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I 

 

POVZETEK 

Eden izmed temeljnih ciljev pouka slovenščine je razvijanje sporazumevalne zmožnosti, tj. 

zmožnosti sprejemanja in tvorjenja besedil. Mednje spada tudi pripoved ob slikah, katere 

tvorjenje naj bi učenci obvladali na koncu prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja, in sicer v 

ustni in pisni obliki. V praksi je po navadi tako, da se učenci učijo ustnega tvorjenja pripovedi 

ob slikah v 2. razredu, v 3. razredu pa pripoved ob slikah napišejo.  

 

Med opravljanjem prakse v oddelku 3. razreda smo opazili, da imajo učenci težave z ustnim 

tvorjenjem pripovedi ob slikah (primanjkuje jim besednega zaklada; opisujejo slike, namesto 

da bi pripovedovali o dogodkih na njih; veliko se ponavljajo). Še večje težave imajo pri pisnem 

tvorjenju pripovedi. 

 

Namen magistrskega dela je bil ugotoviti a) napredek tretješolcev v tvorjenju zapisane 

pripovedi ob slikah v trimesečnem obdobju od obravnave učne teme in po njenem utrjevanju, 

b) podobnosti in razlike v uvodni obravnavi tvorjenja zapisane pripovedi v dveh oddelkih 3. 

razreda OŠ in c) mnenje učencev in obeh učiteljic o obravnavani učni temi. Uporabili smo 

kombinacijo kvalitativnega (hospitacija učnih ur, del analize pripovedi učencev, intervju) in 

kvantitativnega raziskovanja (del analize pripovedi učencev, anketni vprašalnik za učence). 

 

V Teoretičnem delu smo opredelili sporazumevalno zmožnost, sporazumevanje in besedilo na 

splošno in nato še pri pouku slovenščine. V Empiričnem delu smo z raziskavo ugotovili, da za 

kakovostno pisanje pripovedi ob slikah ni ključnega pomena šolska obravnava te učne snovi, 

ampak utrjevanje pisanja ter učiteljeva podrobna in kvalitetna analiza zapisanih besedil, na 

podlagi katere lahko da učencem povratno informacijo o njihovih besedilih. Kot smo 

predvidevali, sta učiteljici pri pouku uporabljali izraz »zgodba« (in ne pripoved), tvorjenje 

pripovedi se je premalo utrjevalo in besedila učencev so bila pregledana površno. Rezultati 

magistrskega dela so lahko uporabni za učitelje 3. razreda, saj jih poleg omenjenega usmerijo 

tudi v tipične napake učencev pri pisnem tvorjenju pripovedi ob slikah. 

 

KLJUČNE BESEDE: sporazumevalna zmožnost, zapisano besedilo, pripoved, tvorjenje 

pripovedi ob slikah, diferenciacija 
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II 

 

SUMMARY 

One of the main goals of teaching Slovene is the development of communication skills i.e. 

ability to receive and to create text. These include the narrative of paintings whose creation 

should be mastered at the end of the first educational period, in the oral and written form. In 

practice, it is usual for students to learn to create the oral narrative of paintings in the second-

class paintings, while in class 3, they learn to create written narrative of paintings. 

  
During the practical training in 3rd class, we noticed that pupils have difficulties with the oral 

creation of narratives along the pictures (they lack the vocabulary; they describe the images 

instead of telling about the events on them; they are repeating themselves). There are even 

more problems with narrative writing. 

  

The purpose of the master's thesis was to establish a) the progress of the third-graders in the 

creation of a written narrative along images in a three-month period from the discussion of the 

topic and after its consolidation; b) the similarities and differences in the introductory reading 

of the creation of the written narrative in two classes of the 3rd grade of the elementary school; 

and c) thought of both, students and their teachers on the topic discussed. We used a 

combination of qualitative (practical training of teaching, part of the analysis of students 

narratives, interviews) and quantitative research (part of the analysis of students narratives, 

questionnaire for the students). 

 

In the theoretical part, we defined the communicative ability, communication and text in 

general and in the teaching of Slovene. In the empirical part, we found with the research that 

for high-quality writing of narratives along the pictures, learning material is not crucial but the 

consolidation of writing and the teacher's detailed and high-quality analysis of written texts, on 

the basis of which they can provide students with feedback on their texts. As we anticipated, 

both of teachers used the term "story" (and not the narrative) in the lesson, also the whole 

process of creating the narrative was not sufficiently consolidated and the texts of the students 

were examined superficially. The results of the master's thesis can be useful for teachers of the 

3rd grade, because in addition to the above, they also focus on the typical mistakes of the 

students in the writing of narrative along the pictures. 

 

KEY WORDS: communicative ability, written text, narrative, narrative creation along the 

pictures, differentiation 
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I. UVOD 

Človek je družbeno bitje, zato sporazumevanje z drugimi predstavlja pomembno dejavnost v 

njegovem življenju (Zajc Berzelak in Velikonja, 2007).  

 

Za sporazumevanje je treba razviti sporazumevalno zmožnost. Eden izmed temeljnih ciljev 

pouka slovenščine je prav razvijanje sporazumevalne zmožnosti (tj. zmožnosti poslušanja, 

govorjenja, pisanja in branja). Ob vstopu v šolo imajo učenci že precej izkušenj s poslušanjem 

in govorjenjem, manj pa z (lastnim) branjem in pisanjem. 

 

V okviru razvijanja sporazumevalne zmožnosti učenci pri pouku slovenščine sprejemajo in 

tvorijo razna besedila. Po učnem načrtu za slovenščino (Program, 2011) učenci v prvem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju med drugim tvorijo tudi pripovedi ob slikah. Učenci 2. 

razredu ustno tvorijo pripoved ob slikah, ob koncu 3. razreda pa naj bi znali pripoved ob slikah 

tvoriti tudi pisno. Pri tvorjenju ustne pripovedi ob slikah učenci razvijajo svojo poimenovalno, 

skladenjsko in pravorečno zmožnost, med pisanjem te besedilne vrste pa namesto pravorečne 

pravopisno zmožnost. 

 

Med opravljanjem študentske prakse v 3. razredu smo opazili, da imajo učenci precej težav pri 

tvorjenju pripovedi ob slikah, saj ne vedo, o čem naj pišejo, oz. opisujejo slike, namesto da bi 

pripovedovali o dogodkih, prikazanih na njih. Slišali smo tudi učitelje, da namesto izraza 

»pripoved« uporabljajo izraz »zgodba«. Zato smo se odločili, da v magistrskem delu raziščemo 

prav pisanje pripovedi ob slikah v 3. razredu osnovne šole.  

 

V Teoretičnem delu najprej predstavljamo sporazumevalno zmožnost, sporazumevanje in 

besedilo – na splošno in v šoli. Nato se osredotočamo na značilnosti pripovedovalnega besedila 

in diferenciacijo. V Empiričnem delu predstavljamo rezultate raziskave, ki smo jo izvedli, s 

ciljem, da bi ugotovili, ali učenci v trimesečnem obdobju od obravnave te učne teme in po 

njenem utrjevanju napredujejo. Želimo ugotoviti tudi podobnosti in razlike uvodne obravnave 

pisanja pripovedi ob slikah v dveh oddelkih 3. razreda na dveh šolah in mnenje obeh učiteljic 

in učencev o tej učni temi. 
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II. TEORETIČNI DEL 

1 SPORAZUMEVALNA ZMOŽNOST 

1.1 Pomen za življenje 

Človek je družbeno bitje, za katerega je sporazumevanje z drugimi pomembna dejavnost. Brez 

tega bi bil bistveno drugačen, ker lahko le v interakciji z ostalimi ugotovi, kdo je, kaj si želi, in 

sodeluje pri ustvarjanju družbe, v katero je vključen. Če se človek ne bi sporazumeval, bi bil 

osamljen in bistveno drugačen, družba pa ne bi obstajala (Zajc Berzelak in Velikonja, 2007). 

Sporazumevanje je opredeljeno kot družbeno dejanje najmanj dveh bitij. Je človekovo 

najpogostejše dejanje, pri tem pa uporabljamo jezik (Križaj Ortar idr., 2000). 

 »Sporazumevalna zmožnost je zmožnost kritičnega sprejemanja besedil raznih vrst ter 

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

Ortar, 2006: 69). Ker je slovenščina v Republiki Sloveniji državni in uradni jezik, morajo imeti 

državljani Slovenije razvito sporazumevalno zmožnost v slovenščini (Križaj Ortar, 2006). 

O. Kunst Gnamuš (1984, v Šek Mertük, 2017) je bila prva, ki je v slovensko strokovno 

literaturo vpeljala izraz sporazumevalna zmožnost. Opozorila je, da je za uspešno 

sporazumevanje poleg poznavanja pravil jezika potrebno poznati tudi okoliščine in namen 

sporočanja.  

1.2 Gradniki sporazumevalne zmožnosti 

1.2.1 Motiviranost za sprejemanje in sporočanje 

Človek se zavestno sporazumeva z ostalimi takrat, ko ima željo po sporazumevanju. Ljudje 

sprejemamo besedila drugih z določenim ciljem, zato ločimo več vrst poslušanja, govorjenja, 

branja in pisanja. Sporočamo z jasnim ciljem (npr. želimo vplivati na naslovnikovo prepričanje, 

vednost, ravnanje itd.), zato ločimo več vrst sporočanja (zagotavljanje, prikazovanje, 

poizvedovanje itn.). (Kunst Gnamuš, 1984; Bešter idr. 1999). Če povzamemo, ljudje 

sprejemamo ali tvorimo besedila le, če imamo željo po sporazumevanju oz. smo motivirani za 

sporočanje in sprejemanje (Bešter Turk, 2011). 

