Brala je razločno, glasno in s hitrostjo, ki je učencem 

omogočala, da so si sproti označili morebitne napake. Pred ponovnim branjem učencev ni 

posebej opozorila, da naj spremljajo svoj zapis in si popravijo napake. Nekateri učenci niso 

spremljali svojega zapisa. Učiteljica jih ni nič opozorila. Ob projekciji celotnega besedila so 

učenci popravili svoje napake. Najprej so ponovili popravna znamenja. Učiteljica je 

spremljala, kako si popravljajo napake, sproti komentirala njihove napake in pravilen zapis 

posameznih težjih besed. 

9 Koliko časa potrebujejo za izvedbo celotnega nareka? 

Obe skupini v 1. razredu sta za izvedbo celotnega nareka potrebovali dobrih 15 minut. V 2. 

razredu so za izvedbo celotnega nareka potrebovali slabih 24 minut. V 3. razredu so 

potrebovali dobrih 20 minut, medtem ko so v 4. razredu potrebovali približno 14 minut. V 5.  

in 6. razredu so za izvedbo celotnega nareka potrebovali približno 15 minut. 
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10 Kako poskrbijo za tišino med pisanjem nareka? 

V 1. razredu je bilo med pisanjem nareka zelo glasno in moteče. Učiteljici učencev nista 

umirjali. V razredu je bilo preglasno, učenci niso imeli zagotovljene tišine. V 2. razredu na 

začetku ni bila popolna tišina, zato je učiteljica učence hitro opozorila in primerno umirila. V 

nadaljevanju je bila v razredu primerna tišina in ustrezni pogoji za delo. Učenci 3. razreda so 

bili na začetku precej nemirni, zato jih je učiteljica morala velikokrat opozarjati. V 

nadaljevanju je bilo v razredu dokaj umirjeno in tiho, le nekaj posameznikov je občasno 

postalo preglasnih. Učiteljica jih je poskušala sproti umirjati in zagotoviti primerno delovno 

okolje. V 4. in 5. razredu je bilo celo šolsko uro izredno tiho in mirno. Učenci so bili med 

pisanjem nareka umirjeni in tihi. Če so postali nekoliko glasnejši, so se umirili kar med seboj. 

Večji del ure je bilo delovno okolje primerno in prijetno. Med pisanjem nareka so bili učenci 

6. razreda dokaj umirjeni in tihi. Ko so postali preglasni, jih je učiteljica takoj umirila in 

poskrbela za primerno delovno okolje. 

11 Kako prilagodijo delo učencu, ki potrebuje individualizacijo? 

V 1. razredu sta dva učenca potrebovala individualizacijo. Učenec je večkrat prosil za 

ponovitev narekovane besede. Vzgojiteljica mu je svetovala, da če česa ne zna napisati, naj 

pusti prazno mesto in nadaljuje s tistim, kar zmore ter da mu bo na koncu ponovno 

narekovala. Tega med našo prisotnostjo v razredu ni storila. Pri zapisu kratkih povedi je imela 

ena učenka še posebej velike težave. Najprej ji je vzgojiteljica dodatno počasneje narekovala, 

a je bilo to za učenko še vedno prezahtevno, zato ji je vzgojiteljica svetovala, da vsaj poskuša 

narisati, kar sliši. V 2. razredu je bila učenka, ki je potrebovala dodatno pomoč pri zapisu po 

nareku. Učiteljica nareka zanjo ni individualizirala, ampak ji je pri pisanju pomagala 

študentka, ki je bila takrat na pedagoški praksi. Večkrat ji je ponovila posamezno besedo ali 

poved in spremljala njeno delo. Poleg tega je bil v razredu tudi učenec, ki je bil nekoliko 

počasnejši pri pisanju. Učiteljica je bila nanj še posebej pozorna in je ves čas spremljala 

njegovo delo. Po potrebi mu je večkrat ponovila posamezno besedo ali poved. V 5. razredu je 

učenec potreboval individualizacijo. Že na začetku ure je skupaj z romsko pomočnico odšel iz 

razreda. Učiteljica je pojasnila, da je zanj pripravila nekoliko krajši in lažji narek, ki ga bo 

pisal v drugi učilnici skupaj s pomočnico. Tako bo imel dovolj časa za zapis. V nasprotnem 

primeru bi preveč motil z nenehnim spraševanjem, ker ima precej težav z zapomnitvijo 