1.2.2 Stvarno/enciklopedično znanje 

Stvarno/enciklopedično znanje je rezultat prejemnikovih/sporočevalčevih stvarnih in besednih 

izkušenj, interesov, spoznavne zmožnosti (tj. zmožnosti opazovanja, pomnjenja, logičnega 

mišljenja, sklepanja, presojanja, ustvarjanja, uporabe) (Cajhen idr., 2015; Križaj Ortar, 2006). 

Besedila učinkovito tvorimo/sprejemamo takrat, ko o določeni temi besedila veliko vemo, saj 

posledično besedilo učinkoviteje in kakovostneje sprejemamo/tvorimo (Bešter Turk, 2011). 

1.2.3 Jezikovna zmožnost 

Pogoj za učinkovito sporazumevanje je obvladanje besednega jezika (v katerem se 

sporazumevamo). Ta vsebuje besede in pravila, na podlagi katerih besede skladamo v višje 

enote. Jezikovno zmožnost sestavljajo: poimenovalna/slovarska zmožnost (prejemnik mora 

biti zmožen razumevanja besed in besednih zvez, sporočevalec pa mora biti zmožen 
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poimenovati bitja, stvari), upovedovalna/skladenjska/slovnična zmožnost (prejemnik mora biti 

zmožen razumeti logična razmerja v povedih in v zvezah povedi, sporočevalec pa mora biti 

zmožen razumevanja logičnih razmerij v realnosti in izražanja razmerij v povedi ter zvezah 

povedi), pravorečna (poznavanje in ustrezna raba prvin in pravil knjižne izreke določenega 

jezika) in pravopisna zmožnost (poznavanje in ustrezna raba prvin in pravil pisanja določenega 

jezika) (prav tam). 

1.2.4 Zmožnost nebesednega sporazumevanja 

Pomemben dejavnik sporazumevanja je tudi nebesedno sporazumevanje. Ta vključuje 

nebesedna sporočila in nebesedne spremljevalce govorjenja (kretnje rok, mimiko, ton glasu, 

hitrost …) ali pisanja ter tvorjenje in smiselno uporabo nebesednih spremljevalcev govorjenja 

ali pisanja (Bešter Turk, 2011). Ustrezno nebesedno sporazumevanje je ključnega pomena, saj 

je ugotovljeno, da so poslušalci najprej pozorni na nebesedne prvine govorjenja in šele nato na 

besedne prvine govorjenja (Križaj Ortar idr., 2000). 

1.2.5 Slogovna/pragmatična zmožnost 

Pri sporočanju in sprejemanju besedila morata sporočevalec in prejemnik upoštevati 

okoliščine, v katerih je določeno besedilo nastalo oz. bo sprejeto. Medtem ko mora 

sporočevalec obvladati sopomenske besede in besedne zveze, stavčne vzorce, socialne zvrsti 

ter sopomenske načine izrekanja sporočevalčevega namena, mora prejemnik imeti čim več 

sporazumevalnih izkušenj in poznati vlogo okoliščin pri tvorjenju ali sprejemanju besedila 

(Bešter Turk, 2011, Cajhen idr. 2015). 

1.2.6 Metajezikovna zmožnost 

Če se želimo učinkovito sporazumevati, moramo imeti ustrezno teoretično znanje o 

sprejemanju in sporočanju (o fazah/strategijah, o načelih), o besedilu (npr. o značilnostih dane 

besedilne vrste), o jeziku (slovnične, pomenske, oblikovne, zgradbene lastnostih besed/povedi; 

pravopisna in pravorečna pravila) in o slogu (slogovna vrednost besed, povedi, jezikovnih 

zvrsti) (Bešter Turk, 2011).… Zaradi potrebnega abstraktnega mišljenja jo razvijamo bolj 

diferencirano kot ostale gradnike sporazumevalne zmožnosti (Križaj Ortar, 2006, v Bešter 

Turk, 2011). 

 

Canal in Swain (v Bešter Turk, 2011) menita, da je sporazumevalna zmožnost sestavljena iz: 

 slovnične zmožnosti (obvladanje besednega jezika – »obvladanje besedišča, 

oblikoslovnih, skladenjskih in semantičnih pravil ter fonoloških in pravopisnih 

pravil.«) (Bešter Turk, 2011: 116), 

 sociolingvistične zmožnosti (znanje o uporabi jezika v različnih okoliščinah), 

 strateške zmožnosti (vednost o jezikovnih in nejezikovnih strategij sporazumevanja, s 

katerimi lahko nadomestimo morebitne primanjkljaje sporazumevalne zmožnosti), 

 dizkurzivne zmožnosti (poznavanje in obvladanje pravil jezika, da lahko povedi 

skladamo v večpovedno besedilo). 
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2 SPORAZUMEVANJE 

Sporazumevanje sestoji iz sporočanja in sprejemanja.  

»Sporočanje je zavestno dejanje sporočevalca; sporočevalec tvori besedilo z znamenji 

besednega jezika v slušnem ali vidnem prenosniku, torej govori ali piše« (Bešter idr., 1999: 

41). Sporočamo vedno  določenim ciljem/namenom, saj želimo pri poslušalcu/bralcu nekaj 

doseči. Če želimo, da je sporočanje uspešno, se moramo nanj pripraviti in upoštevati načelo 

uspešnega sporočanja (prav tam). 

Sprejemanje velja za zapleteno miselno dejavnost z določenim namenom. Prejemnik lahko 

sprejema besedila vidno (zapisana besedila) ali slušno (govorjena besedila) (prav tam).  

2.1 Dejavniki sporazumevanja 

Najpomembnejši cilj vsakega sporazumevanja je ustrezno posredovanje in razumevanje 

sporočil, kar omogočajo temeljni dejavniki sporazumevanja:  

 

SPOROČEVALEC   prenosnik     SPOROČILO     prenosnik     NASLOVNIK 

/OKOLIŠČINE/ 

/KOD/ 

/TEMA/ 

 

Sporočevalec s pomočjo ustnega ali pisnega prenosnika nekaj sporoči naslovniku, naslovnik 

pa sporočilo (slušno ali vidno) sprejme (Gomboc, 1999; Zajc Berzelak in Velikonja, 2007). 

Sporočevalec in naslovnik morata upoštevati prenosnik (na kateri način je besedilo 

posredovano). Če besedilo poslušamo, je prenosnik slušni, če ga beremo, je prenosnik vidni. 

Sporočevalec mora razmisliti, o čem bo govoril, s kom se bo pogovarjal in kaj želi doseči, 

naslovnik pa sprejme sporočilo in ga razume po svoje ter se nanj odzove, če je le-to potrebno 

(prav tam; Kapko idr. 2005). Oba udeleženca morata upoštevati okoliščine sporočanja (čas, 

kraj sporazumevanja in odnos med sporočevalcem in naslovnikom) in kod (besedna ali 

nebesedna znamenja, ki jih razumeta sporočevalec in prejemnik) in temo (Gomboc, 1999; Zajc 

Berzelak in Velikonja, 2007).  

Ločimo enosmerno in dvosmerno sporazumevanje. O enosmernem sporazumevanju govorimo 

takrat, ko sporočevalec ne želi preveriti, kako je bilo njegovo sporočilo razumljeno (obvestila, 

oglasi). Za enosmerno sporazumevanje je značilno, da poteka v javnosti, pred množico ljudi. 

Govorec nastopa v večjem prostoru, ker je odmaknjen od množice, govori glasneje in 

počasneje. Potruditi se mora, da vzdržuje pozornost poslušalcev (uporablja tudi nebesedni 

jezik) in govori zborno knjižno. Oseba, ki sporoča, ne govori zato, ker bi želela od prejemnikov 

nekaj izvedeti, ampak jim želi sporočiti svoje mnenje, prepričanje o nečem (Gomboc, 1999). 

Pri dvosmernem sporazumevanju sporočevalec prejme povratne informacije o tem, kako je 

naslovnik prejel in razumel njegovo sporočilo in kako je (sporočilo) vplivalo na naslovnika. 

Osebi menjujeta vlogi sporočevalca in naslovnika. Sporočanje se odvija v manjšem prostoru, 

sogovorca sta si blizu, zato govorita hitreje in tišje. Ne govorita zborno knjižno (zasebne 

okoliščine), razen če pogovor ne poteka pred javnostjo (npr. na televiziji).  

Slika 1: Potek sporazumevanja (Gomboc, 1993: 3) 



Novak, M. (2018). Pisanje pripovedi ob slikah v 3. razredu osnovne šole. Magistrsko delo. 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

 

5 

 

Sporočevalec upošteva okoliščine, namen in temo sporočanja in oblikuje signal (besedni ali 

nebesedni jezik), nato pa govorjeno ali zapisano sporočilo dekodira v zvočno ali vidno 

sporočilo. Če do motenj v komunikaciji ni prišlo (šibko predznanje o vsebini, neobvladanje 

jezika, poslušalčevi notranji razlogi, šumi, neprimeren prostor), prejemnik pravilno razume 

sporočilo (Marc, Torkar in Papež, 2006). 