narekovanega besedila in tudi z zapisom. Tudi v 6. razredu je bil učenec, ki je potreboval 

individualizacijo. Učiteljica je pojasnila, da mu po navadi pri nareku pomaga njegova 

spremljevalka. Učenec tako piše narek hkrati z ostalimi. Spremljevalka mu večkrat ponovi 

posamezno poved, ker je počasnejši pri zapisovanju, težave pa ima tudi pri zapomnitvi daljših 

delov povedi. Občasno mu učiteljica narek tudi prilagodi. Vedno mu nudi dodaten čas za 

zapis. Tokrat spremljevalke ni bilo, zato je učiteljica bila nanj še posebej pozorna. Večkrat mu 

je ponovila posamezen del povedi. Če je opazila, da je prepočasen in da so ostali učenci že 

uspeli zapisati narekovano besedilo, mu je predlagala, da pusti nekaj prostora in bosta skupaj 

na koncu ure dopolnila.  
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IV. SKLEPNE UGOTOVITVE  

Z raziskavo, ki smo jo predstavili v magistrskem delu, smo želeli dobiti vpogled v izvedbo 

nareka v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju v osnovni šoli. Namen raziskave je bil 

ugotoviti, kako pogosto učitelji razrednega pouka in učitelji slovenščine, ki poučujejo 

slovenščino v 6. razredu, izvajajo narek, na kateri način ga izvajajo in s katerim namenom. 

Zanimalo nas je tudi, ali se med učitelji pri naštetih spremenljivkah pojavljajo razlike glede na 

delovno dobo in razred, v katerem poučujejo.  

Rezultati, ki smo jih pridobili s pomočjo spletnega anketnega vprašalnika, so pokazali, da je 

večina učiteljic že izvedla narek v danem šolskem letu oz. ga je imela namen izvesti. 

Učiteljice so navedle, da narek pogosto izvajajo, in sicer za utrjevanje in preverjanje znanja. 

Visok delež učiteljic ga uporablja tudi za preverjanje predznanja, medtem ko 44,4 % učiteljic 

narek tudi oceni. Učiteljice, ki nareka ne izvajajo, so pojasnile, da je to za učence 1. razreda 

prezahtevna dejavnost, za učence 5. in 6. razreda pa se jim izvedba nareka ne zdi ustrezna, 

zato pravopisne zmožnosti raje preverjajo na drugačen način. Rezultati so pokazali, da 

učiteljice uporabljajo različne vrste narekov, medtem ko najpogosteje uporabljajo kontrolni 

narek in narek za preprečevanje napak.  

Besedilo za narek učiteljice najraje sestavijo kar same. Manjšina sodelujočih, ki poročajo, da 

besedilo dobijo iz različne literature, si po navadi pomaga s starimi učbeniki za slovenščino 

ali spoznavanje okolja, z revijami Ciciban in Cicido pa tudi z besedili iz berila. Izvedba 

nareka v posameznem razredu poteka na različne načine.  

Rezultati ankete so pokazali, da le petina sodelujočih učiteljic pri izvedbi nareka upošteva vse 

tri predpisane faze izvedbe. Večina učiteljic izpušča del prve faze; učencem ne predstavijo 

vrste in ciljev nareka, jih ne motivirajo za pisanje, pogosto ne opozorijo na zapis težjih in 

neznanih besed, nekatere ne preberejo celotnega besedila pred izvedbo. Večina učiteljic za 

izvedbo po navadi potrebuje približno 10–15 minut.  

Z rezultati anketnega vprašalnika smo potrdili naše predvidevanje, da bo večina učiteljic 

poročala, da v razredu nimajo učenca, ki potrebuje individualizacijo pri izvedbi nareka. Manj 

kot polovica sodelujočih (49,2 %) je potrdila, da v razredu vendarle imajo učenca, ki pri 

izvedbi nareka potrebuje individualizacijo. S pridobljenimi opisi smo ugotovili, da več kot 

polovica teh učiteljic učencu omogoči, da narek piše individualno s specialnim pedagogom ali 

katerim drugim pedagoškim delavcem. Učiteljice za te učence besedilo po navadi nekoliko 

skrajšajo, prilagodijo mu hitrost narekovanja in čas pisanja. Manjši delež učiteljic nareka ne 

skrajša, ampak učencu nudijo dovolj časa za pisanje.  

Učiteljice poročajo, da napake najpogosteje zaznamujejo kar same. Manj pogosto uporabljajo 

način, pri katerem si učenci sami označijo napake oz. si med seboj zamenjajo zvezke in drug 

drugemu označijo napake. Ko same popravljajo narek, najpogosteje vsako napako označijo z 

dogovorjenim popravnim znamenjem. Ko učencem vrnejo popravljeni narek, najprej 

predstavijo oz. opozorijo na najpogostejše napake, ponovno pojasnijo posamezna pravopisna 

pravila, ki so učencem povzročala največ težav. Večina učiteljic zahteva popravo celotnega 

besedila oz. popravo povedi, v katerih imajo napako/-e. Vse učiteljice, ki zahtevajo popravo, 

jo potem tudi pregledajo.  

Pri opazovanju izvedbe nareka smo ugotovili, da so vse učiteljice izvedle kontrolni narek, in 

sicer za utrjevanje znanja. S tem podatkom ne moremo trditi, da narek uporabljajo zgolj za 

utrjevanje. V enem razredu je namreč učiteljica učencem pojasnila, da se bodo v prihodnje 

dogovorili za datum ocenjevanja nareka, v katerem bo ocenjevala pravopisna pravila, ki jih 

tokrat vadijo. Poleg tega so vse učiteljice izvedle narek zaradi naše prošnje, zato niso imele 

možnosti, da bi ga uporabile za kateri drugi namen. Vse učiteljice so same sestavile besedilo 

za narek. Pri izvedbi nareka so večinoma upoštevale predpisane faze izvedbe. Nobena 
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učiteljica v svojem razredu ni predstavila vrste nareka, medtem ko je večina predstavila cilje. 

Tri učiteljice niso prebrale celotnega besedila pred narekovanjem, medtem ko so ostale to 

storile. Učiteljice treh razredov za učence niso pripravile posebne motivacije pred pisanjem. V 

dveh razredih učencev niso opozorile na zapis težjih ali neznanih besed. Le v enem razredu ni 

bila zagotovljena primerna tišina, okolje je bilo precej moteče in nespodbudno za učence, ki 

so imeli težave pri zapisu. Pri rabi knjižne zborne izreke se je večina trudila, a je bilo vseeno 

slišati posamezne narečne besede. Le ena učiteljica na koncu ni ponovno prebrala besedila. 

Ena učiteljica je bila pri ponovnem branju celotnega besedila nekoliko prehitra. Menimo, da 

učenci niso imeli dovolj časa, da bi lahko opazili in označili napake v svojem zapisu, ker so še 

slabi bralci. Dve učiteljici pri ponovnem branju besedila učencev nista posebej opozorili na to, 

da naj pozorno spremljajo svoj zapis v zvezku. Večina učiteljic je za izvedbo nareka 

potrebovala približno 15–20 minut. V štirih razredih so učenci potrebovali individualizacijo 

pri izvedbi nareka. V enem razredu je učenec pisal narek ločeno od ostalih učencev. Učiteljica 

je zanj besedilo nekoliko skrajšala. Za pisanje je imel na voljo več časa. V ostalih razredih 

učiteljice niso prilagodile nareka za učence, ki so potrebovali individualizacijo. Med izvedbo 

so bile na njih bolj pozorne in so jim po potrebi večkrat (tudi individualno) ponovile 

posamezen del povedi. V dveh razredih sta učiteljici izvedli popravljanje nareka. Učenci so si 

med seboj zamenjali zvezke in označili napake. Obe učiteljici sta najprej ponovili popravna 

znamenja. Ena učiteljica je besedilo ponovno prebrala, posebej poudarjala težje besede in 

posamezne besede zapisala tudi na tablo, medtem ko je druga učiteljica besedilo projicirala. 

Obe sta nareke potem pregledali še sami. Pri vseh ostalih učiteljicah so učenci zvezke takoj po 

pisanju oddali, da so jih pregledale. 

Podatki, pridobljeni z opazovanjem, so nam služili za primerjavo s podatki, pridobljenimi z 

anketnim vprašalnikom. Večjih odstopanj nismo odkrili, razen pri namenu izvedbe nareka in 

pri navajanju števila učencev, ki potrebujejo individualizacijo. V skoraj vsakem razredu je bil 

namreč vsaj en učenec, ki je potreboval individualizacijo pri izvedbi. Manjša odstopanja so se 

pokazala tudi pri tem, koliko časa potrebujejo za izvedbo nareka v posameznem razredu. 