2.2 Motnje pri sporazumevanju 

Tako kot večino zmožnosti tudi sporazumevalno zmožnost razvijamo z vajo (Zadravec - Pešec, 

1994). Kadar sporočevalec ne govori istega jezika kot naslovnik, premalo pozna temo ali 

naslovnika, ne ve, kaj želi sporočiti, ne izbere ustreznega prenosnika ali nejasno oblikuje 

sporočilo, je sporazumevanje oteženo. Prav tako je sporazumevanje oteženo, kadar naslovnik  

ne razume ali si napačno interpretira sporočilo; kadar ga ne zanima sporočilo; je sporočilo 

predolgo; je naslovnik čustveno obremenjen ali utrujen. Kadar se ena izmed oseb (naslovnik 

ali sporočevalec) ni pripravljena sporazumevati, sporazumevanje ne doseže želenega učnika. 

Do motenj pride tudi takrat, ko izberemo neustrezen čas in kraj za sporazumevanje. Motnje 

lahko izhajajo tudi iz okolja (hrup) (Zajc Berzelak in Velikonja, 2007). 

2.3 Sporazumevalne dejavnosti 

Sporazumevanje vključuje govorjenje, poslušanje, pisanje in branje. Prva sporazumevalna 

dejavnost človeka je poslušanje (je najpogostejše in predstavlja 45 % vseh sporazumevalnih 

dejavnosti), nato pa govorjenje (predstavlja 30 % vseh sporazumevalnih dejavnosti). Otrok 

usvoji obe sporazumevalni dejavnosti nezavedno, ko posnema npr. starše (kasneje ima 

podobno barvo glasu kot starši, morebitne govorne napake …). Otrok na začetku govorjenje in 

poslušanje usvaja nezavedno. Kasneje se prične zavedati govorjenja in poslušanja ter ju (tako 

kot kasneje branje in pisanje) razvija sistematično. Branje predstavlja 16 % vseh 

sporazumevalnih dejavnosti, pisanje pa  9 % vseh sporazumevalnih dejavnosti (Križaj Ortar 

idr., 2000).  

2.3.1 Poslušanje 

Prva sporazumevalna dejavnost, v katero je vključen človek, je poslušanje. Je zelo pomembna 

sporazumevalna dejavnost, ker je od poslušanja odvisen nadaljnji razvoj preostalih 

sporazumevalnih dejavnosti. Nanj vplivajo zunanji (hrup prometa, sočasen potek komunikacije 

v istem prostoru …) in notranji dejavniki (zdrav sluh, pripravljenost za poslušanje, predznanje 

o jeziku, kognitivna struktura tistega, ki posluša) (Marc in Torkar Papež, 2006). Je zahtevna 

miselna dejavnost, pri kateri poslušalec z določenim namenom posluša govorca. Kadar oseba 

posluša, lahko iz nebesednih spremljevalcev jezika govorca ugotovi, kako se govorec počuti, 

ali ima kakšno govorno napako … Poslušalec ima težko nalogo, ker mora poslušati zelo zbrano, 

a lahko kljub temu presliši ali pozabi kakšen pomemben podatek. 

Poslušanje je uspešnejše, kadar govorec upošteva poslušalca in če je le-ta dovolj motiviran za 

poslušanje. Poslušanje je lažje pri dvogovornih besedilih, saj se vlogi poslušalca in govorca 

menjujeta in lahko obe osebi (sporočevalec in naslovnik) sproti rešujeta nejasnosti oz. napačno 

razumljene podatke (prav tam). 

Ker se pri enogovornih besedilih vlogi sporočevalca in naslovnika ne menjujeta, ima poslušalec 

težjo nalogo, saj morda ne razume vsega ali pa si interpretira drugače, kot misli in sporoča 

govorec. (Križaj Ortar idr., 1994). 
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Na splošno velja dejstvo, da smo ljudje slabi poslušalci. Nichols (v Plut - Pregelj, 2012) je 

izvedel raziskavo o poslušanju in ugotovil, da je polovica študentov pozabila vsebino 

njegovega predavanja takoj, ko je stopila iz predavalnice. 25 % poslušalcev je vsebino 

predavanja pozabilo v dveh mesecih. Razlog za to je motivacija. Kdor je motiviran, je 

pripravljen na poslušanje in bo nanj tudi pozornejši. Ločimo več vrst poslušanja: priložnostno, 

doživljajsko, terapevtsko, razlikujoče in poslušanje z razumevanjem (Plut - Pregelj, 2012). 

2.3.2 Govorjenje 

Govorjenje je človekova najpogostejša dejavnost v vsakdanjem življenju (Križaj Ortar idr., 

2000). Pri prostem govorjenju govorimo brez predloge, naše govorjenje pa je odvisno od 

trenutnega počutja. Kadar smo razburjeni ali vpijemo, lahko govorimo nerazločno ali jecljamo. 

Najpogostejša oblika sporočanja brez predloge je pogovor (Toporišič, 1994). 

Pogovarjamo se npr. doma, v šoli, na ulici, v službi. Ker govorec vidi, kako se na njegov govor 

odziva poslušalec (grbanči čelo, odkimava, gleda v strop), lahko svoj govor popravi ali ponovi, 

če poslušalec privzdigne obrvi se potrudi biti zanimivejši, če poslušalec gleda v strop (Križaj 

Ortar idr., 2000). Največja pomanjkljivost govorjenja je minljivost sporočila, če ga ne 

posnamemo (Kosevski, 2003). 

Za dvosmerno govorno sporazumevanje je značilno, da je nepripravljeno, spontano in vezano 

na določen prostor. Razlogov za pogovarjanje je več: želimo nekaj izvedeti, uskladiti različni 

mnenji, želimo pripraviti osebo do določenega dejanja ali pa želimo le ohraniti stik z nekom 

(Bešter idr., 1999). 

Govor je lahko tudi enosmeren (kadar npr. predstavljamo določen izdelek/temo, dajemo 

navodila za določeno dejanje – peko peciva), ki ga že vnaprej načrtujemo (prav tam). 

Ko se človek rodi, je najprej v vlogi prejemnika. Na govor se odzove tako, da posnema, kar mu 

je nekdo sporočil, in na tak način usvaja jezik. Tudi na splošno v življenju več sprejemamo kot 

sporočamo (Križaj Ortar idr., 2000). 

2.3.3 Branje 

»Brati pomeni, da s tiho ali glasno prevedbo pisnih znamenj v glasovna doživimo predmetnost, 

na katero se pisana znamenja nanašajo.« (Toporišič, 1994: 178). Toporišič (prav tam) poudari, 

da je zelo pomembno, da utrjujemo branje, ker lahko le tako napredujemo. Spretnosti branja se 

učimo že v otroštvu, izpopolnjujemo pa jo lahko vse življenje. Z branjem širimo našo 

razgledanost, znanje. Branje povezujemo z bralno pismenostjo. Oseba je bralno pismena, če 

bere tekoče, razume prebrano in je sposobna prebrane informacije uporabiti (Zajc Berzelak in 

Velikonja, 2007). 

Kadar nam je zapisano besedilo blizu, se bomo v branje bolj vživeli (Toporišič, 1994). 

Toporišič (prav tam) je mnenja, da bralci slabo berejo, ker se ne morejo vživeti v vsebino. 

Pravi, da je vzrok za slabo branje tudi naša lenoba, lahko pa smo sramežljivi. Hitrost branja je 

odvisna tudi od vrste besedil (strokovna besedila beremo počasneje od npr. publicističnih) in 

od dejstva, ali beremo na glas/tiho. Pri glasnem branju moramo biti pozorni na okoliščine 

branja (velikost prostora, hrup v okolici). Bralec lahko z nerazločno izgovarjavo, pretirano 

mimiko in z neustrezno hitrostjo branja povzroči, da ga poslušalec slabše sliši/razume (Marc, 

in Torkar Papež, 2006). Če vemo, pri čem imamo težave (npr. pri branju katerih besedil), lahko 

veliko vadimo, saj lahko z vajo dosežemo zastavljeni cilj (npr. doživeto branje pripovedi) 

(Toporišič, 1994). 
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Stanislas (2014, v Tancig, 2016) je ugotovil, da tako branje kot pisanje (na roke) temeljita na 

senzomotoričnem sistemu. To pomeni, da je pisanje na roke zelo pomembno, saj vpliva na 

tekočnost branja učencev (kar pa ne moremo reči za digitalno pisanje).  

Bralec razvija svoje branje. Ko besedila bere z razumevanjem, doseže vrh bralne pismenosti 

(Pečjak, 1997). S. Pečjak (1993) meni, da na uspeh/neuspeh branja vplivajo percepcijski 

dejavniki (gibanje oči in slušno ter vidno razločevanje), kognitivne sposobnosti, motivacija, 

interes, socialno kulturni dejavniki iz okolja. 

Preden začnemo brati, moramo vedeti, kateri je naš cilj branja. Pri prvem stiku z besedilom 

preberemo naslov, mednaslov, posebej izpostavljene dele besedila, pa tudi nebesedne prvine 

(slike, grafe, zemljevide …). Za boljšo zapomnitev podatkov si lahko ob besedilu izpišemo 

bistvene podatke. Potrebno je ločevati dejstva od sodb (da npr. sodb ne jemljemo kot dejstva). 