Z raziskavo smo ugotovili, da se med učiteljicami, ki poučujejo slovenščino v različnih 

razredih, pojavljajo razlike v pogostosti izvajanja nareka, v najpogosteje izbrani vrsti nareka, 

v namenu izvajanja nareka, v navedbi, ali imajo v razredu učenca, ki potrebuje 

individualizacijo pri izvedbi nareka, v načinu zaznamovanja napak. Prav tako se med 

učiteljicami z različno delovno dobo pojavljajo razlike v pogostosti in namenu izvajanja 

nareka, v navajanju, ali imajo v razredu učenca, ki potrebuje individualizacijo pri izvedbi 

nareka in v načinu zaznamovanja napak. 

V magistrskem delu smo prišli do ugotovitve, da večina učiteljic narek uporablja prepogosto, 

čeprav so priporočila strokovnjakov ravno nasprotna. Poleg tega večina ni seznanjena, s 

katerim namenom se naj bi v šoli uporabljal narek. Menimo, da velik delež učiteljic ne pozna 

priporočenih faz izvedbe nareka, ki jih navajajo različni avtorji. Večina učiteljic, ki je 

odgovorila, da imajo v razredu učenca, ki potrebuje individualizacijo pri izvedbi nareka, se 

zaveda, da morajo temu učencu ustrezno prilagoditi narek glede na njegove individualne 

sposobnosti. Tudi s podatki opazovanja lahko to potrdimo.  

Menimo, da smo z raziskavo spodbudili sodelujoče učiteljice, da razmislijo predvsem o 

pogostosti izvajanja nareka pa tudi o namenu in načinu lastne izvedbe nareka v razredu. 

Raziskavo bi lahko nadgradili z anketnim vprašalnikom za učence, ki bi nam posredovali 

podatke o izvedbah nareka, ki jih nismo mogli opazovati. Prav tako bi lahko z udeležbo pri 

naslednji uri pridobili tudi podatke o načinu učiteljevega zaznamovanja napak in o popravi, 

ko bi učitelji vrnili popravljene nareke.  
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S predstavljeno raziskavo smo prispevali k zavedanju, da je potrebno izboljšati izvedbo 

nareka v osnovni šoli (za vajo); s tem pa tudi k razvoju didaktike slovenščine. 
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VI. PRILOGE  

Priloga 1: Anketni vprašalnik  

Anketni vprašalnik za učitelje 

Pozdravljeni! 

   Sem Mateja Verbanec, študentka drugostopenjskega magistrskega programa, smer 

Poučevanje na razredni stopnji z angleščino, na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. V 

svojem magistrskem delu preučujem izvedbo nareka pri jezikovnem pouku slovenščine od 1. 

do vključno 6. razreda. 

   Prosim Vas, da izpolnite anketni vprašalnik in mi tako pomagate pridobiti podatke za 

raziskavo. Vprašalnik je anonimen, vse pridobljene podatke bom uporabila le v raziskovalne 

namene. 

   Za sodelovanje se Vam že vnaprej zahvaljujem. 

Mateja Verbanec 

 

1. Spol:     Ž    M 

 

2. Stopnja izobrazbe: 

    a) VI/1. stopnja 

    b) VI/2. stopnja 

    c) VII. stopnja 

    č) drugo: _________ 

 

3. Naziv: 

    a) učitelj razrednega pouka   b) učitelj slovenščine 

 

4. Koliko let že poučujete?  __________ 

 

5. Kateri razred poučujete v letošnjem šolskem letu? 

    1.     2.     3.     4.     5.     6. 

 

6. Ali ste/boste v letošnjem šolskem letu izvedli narek?       DA      NE 

    Če ste odgovorili z DA, obkrožite, kako pogosto ga izvajate. 

     a) Zelo pogosto 

     b) Pogosto 

     c) Redko 
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     Če ste odgovorili z NE, napišite, zakaj ne.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. Od kod dobite besedilo za narek? 

      a) Iz priročnika za učitelje. 

      b) Iz različne literature. 

      c) Sam/-a ga sestavim. 

      č) Drugo: _____________________________ 

      

    Če za narek uporabite (prepišete/priredite) besedila iz literature, napišite, prosim, iz   

    katere. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

8. Obkrožite, katero/-i/-e vrsto/-i/-e nareka izvajate. Podčrtajte vrsto nareka, ki ga 

največkrat izvedete. 

    a) Slikovni narek (preverjanje slušne zaznave, orientacije, grafomotorike). 

    b) Samonarek (samostojno narekovanje krajšega besedila, ki se ga je učenec prej naučil na 

          pamet). 

    c) Kontrolni narek (ugotavljanje pravopisnega znanja učencev). 