Priporočljivo je, da si napišemo osnutek, to pa lahko storimo šele takrat, ko besedilo razumemo. 

Dokazano je, da si ljudje zapomnimo več, če besedilo (bistvene podatke) prepišemo, kot če jih 

le preberemo (Zajc Berzelak in Velikonja 2007). 

2.3.4 Pisanje 

Pisanje je razumljeno kot sposobnost posameznika za pisno tvorjenje smiselnih sporočil 

(Guilford, 1986, v Medved Udovič idr., 2001). 

Pisanje velja za enega izmed največjih dosežkov človeka, saj na ta način človek pričel trajno 

shranjevati kulturno dediščino. Pri pisanju gre za zapis vnaprej dogovorjenih znakov. V 

primerjavi z govorjenjem je dolgotrajen proces, ki se ga je potrebno naučiti (Zajc Berzelak in 

Velikonja, 2007). 

Med pisanjem smo kognitivno aktivni, saj razmišljamo o vsebini, izražanju, obliki, slovnični 

in pravopisni pravilnosti. Pri zapisu so dejavni grafomotorični programi, pri notranjem govoru 

(načrtujemo, kaj bomo zapisali) govornomotorični in vizualni programi (Kosevski, 2003).  

Bralno in pisno razumevanje sta med seboj zelo povezana. Če ima človek slabše razvito bralno 

zmožnost, ima težave tudi pri pisanju, ker je branje vzrok za pomanjkljiv zapis (prav tam). 

Mednarodna organizacija OECD je navedla, da je v današnji družbi najpogostejše sporočanje 

pisno sporočanje (elektronska pošta, družbena omrežja, nakupovanje prek spleta) (Werquin, 

2006 v Mezgec, 2012). 

Prednost pisanja je, da lahko napisano naslovnik prebere, ko ima čas, lahko branje ponovi 

večkrat (Marc, Torkar Papež, 2006), v primeru nejasnosti se lahko vrne nazaj na težje dele 

besedila (Toporišič, 1994). Pomanjkljivost pisanja je ta, da se pisec ne more sproti prilagajati 

naslovniku (kot se lahko pri govorjenju) (Marc, Torkar Papež, 2006).  

3 BESEDILO 

V širšem smislu je besedilo »vsako sporočilo, ki je izraženo z jezikovnimi (besednimi) 

sredstvi.« (Križaj Ortar, Bešter Turk, Križišnik, 1994: 11).  

Po pragmatičnem poimenovanju je besedilo temeljna enota sporazumevanja. Sporočevalec jo 

tvori v določenih okoliščinah, z nekim namenom in o vsebini. Lahko rečemo, da je besedilo 

sredstvo sporočevalca, s katerim vpliva na naslovnika (Gomboc, 1999). 
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3.1 Merila besedilnosti 

Besedilo je sestavljeno iz povedi, ki so smiselno povezane v celoto (Erhartič, 2000). M. Bešter 

idr. (1999: 74) so besedila opredelili kot »besedna sporočila«, ki so:  

 smiselna (imajo prepoznaven sporočevalčev namen in temo), 

 sovisna (posamezni deli besedila so med seboj logično in slovnično povezani) in 

 zaokrožena (tvorijo vsebinsko in oblikovno celoto).« 

Da je besedilo ustrezno in razumljivo, moramo upoštevati sedem meril besedilnosti: 

 kohezija (besede morajo biti povezane med seboj oz. biti odvisne ena od druge), 

 koherenca (kako so komponente besedila dostopne in relavantne; načini, kako 

določena situacija/dogodek vpliva na pogoje za druge situacije/dogodke), 

 namernost (hotenje sporočevalca, da tvori koherentno in kohezivno besedilo za 

dosego načrtovanega cilja), 

 sprejemljivost (pripravljenost prejemnika, da vidi besedilo kot koherentno in 

kohezivno – odvisno je od tipa besedila, socialnega in kulturnega okolja in zaželenosti 

cilja), 

 informativnost (količina znanih/neznanih predstavljenih sestavin besedila; besedila z 

več informacijami so napornejša za prejemnika), 

 situacijskost (situacija določa, ali je besedilo smiselno), 

 medbesedilnost (dejavniki, na podlagi katerih mora bralec – če želi razumeti besedilo 

– poznati prej znana besedila) (Gomboc, 1999).  

3.2 Besedila raznih vrst 

1. Umetnostna ali neumetnostna 

V umetnostnih besedilih je predstavljen nepreverljiv svet, tvorec skuša vplivati na 

naslovnikovo čustveno doživljanje sveta, besede so pogosto izbrane premišljeno 

(preneseni pomen), oblika besedil pritegne naslovnikovo pozornost. 

V neumetnostnih besedilih so predstavljeni resnični dogodki, pojavi, bitja in predmeti, 

namen besedil je praktičen, urejena so v logične zveze (naslovnik ne išče skritega 

pomena). 

 

2. Besedna ali nebesedna (glede na kod) 

Besedila so lahko iz besed ali pa te dopolnjujejo še nebesedne prvine (npr. kretnje, slike, 

diagrami). 

 
 

3. Govorjena ali zapisana (glede na prenosnik) 

Govorjeno besedilo je bolj sproščeno, poleg govorjenja uporabimo kretnje rok, mimiko. 

Pri zapisanih besedilih doslednejše uporabljamo knjižni jezik. Tudi zapisano besedilo 

lahko vsebuje nebesedne prvine (npr. slike, odstavki, različni tipi črk) (Gomboc, 1999).  

 

Prednosti govorjenega besedila: 

 sporočevalec in naslovnik sta konkretno prisotna, zato najučinkoviteje gradita 

odnose, 

 zaradi besednega in nebesednega jezika poslušalca lahko sporočevalec sproti 

prilagaja besede, poudarke, tempo. 
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Pomanjkljivosti govorjenega besedila: 

 ker sporočevalec govori, se izgovorjene besede nikamor ne zapišejo in grejo v 

pozabo oz. z enakimi besedami določenega sporočila ne moremo več povedati. 

Sporočanje lahko posnamemo, a je malo verjetno, da bi poslušalec kasneje, ko bi 

prebral zapiske, poslušal zvočni posnetek, znova povprašal o določeni vsebini 

(Marc in Torkar Papež, 2006).  

Prednosti zapisanega besedila: 

 zapisano besedilo lahko naslovnik večkrat prebere, lahko se osredotoči in večkrat 

prebere dele, ki jih ne razume popolnoma, ali pa se vrne k branju takrat, ko ima čas, 

 pri zapisanem besedilu (za razliko od govorjenega) ima sporočevalec več časa, da 

ga oblikuje (lahko o zapisanem temeljiteje premisli). 

Slabosti zapisanega besedila: 

 sporočevalec nima na voljo tako učinkovitih nebesednih sredstev kot sporočevalec 

pri govorjenju, 

 ker ne pride do neposredne komunikacije, lahko med oddanim in prejetim 

sporočilom mine veliko časa, prav tako pa lahko razdalja oteži komunikacijo, ker 

sporočevalec ni v istem času in prostoru (prav tam). 

 

4. Knjižna ali neknjižna (glede na zvrst jezika) 

Knjižni jezik se deli na zborni in knjižni pogovorni jezik, neknjižni jezik pa na 

prostorske in interesne govorice (narečja, pokrajinski pogovorni jezik, sleng, argo, 

žargon). Neknjižni jezik uporabljamo v zasebnih pogovorih, doma itn. 

 

5. Enogovorna ali dvogovorna (glede na število sporočevalcev) 

Pri enogovornem besedilu je sporočevalec en sam (govor, referat), naslovnikov pa je 

lahko več. Pri dvogovornem besedilu se sporočevalci menjavajo (pogovor, intervju, 

anketa), saj tvorci besedila pričakujejo odziv poslušalcev. 

 

6. Objektivna ali subjektivna (glede na sporočevalčevo razodevanje) 

Kadar je sporočevalec subjektiven (npr. reportaža, komentar, voščilo, čestitka, sožalje, 

oglas, reklama), temo predstavi tako, da vanjo vključi svoje mnenje, stališča, čustva. 

Sporočevalec pri objektivnem sporočanju (npr. prošnja, opis, zapisnik, razlaga, 

strokovni članek) ne izpostavi osebnega razmerja do govorjene vsebine. 

 

7. Zasebna ali javna (glede na število sporočevalcev in prejemnikov) 

Zasebna besedila so namenjena določenemu posamezniku ali manjši skupini ljudi, 

vsebujejo podatke, ki niso namenjeni vsem ljudem (npr. pogovor med učiteljem in starši 

na govorilnih urah).  

Javna besedila so namenjena množici ljudi (npr. besedila v časopisih, knjigah, na spletu, 

po radiu, televiziji). 

 

8. Neuradna ali uradna (glede na družbeno razmerje med sporočevalcem in prejemnikom) 

Uradna besedila pošilja sporočevalec družbeno neenakovrednemu naslovniku (učitelj 

učenčevim staršem). Naslovnika ogovori z uradnim nagovorom. Neuradna besedila 

sporočevalec tvori družbeno enakovrednemu naslovniku (prijatelju, sošolcu), katerega 

po navadi tika. 
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9. Prikazovalna, vrednotenjska, čustvena/doživljajska, poizvedovalna, pozivna, izvršilna, 

povezovalna besedila (glede na namen sporočevalca) 

 Prikazovalna (novica, predstavitev kraja, osebe, obvestilo, razlaga). Sporočevalec 

želi naslovniku sporočiti nekaj, kar ve že sam. 

 Vrednotenjska (komentar, ocena, kritika, graja, pohvala). Sporočevalec želi, da bi 

naslovnik o neki stvari sodil tako, kot sodi sporočevalec. 

 Čustvena/doživljajska (ljubezensko pismo). Sporočevalec želi, da bi naslovnik sam 

sebe doživljal enako kot ga doživlja sporočevalec. 

 Poizvedovalna (anketa, intervju, vprašanje). Sporočevalec želi od naslovnika 

pridobiti določene informacije. 

 Pozivna (ukaz, vabilo, zahteva, prošnja, navodilo za delo/uporabo). Sporočevalec 

želi, da bi naslovnik naredil tisto, kar želi sporočevalec. 

 Izvršilna vrsta (oporoka, odpoved, pooblastilo). Sporočevalec želi narediti 

spremembe v družbeni stvarnosti. 

 Povezovalna (pozdrav, zahvala, opravičilo, voščilo, sožalje). Sporočevalec želi z 

naslovnikom navezati ali ohraniti osebni stik (Bešter idr., 1999). 

 

10. Opisovalna, pripovedovalna, razlagalna, utemeljevalna in obveščevalna besedila (glede 

na način razvijanja teme) 

 Opisovalna besedila (opis živali, rastline, recept, navodilo): 

opisovanje se pojavlja v strokovnih (navodilo, recept) besedilih. 

Opisujemo objektivno (navajamo dejstva). Besedilo je natančen opis, kadar 

uporabljamo pridevniške besedne zveze, uporabljamo številske izraze ali izraze za 

odtenke lastnosti. Pri opisovanju lahko tudi naštevamo lastnosti dogajanja. 

Če je opisovanje subjektivno, se imenuje oris ali ilustracija. Če osebo pri 

opisovanju čezmerno poudarimo ali zmanjšamo izrazitost njene lastnosti, 

govorimo o karikiranju (Gomboc, 1993). 

 Pripovedovalna besedila (pripoved o dogodku): 

gre za časovno zaporedje dogodkov. Sporočevalec lahko pripoveduje o resničnem 

ali izmišljenem dogodku. Pripovedi največkrat najdemo v 

praktičnosporazumevalnih, umetnostnih in publicističnih besedilih. Povedi so 

daljše in bogatejše (Marc in Torkar Papež, 2006). 

 Razlagalna besedila (v strokovnih in publicističnih besedilih, definicija): 

predstavljena so razmerja med pojavi in dogodki. Obravnavana tema je prikazana 

logično, razumljivo, z različnih gledišč in z različnimi metodami. Besedila, ki bi 

vsebovala le razlaganje, so redka. Najkrajši primer razlaganja je definicija. 

 Utemeljevalna besedila (pojasnjevanje, presojanje, sklepanje): 

sporočevalec izrazi svoje mnenje in ga nato pojasnjuje, dokazuje. Tvorec besedila 

lahko utemeljuje subjektivno (izraža osebno mnenje, sodbo o nečem/nekom) ali 

objektivno (nepristranske sodbe, npr. Moja sestra Mateja ima naslednji teden 

rojstni dan, torej moram pričeti zbirati ideje za darilo.).  

 Obveščevalna besedila (javni razpis, vozni red, telefonski imeniki, urnik): 

sporočiti želimo, da se ali se bo nekaj dogajalo. Obveščanje je zelo veliko, saj nas 

različni ljudje o stvareh/dogodkih obveščajo (TV-spored, obvestilo o zagovoru 

diplome, javni razpis, urnik itn.) (Gomboc, 1993). 
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3.3 Faze tvorjenja besedila 

1. Iznajdba/invencija 

Sporočevalec mora izbrati temo in namen sporočanja, ključne besede, bistvene podatke. 

Vprašati se mora, kaj o temi ve že sam in kaj zanima naslovnika.  

2. Urejanje/dispozicija 

Sporočevalec mora zbrano gradivo urediti (nepomembne podatke mora izbrisati in 

razmisliti, kateri podatki so najpomembnejši ter kako jih bo predstavil). Določiti mora, 

kaj bo povedal na začetku, sredini, koncu. Pozoren mora biti, da bo besedilo razumljivo 

in imelo rdečo nit. Pri neumetnostnih besedilih sporočevalec tvori uvod (namen, tema), 

jedro (dejstva, primeri) in zaključek (bistvene ugotovitve). Povedi morajo biti 

razumljive, upoštevana morajo biti pravopisna pravila. Sporočevalec se odloči, ali bo 

besedilo tvoril subjektivno ali objektivno, izbere ustrezen slogovni postopek 

(obveščanje, opisovanje, pripovedovanje, razlaganje, utemeljevanje) in vrsto besedila 

glede na funkcijske zvrsti (praktičnosporazumevalno, strokovno, publicistično, 

umetnostno). 

3. Ubesediljevanje/elokucija 

Sporočevalec se odloči ali bo besedilo zapisal ali govoril. Pomembno je, da dobro pozna 

temo. V pomoč mu je lahko miselni vzorec. Gradivo mora ustrezno urediti (prebrati 

osnutek besedila) in preoblikovati v besedilo. Tako nastane prva različica besedila.   

4. Popravljanje prve različice besedila (samovrednotenje in odpravljanje napak). 

5. Prepisovanje prve različice besedila, navajanje podatkov o virih. 

V primeru, da bo besedilo predstavljeno govorno, mora sporočevalec pripraviti 

ponazorila za govorno nastopanje (Križaj idr., 2008). 

4 SPORAZUMEVANJE IN BESEDILO PRI 

POUKU SLOVENŠČINE V OSNOVNI ŠOLI 

Eden izmed temeljnih ciljev pouka slovenščine v osnovni šoli je razvijanje sporazumevalne 

zmožnosti. V ospredju načrtovanja mora biti učenec, saj ima vsak potrebo po znanju, ki ga bo 

lahko uporabljal v vsakdanjem življenju. Pogoj, da bi učenci razvili sporazumevalno zmožnost 

in druge zmožnosti (npr. kritično mišljenje, reševanje problemov, ustvarjalnost) je, da se vsi 

udeleženci v sporazumevalnih dejavnosti sporazumevajo v slovenskem jeziku, učenci pa so 

hkrati aktivni pri poslušanju, branju, pisanju in govorjenju (Bešter Turk, 2011).  

V učnem načrtu za slovenščino (Program osnovna šola, 2011) so navedeni trije splošni cilji, v 

katerih je omenjena sporazumevalna zmožnost:  

1. »Učenci razvijajo sporazumevalno zmožnost v slovenskem (knjižnem) jeziku – zmožnost 

kritičnega sprejemanja in tvorjenja besedil raznih vrst. 

2. Učenci razvijajo sestavine sporazumevalne zmožnosti: stvarno/enciklopedično znanje, 

jezikovno zmožnost (poimenovalno, skladenjsko, pravorečno, pravopisno), slogovno 

zmožnost, zmožnost nebesednega sporazumevanja in metajezikovno zmožnost. 

3. Učenci ob sprejemanju umetnostnih/književnih besedil razvijajo sporazumevalno zmožnost 

in tudi pridobivajo književno znanje.» (Program osnovna šola, 2011: 6, 7). 

 

 



Novak, M. (2018). Pisanje pripovedi ob slikah v 3. razredu osnovne šole. Magistrsko delo. 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

 

12 

 

Učenci pri pouku slovenščine razvijajo sporazumevalno zmožnost tako, da 

1. »sprejemajo (poslušajo oz. gledajo/berejo) dvogovorna in enogovorna besedila raznih 

vrst, da bi 

 razvijali zmožnost razumevanja, doživljanja, presojanja in uporabe tujih besedil, tj. 

zmožnost razumevanja, doživljanja, presojanja in uporabe tujih besedil, 

 razvijali zmožnost utemeljevanja svojega mnenja o besedilu, 

 opazovali in razvijali strategije sprejemanja besedila, 

 razvijali zmožnost selektivnega branja, 

 razvijali zmožnost izpopolnjevanja obrazcev, 

 opazovali in uzaveščali tipično zgradbo danih besedilnih vrst ter tako razvijali zmožnost 

tvorjenja podobnih enogovornih besedil; 

 

2. tvorijo (govorijo/pišejo) dvogovorna in enogovorna besedila raznih vrst zato, da bi 

 razvijali zmožnost tvorjenja ustreznih, razumljivih, pravilnih in učinkovitih besedil 

danih vrst, 

 opazovali in razvijali strategije sporočanja, 

 spoznavali načela sporočanja in si jih uzaveščali; 

 

3. sistematično razvijajo gradnike/sestavine sporazumevalne zmožnosti zato, da bi 

 bolje razumeli tuja besedila ter 

 tvorili kakovostnejša besedila (Bešter Turk, 2011). 

 

Zavedati se je potrebno, da bi morali učitelji poučevati pismenost učencev nanašajoč se na 

potrebe in razvojne značilnosti učencev. Zelo pomembno vlogo imajo kognitivni stili učencev 

(kako se učenci odzivajo na okolje, kako se učijo, sprejemajo informacije). Raziskava M. 