    č) Narek za preprečevanje napak (utrjevanje znanja in usvajanje pravopisnih pravil). 

    d) Vadbeni narek (preverjanje razumevanja novega pravopisnega pravila, tj. v isti učni 

          uri). 

    e) Izbirni narek (pisanje besed, ne celotnega besedila, npr. besede, ki se pišejo drugače,  

          kot se govorijo). 

    f) Narek s spremembami (spreminjanje določenih besed ali delov povedi med 

          narekovanjem, npr. zamenjava besede s sopomenko). 

    g) Prosti narek (delno spreminjanje besedila). 

    h) Ustvarjalni narek (obogatitev besedila s svojimi besedami). 

    i) Narek v dvojicah (sodelovalno učenje). 

    j) Drugo: ___________________________________ 

 

9. Opišite, kako izvedete narek. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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10. Čemu izvajate narek? 

Da z njim preverim predznanje učencev. DA  NE 

Da učenci utrjujejo znanje.  DA  NE 

Da preverim znanje učencev.  DA  NE 

Da ocenim znanje učencev. DA  NE 

 

 

11. Koliko časa po navadi potrebujete za izvedbo nareka? ______________________ 

 

 

12. Imate v razredu učenca, ki potrebuje individualizacijo pri izvedbi nareka?  DA    NE 

      Če ste odgovorili z DA, napišite, kako izvedete individualizacijo. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

13. Kateri način zaznamovanja napak uporabljate v nareku? Če jih več, odgovore uredite 

po pogostnosti z 1 (najpogostejše), 2, 3.  

             Učenci sami označijo svoje napake. 

             Učenci si zamenjajo zvezke in drug drugemu označijo napake. 

             Sam/-a označim napake. 

 

 

14. Če sami popravljate narek, kako zaznamujete napake? 

      a) Odpravim napake – napišem pravilno besedo/črko/ločilo. 

      b) Označim besedo, v kateri je napaka (npr. s piko). 

      c) Označim vrsto, v kateri je napaka (npr. št. napak – 2 …). 

      č) Prečrtam besedo, v kateri je napaka. 

      d) Vsako napako označim z dogovorjenim popravnim znamenjem. 

      e) Drugo: _______________________________ 

 

15. Kaj naredite, ko učencem vrnete popravljeni narek? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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16. Ali zahtevate, da učenci napišejo popravo?    DA     NE 

      Če ste odgovorili z DA, ali jo pregledate?       DA     NE 

      Če ste odgovorili z NE, napišite, zakaj ne. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verbanec, M. (2018). Izvedba nareka pri slovenščini v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju. 

Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

115 

 

Priloga 2: Opazovalni list 

Opazovalni list 

OSNOVNI PODATKI 

Datum opazovanja: 

Opazovalec:                                                                     

Opazovalna preglednica 

UČITELJEVE DEJAVNOSTI 

PRI IZVEDBI NAREKA 

 

DA/NE 

 

OPOMBE 

Učence seznani z namenom ure.   

1. faza – PRED narekom   

Predstavitev vrste nareka (npr. 

slikovni narek, kontrolni, vadbeni 

…) in ciljev (npr. preverjanje rabe 

velike začetnice). 

  

Motiviranje učencev (npr. ogled 

slike, uporaba lutke …). 

  

Pogovor o neznanih besedah 

(upoštevanje različnih tipov 

zaznave). 

  

Priprava učencev na poslušanje 

besedila. 

  

Branje celotnega besedila.   

2. faza – MED narekom   

Zagotavljanje tišine.   

Raba ustreznih nebesednih 

spremljevalcev govorjenja: 

- slušnih (glasnost, hitrost govora, 

ritmičnost, artikulacija, stavčna 

intonacija …) 

- vidnih (položaj v prostoru). 

  

Raba knjižne zborne izreke.   

Način narekovanja besedila 

(opozarjanje na ločila, večkratno 

ponavljanje povedi …). 

  

Čas pisanja celotnega nareka.   

3. faza – PO nareku   

Ponovno branje besedila (način 

branja, ali imajo učenci dovolj 

časa, da sproti označijo/popravijo 

napake …). 

  

*Individualizacija   

 

 