Cencič (2000) je pokazala, da so odrasli ljudje, ko so se spominjali poučevanja pismenosti v 

OŠ, mnenja, da je bil pouk pismenosti dolgočasen, pod prisilo, spremenljiv (nekaj časa so 

učitelji v besedilih zahtevali mnenje učencev, kasneje pa so zahtevali le še dejstva), prenatrpan, 

učni načrt je po njihovem mnenju neustrezen (učenci so predstavljali referate), saj od učitelja 

niso dobili povratnih informacij, pouk ni bil prilagojen posameznikom, učitelji niso imeli 

enakega odnosa do vseh učencev, namesto v šoli so morali učenci prevečkrat svoje 

sporazumevalne dejavnosti (govorjenje, branje, pisanje in poslušanje) graditi sami doma. 

Poučevanje pismenosti bi moralo slediti potrebam družbe, učenci bi morali imeti veliko 

praktičnih izkušenj, učenec bi moral biti aktivni prejemniki in sporočevalci, pouk bi se moral 

prilagajati individualnim potrebam posameznika, učitelj bi se moral potruditi z motivacijo in 

dajati ustrezne in hitre povratne informacije (prav tam). 

Učenci v poslušanem/prebranem besedilu prepoznavajo različne vrste podatkov: 

 namen sporočevalcev (naklonska razčlemba), 

 temo, bistvene in nebistvene podatke in razmerja med njimi (pomenska razčlemba), 

 okoliščine nastanka besedila (čustveno stanje sporočevalca, kraj, čas nastanka, 

okoliščinske razčlembe), 

 pomenska razmerja med besedami, pomen besed (besedna razčlemba), 

 tvarne značilnosti (tvarna razčlemba), 

 pomen povedi, pomenska razmerja (povedna/slovnična razčlemba), 

 slovnična, pravorečna, pravopisna in slogovna pravila, jezikovni pojavi, lastnosti 

pojavov (metajezikovna razčlemba), 
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 presojanje besedila in utemeljevanje mnenja (vrednotenjska razčlemba) (Kapko idr., 

2005). 

 

Pri pouku jezika učenci v okviru sporazumevalne zmožnosti razvijajo jezikovno 

(poimenovalno, upovedovalno, pravorečno, pravopisno), pragmatično in metajezikovno 

zmožnost, hkrati pa tudi zmožnost nebesednega sporazumevanja, motiviranost in stvarno 

znanje. Najpomembnejša naloga učitelja je, da ustrezno organizira pouk sporazumevalne 

zmožnosti. Pri učni uri naj bi bili aktivni učenci, učitelj pa naj le vodi delo (problemsko 

načrtovanje, upoštevanje želj, izkušenj, predznanja učencev), spodbuja učence k samostojnosti, 

k aktivnemu delu, se z njimi pogovarja, kako bi lahko učenci izboljšali svoje delo, v razredu 

poskuša ustvariti spodbudno okolje in poskuša doseči, da se učenci med seboj razumejo 

(spodbujanje sodelovalnega učenja), preverja in ocenjuje učenčevo sporazumevalno zmožnost 

(Bešter Turk, 2011). 

Ker je sporazumevalna zmožnost temeljni cilj pouka slovenščine, je zelo pomembna kvaliteta 

obravnavanih besedil. Učitelj mora presoditi, katera besedila so ustrezna za učence (zgradba 

besedilne vrste, okoliščine nastanka besedila, predstavitev predmetnosti). Upoštevati mora 

učenčeve »želje, predznanje, izkušnje, stopnjo razvitosti sporazumevalne zmožnosti, interese 

(Bešter, 2006). 

V učnem načrtu je določeno, katere načine razvijanja teme mora učitelj obravnavati, na njem 

pa je, da izbere ustrezna besedila (zanimiva za učence, vzgojna – se nekaj naučijo, so 

raznolika). Ko se učenci učijo o določenih besedilnih vrstah, naj ne bi učitelj izbral besedil, v 

katerih sporočevalec razvija temo na več načinov (opisovanje, pripovedovanje, razlaganje …). 

Zelo pomembno je, da izbere prepoznavno temo (celotno besedilo mora sporočati o temi, ne le 

del besedila). Pozoren mora biti, ali je način razvijanja teme za dano besedilno vrsto ustrezen 

(npr. da ne gre za opisovanje, če besedilo pripoveduje). Pomembne so tudi besedne zveze v 

besedilu. Če gre za opis rastline, morajo opisi vsebovati podatke o sestavnih delih rastline, o 

času cvetenja, plodovih, razmnoževanju, nahajališču, uporabnosti…, podatki pa morajo biti 

napisani urejeno (če je v prvem odstavku opisana zunanjost živali, naj ne bo zunanjost opisana 

tudi v drugih odstavkih). Posebno pozornost moramo nameniti naslovu. Če je besedilo opis, 

naslov le-tega ne sme vsebovati besednih zvez, ki so značilne za pripovedovanje (npr. pisanje 

opisa, naslov pa ustreza pripovedovanju). Napačen naslov opisa je Ko sem bil na izletu, 

pravilno pa je: Ko sem na izletu. Pripovedovalna besedila vsebujejo uvod, jedro in zaključek, 

medtem ko opisovalna besedila nimajo tridelne zgradbe. Besedilo mora biti ustrezno dolgo 

(glede na starost učencev), predmetnost mora biti ustrezno podrobno predstavljena (v dolgem 

opisu živali je neustrezno, da besedilo govori tudi o npr. pravilni skrbi za žival). Pomembno je, 

da so podatki v besedilu točni (ni napačnih informacij, ki bi zavajale bralca). Prav tako mora 

učitelj poznati tipične lastnosti besedil glede na okoliščine, saj mora v razredu obravnavati 

besedila, ki so določena v učnem načrtu. V besedilu pisec ne sme mešati enogovornega in 

dvogovornega besedila (prav tam). 

Obravnava besedil je sestavljena iz treh dejavnosti: pred in med sprejemanjem/tvorjenjem ter 

po njem. Stremeti moramo k transakcijskemu pouku, pri katerem učenci na podlagi podatkov, 

pridobljenih z lastno miselno aktivnostjo, izkušenostjo in predznanja, gradijo znanje o besedilu. 

Na tak način pridobljeno znanje je trajnejše in zanimivejše (Bešter Turk, 2003).  

Šola razvija sporazumevalno zmožnost učencev transakcijsko, ker učenci sprejemajo, tvorijo 

besedila raznih vrst, sistematično razvijajo gradnike sporazumevalne zmožnosti, se 

pogovarjajo o jezikovnem okolju, v katerem živijo, in hkrati razvijajo tudi druge življenjsko 
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pomembne zmožnosti (reševanje problemov, posploševanje, utemeljevanje odločitev/mnenj) 

(Križaj Ortar, 2006). 

Pomembno se je zavedati, da učenčeve sporazumevalne zmožnosti ne razvija le učitelj 

slovenščine, ampak tudi učitelji drugih predmetov, avtorji učbenikov in delovnih zvezkov ter 

drugi delavci šole. Poraja se vprašanje, ali se vse naštete osebe tega zavedajo in ali imajo dovolj 

razvito sporazumevalno zmožnost (Križaj Ortar, 2006). 

4.1 Sporazumevalne dejavnosti v šoli 

Ker ljudje nimamo enako razvite jezikovne zmožnosti (nekateri so nadarjeni za jezik, drugi 

ne), se to odraža pri učni uspešnosti otrok. Učenci, ki imajo slabšo razvito jezikovno zmožnost, 

imajo težave pri učenju nasploh (npr. pri branju, pisanju, računanju) (Žerdin, 2003, v Šek 

Mertük, 2017).  

4.1.1 Poslušanje 

Danes je delež poslušanja še toliko večji zaradi komunikacijskih storitev in elektronskih 

naprav. Velja dejstvo, da nismo dobri poslušalci. Poslušanje velja za zapostavljeno 

sporazumevalno dejavnost (Marc in Torkar Papež, 2006). 

Poznamo več vrst poslušanja:  

 osebno in neosebno, 

 dialoško (npr. razred, vlogi poslušalca in govorca se menjujeta) in monološko (npr. 

gledališča, informiranje), 

 poslušanje samega sebe; v osebnem pogovoru; v majhnih/velikih skupinah (glede na 

število udeležencev sporazumevanja), 

 priložnostno, doživljajsko, terapevtsko, informacijsko, učeče (glede na namen 

vstopanja v sporazumevalne zmožnosti) (Plut - Pregelj, 2012). 

Nekatere vrste razvijamo tudi pri pouku, najpogosteje informacijsko poslušanje – pri vseh 

predmetih, ne le pri slovenščini. 

Pripovedovanje otrokom ima pozitivne lastnosti, saj učence navajamo na poslušanje; imajo 

občutek varnosti; širijo svojo domišljijo; postajajo samostojnejši; gradijo svoje mnenje o 

poslušanem; vzpostavljajo moralne vrednote; se zabavajo; razumejo in vrednotijo različne 

kulture (Davies, 2007). 

Da bi si učenci govorno posredovane informacije zapomnili, je zelo pomembno, da so 

informacije smiselne, urejene, ustrezajo okolju, izkušnjami, so zanimive za poslušalca (Plut - 

Pregelj, 2012). 

Da bi učenci bolj produktivno poslušali, so pomembne dejavnosti pred in med poslušanjem ter 

po njem. Dejavnosti pred poslušanjem vključujejo odločitev učitelja, kako bo govoril (prosto, 

bral). Ključna je motivacija učencev, saj poslušanje velja za zavestno dejanje (kar pomeni, da 

se morajo učenci odločiti za poslušanje). Učenci so bolj motivirani, kadar jim je tema, ki jo 

poslušajo, blizu. Učencem je lažje, če učitelj pred poslušanjem pove, o čem bo govorilo 

besedilo; skupaj z učiteljem ugotovijo, kaj o tem že vedo in kaj bodo v besedilu najbrž slišali 

(prav tam).  

Zavedati se je potrebno, da učenci niso navajeni dolgo poslušati, zato naj bi učitelj (za nižje 

razrede) izbral krajša besedila (govori naj živahno, da si učenci živo predstavljajo); povedal 

okviren čas poslušanja besedila; se z učenci pogovoril, kako se je potrebno obnašati (tišina, da 
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ne motiš drugih), in povedal, da se bodo po poslušanju pogovorili o slišanem. Ko je besedila 

konec, naj imajo učenci nekaj trenutkov, da se oddahnejo od poslušanja. Učitelj mora stremeti 

k cilju, da učence navadi, da se jim ni treba zapomniti celotnega besedila, ampak le bistvene 

podatke, da kritično razmišljajo o besedilu in svoje mnenje utemeljujejo ter predstavijo, kako 

so doživljaji besedilo med poslušanjem. Učenci naj bi znali določiti temo in namen besedila; 

našteti bistvene podatke iz besedila; našteti dogodke v pravilnem zaporedju; povedati glavne 

značilnosti sporočevalca; določiti kraj, čas sporočanja; govoriti o svojem doživljanju in mnenju 

o besedilu.  

Raziskave so pokazale, da učenci (od 1. do 4. razreda osnovne šole) večino časa poslušajo 

učitelja (53 % vsega poslušanja), 41 % vsega poslušanja predstavlja poslušanje sošolcev, 

poslušanje medijev predstavlja 6 % vsega poslušanja. Višji kot je razred, več poslušanja 

predstavlja poslušanje učitelja (Plut - Pregelj, 2012). 

Učitelj se mora zavedati ovir pri poslušanju učencev. V raziskavi (vključevala je šole na 

Škotskem, Angliji, Severni Irski) so ugotovili, da se učenci ne morejo učiti med razlago učitelja 

zaradi neustrezne akustike v učilnicah. Izpostavili so problem »mrtvih točk« v razredu, kamor 

zvok učitelja ne seže. Posledično učenci učitelja slabše slišijo, zaradi tega pa nimajo dovolj 

motivacije, da bi ga poskušali poslušati kljub oviram iz okolja (prav tam). 

4.1.2 Govorjenje 

O govorjenju v šoli na Slovenskem ni bilo najti dosti raziskav, zato navajamo ugotovitve 

raziskav o razvoju govora in pripovedovanja v predšolskem obdobju. 

Otroci začnejo širiti svoje besedišče (usvajajo besedišče odraslih v njihovem okolju) že v 

zgodnjem otroštvu. V srednjem otroštvu razvijejo metajezikovno zavedanje (začnejo se 

zavedati jezika, besed, zlogov, glasov) (Marjanovič Umek, 2010). Pri razvoju otrokovih 

govornih zmožnosti je pomembna tudi pragmatična zmožnost, saj vključuje notranji govor, 

razvoj na področju skladnje in metajezika ter rabe govora (Marjanovič Umek, 2011, v Miklavc, 

2013).  

V raziskavi o pripovedovanju otrok v vrtcu je B. Baloh (2015) ugotovila, da je otrokom veliko 

lažje pripovedovati ob slikah, ilustracijah. Ob sličicah so otroci pripovedovali daljše pripovedi, 

vključili čustva in mišljenje oseb, v pripoved je bilo vključenih več dogajalnih enot. Ugotovila 

je, da otroci napredujejo, če vzgojitelj načrtuje pripovedovanje v vrtcu in gradi na otrokovih 

pragmatičnih zmožnostih. Vzgojiteljice spodbujajo pripovedovanje ob jutranjem krogu, kjer 

otroci pripovedujejo o dogodkih prejšnji dan. Avtorica članka je ugotovila, da večina 

vzgojiteljev meša izraz opis in pripovedovanje. Meni, da bi z otroki morali delati več na 

konceptu časa in prostora. Pri pripovedovanju zgodbe je pomembna slovnična raba jezika in 

povezanost vsebine. Več knjig kot jih otrok prebere/posluša in starejši kot je, več vzorcev za 

pripovedovanje usvoji, te pa prične potem uporabljati v svojem pripovedovanju (Marjanovič 

Umek, Fekonja, Kranjc, 2004, v Miklavc, 2013). Pazljiv mora biti, da je pripovedovanje 

razumljivo drugim (prav tam).  

Pri letu in pol začnejo otroci govoriti zgodbe. Kasneje začnejo uporabljati pridevniške besede, 

s katerimi opisujejo lastnosti predmetov (velika čokolada) in kje se predmeti nahajajo 

(čokolada kuhinja) (Karmiloff in Karmiloff-Smith, 2001; Marjanovič Umek, 1984, v 

Marjanovič Umek 1990). Otroci najprej pripovedujejo o dogodkih, ki so se zgodili njim 

(vključujejo njihovo okolje, predmete, ljudi) in opisujejo njihove rutine (Baldock, 2006, v 

Marjanovič Umek, 2010).  
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L. Marjanovič Umek idr. (2006, v Baloh, 2015) so ugotovili, da otroci do tretjega leta starosti 

niso zmožni pripovedovati, ampak le opisujejo predmete, slike. Po četrtem letu starosti otroci 

pripovedujejo z določenim namenom. Znajo opisati glavne like, počutja, pripovedovati o 

dogodkih (dogodki se navezujejo na glavnega junaka) (Kranjec idr., 2003, v Baloh, 2015). Če 

imajo otroci v zgodnjem otroštvu razvite govorne zmožnosti metakognicije, imajo široko 

besedišče pri pripovedovanju, je precej verjetno, da bodo pozneje akademsko pismeni (Likar, 

2013).  

Otroci razvijajo svoje pripovedovanje, tako da: 

 najprej začnejo govoriti neorganizirano, zato njihovega govorjenja ne moremo 

opredeliti kot zgodbo; 

 nato upoštevajo zaporedje dogodkov (razvidno je, da se bolj zavedajo časa); 

 po navajanju zaporedja dogodkov začnejo pripovedovati o enem (osrednjem) dogodku; 

 kasneje njihovo pripovedovanje zajame posamezne dele zgodbe; 

 nato pričnejo povezovati elemente z naslednjimi elementi, povezanost pripovedovanja 

je pogosto nejasna; 

 po petem letu starosti začnejo pripovedovati prave zgodbe, določijo temo (uvod, jedro, 

zaključek) in glavne like (Applebee, 1978, v Marjanovič Umek, 2010). 

Raziskava je pokazala, da na otrokovo pripovedovanje močno vpliva njegovo socialno okolje 

(izobrazba staršev, skupno branje otrok in staršev). Višja, kot je izobrazba staršev, pogosteje 

starši omogočijo otroku večje število knjig za branje/poslušanje, otrokom berejo knjige, hodijo 

z njim na kulturne prireditve za otroke in spodbujajo zgodnjo pismenost v območju bližnjega 

razvoja  (Marjanovič Umek, Podlesek in Fekonja, 2005; Wray in Medwell, 2002, v Marjanovič 

Umek, 2010). Tudi DeBaryshe (1995) in Weigel s sodelavci (2006) ugotavljajo, da imajo otroci 

bolj izobraženih staršev več možnosti za usvajanje jezika in pripovedovanja, saj starši 

uporabljajo bolj zapleten jezik (slovnična struktura).  

Ključno vlogo pri razvoju pripovedovanja otrok igrajo vzgojitelji, ker so tisti, ki načrtujejo 

pripovedovanje (kurikulum) v skupini, otroci pa velik del dneva preživijo v vrtcu. Pomembno 

je, da dobi vsak otrok možnost, da se preizkusi pri pripovedovanju (Baloh, 2015). 

Sramežljivejši učenci raje pripovedujejo s pomočjo lutke, saj se tako počutijo samozavestnejši 

(Likar, 2013).  

V raziskavi (Marjanovič Umek idr., 2010), v katero so bili vključeni otroci, stari od treh do šest 

let, so avtorice prišle do ugotovitve, da starost vpliva na uspešno pripovedovanje (5-letniki so 

pripovedovali daljše zgodbe, uporabljali več različnih besed, ustreznejšo slovnično strukturo 

in vsebino, pripovedovali ali opisovali so več dogodkov, ki so si med seboj logično sledili  kot 

2- in 3-letniki). 8-letniki pogosteje opisujejo mentalna stanja glavnih oseb, njihova čustva, zato 

lahko trdimo, da je obdobje zgodnjega razvoja za pripovedovanje  zelo pomembno. 

Nekateri avtorji (Hyde in Linn, 1988) raziskav, tudi L. Marjanovič Umek in sodelavke (2010), 

ugotavljajo, da med dečki in deklicami ni statistično pomembnih razlik glede pripovedovanja. 

Na prehodu iz šole v vrtec se otroci zavedajo fonološkosti besed (povezujejo glasove v besede). 

Medtem ko otroci v vrtcu pojmujejo besede kot realne predmete, otroci na začetku šolanja 

razumejo, da določene besede predstavljajo abstraktne pojme. Večina učencev v prvem razredu 

zna primerjati dolžino besed med seboj, ugotoviti prvi in zadnji glas … Strokovnjaki (Evans, 

Shaw in Bell, 2000, v Marjanovič Umek, 2010) so ugotovili, da je učenčevo fonološko 

zavedanje povezano z njegovim obsegom besedišča, slednje pa je zelo povezano s pismenostjo 

(učenci, ki prej razvijejo ustrezno fonološko zavedanje, bodo kasneje uspešnejši pri branju, 
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pisanju). Tudi otrokovo pripovedovanje vpliva na njegovo pismenost, a zelo malo učiteljic 

vsakodnevno temu nameni čas (Baloh, 2015). 

Za otroke je zelo ugodno okolje za učenje novih besed šola. Pri pouku učenci pridobivajo nov 

besedni zaklad s poimenovalnimi in pomenoslovnimi vajami. Poimenovalne vaje so vaje, pri 

katerih dobijo učenci konkretne predstave o besedah (stvari vidijo, tipajo, vohajo ali okušajo). 

Pri poimenovalnih vajah učenci pridobivajo nov besedni zaklad npr. ob branju knjig, slišijo 

nekoga govoriti (Žagar, 1996).  

M. Bešter Turk (1993) povzema ugotovitve O. Kunst Gnamuš (1992), in sicer, da učitelj v 

celotnem učnem procesu govori veliko več, kot bi bilo potrebno. Snov podaja ustno, učenci pa 

poslušajo in ponavljajo podatke, ki so jim bili predstavljeni. Vloga govora učencev pri podaji 

učne snovi je zelo omejena, saj na vprašanja odgovarjajo s kratkimi odgovori. Dokazano je, da 

govor učitelja pri pouku slovenščine predstavlja 70 % vsega govora pri tem učnem predmetu 

(Bešter, 1993). Učenci pri pouku največ uporabljajo spoznavni govor, vendar je njegova 

količina v primerjavi s količino učiteljevega spoznavnega govora v manjšini (prav tam).  

4.1.3 Branje  

Kdor zna brati z razumevanjem, je uspešen v šoli in nasploh v življenju (Paris, 2005, v Berčnik, 

Petek, Devjak, 2016). Oseba, ki bere, razvija jezikovne in intelektualne zmožnosti, povečuje 

svoj besedni zaklad, usvaja znanje, zato je pomembno, da učitelj in starši učence spodbujajo k 

branju. Ob branju leposlovne literature gradimo našo domišljijo, čustveno plat duševnosti 

(Jamnik, 2002).  

Več raziskovalcev bralne pismenosti otrok (Lesničar, 2013, v Berčnik, Petek, Devjak, 2016) 

meni, da je potrebno bralno zmožnost otrok razvijati že v vrtcu. Bralno pismeni posameznik 

zna uporabljati družbeno dogovorjene sisteme simbolov za sprejemanje, razumevanje, uporabo 

besedil za življenje v družbi (Nacionalna strategija za razvoj pismenosti, 2006). Petek (2012, v 

Berčnik idr., 2016) predlaga, da naj bomo pozorni predvsem na pragmatičen del bralne 

pismenosti. 

Učenci so v tretjem razredu na stopnji branja za učenje in razvedrilo (znati morajo poiskati 

knjige za razvedrilo in za iskanje informacij). Zavedati se je potrebno, da se morajo učenci med 

branjem dobro počutiti in da so različno uspešni pri branju (Pečjak, 2007). 

Učenci so bolj motivirani za branje, če jim da učitelj jasno vedeti, da je branje pomembno, jih 

pogosteje uči uporabljati različne bralne strategije, za branje uporablja raznoliko gradivo in 

poskrbi, da učenci v šoli veliko berejo (Pečjak, 2005). Učenci morajo pri gradivu (za branje) 

imeti izbiro, saj je ravno možnost izbire ključna za spodbujanje notranje motivacije. Stremeti 

moramo k cilju, da bi bili vsi učenci sčasoma notranje motivirani za branje. Ni dovolj, da so 

odrasli otroku modeli branja, pomemben dejavnik je tudi branje otroku. Nagrade otrokom za 

branje lahko dosežejo nasprotni učinek, ker se otrok vpraša, zakaj bi bral sam od sebe, če lahko 

bere takrat, ko za branje dobi nagrado (Bucik, 2003). Dokazano je, da so učno uspešnejši tisti 

učenci, ki so motivirani za branje in pogosteje berejo (Pečjak, 2005, v Gomivnik Thuma, 2008).  

Padak in Rasinski (2003, v Berčnik idr., 2016) menita, da otroci najučinkoviteje usvajajo 

jezikovne sposobnosti, razvijajo svojo bralno pismenost, izboljšajo bralne dosežke in 

razumevanje besedil, povečujejo besedišče, če odrasla oseba otroku na glas bere. Učenci, 

katerim starši v otroštvu niso brali pravljic, se lahko počutijo izločene in dobijo odpor do 

branja, saj se zavedajo, da imajo sošolci, katerim so starši brali pravljice, prednosti pri 

uspešnem branju (Bucik, 2003).   
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Na OŠ Vižmarje - Brod so izvedli akcijsko raziskavo za dvig bralne pismenosti; leta pred tem 

so ugotavljali, da njihovi učenci ne dosegajo visokih rezultatov bralne pismenosti (Saksida, 

2016b); da se ocene učencev s prakso bralne pismenosti ne skladajo; želeli so pokazati zglede 

dobre prakse. Na podlagi omenjene ugotovitve so v letni delovni načrt vključili obvladanje 

maternega jezika, kamor spada tudi pismenost (učitelji morajo poskrbeti, da učenci berejo, 

učence morajo motivirati z uporabo raznovrstnih gradiv za branje; šola mora imeti avtoriteto 

glede branja; učenci morajo brati vsak dan).  Učitelji so ugotovili, da morajo pouk diferencirati, 

izbrati ustrezne bralne naloge (tudi višjega nivoja) (Pečjak, 2012, v Saksida, 2016), sodelovati 

med seboj in primere dobre prakse širiti med ostale sodelavce (učenci si morajo po prebranem 

besedilu sami zastavljati vprašanja na treh zahtevnostnih ravneh). Eden izmed pomembnih 

dejavnikov izboljševanja bralne pismenosti je tudi zavedanje učiteljev, da učenci bralne 

pismenosti ne gradijo samo pri pouku slovenščine, ampak tudi pri ostalih predmetih (prav tam).  

Od leta 2009 do 2015 se je bralna pismenost učencev slovenskih osnovnih šol zmanjševala. M. 

Bešter Turk in L. Godec Soršak (2016) sta v članku ugotavljali, kaj vse bi morali pri pouku 

spremeniti, da bi bili učenci bolj bralno pismeni. Izpostavili sta nekaj držav (Nemčijo, Hrvaško, 

Finsko), v katerih se je bralna pismenost zvišala. Ugotovili sta, da sta zelo pomembna hitro 

branje in branje z razumevanjem in da se vrednotenje naloge, v kateri učenci ne napišejo 

popolnega odgovora, v PISI  drugače točkuje (z nič točkami) kot pri Nacionalnem preverjanju 

znanja v OŠ (učenec dobi sorazmerno manj točk v nalogi in ne nič točk kot v raziskavi PISA). 

Učitelji bi morali zato razmisliti o svojem poučevanju – uporabljati smiselna neumetnostna 

besedila (večji poudarek naj bi bil na preglednicah, diagramih, grafih, ker imajo učenci pri tem 

ogromno težav), učence spodbujati pri branju, jim biti vzgled in večkrat priporočiti dodatno 

literaturo za branje, biti pozorni na to, da učenci besedila ne obnavljajo, ampak jih naloge 

prisilijo k poslušanju drug drugega, povedo svoje mnenje, utemeljujejo, povezujejo prebrane 

podatke z realnim življenjem, učencem morajo dajati tudi zahtevnejše in preglednejše domače 

naloge, povratna informacija mora biti hitra, vsebovati pa mora konkretne napotke za 

izboljšavo, sodelovati s sodelavci (širjenje dobre prakse), učencem zagotavljati ustrezne 

razmere (disciplina) pri pouku (Bešter Turk, Godec Soršak, 2016). 

Slovenski učenci so se v raziskavah o bralni pismenosti PISA v letih 2009 in 2012 slabo 

izkazali. Njihovi dosežki so bili pod povprečjem držav članic OECD. Leta 2015, ko je PISA 

zopet izvedla raziskavo o bralni pismenosti, so se slovenski učenci zelo izboljšali, saj so dosegli 

24 točk več kot v letu 2012, dosežek pa je tudi nad povprečjem držav članic OECD. Temeljne 

bralne kompetence dosega 85 % slovenskih učencev, najvišje bralne kompetence pa 9 % vseh 

učencev (1 % več kot je povprečje OECD) (Štraus idr., 2017). 

4.1.4 Pisanje 

Ob vstopu v šolo imajo učenci največ izkušenj s poslušanjem in govorjenjem, manj pa s 

pisanjem in branjem. Eden izmed pomembnejših ciljev pri pouku slovenščine v 3. razredu je 

avtomatizacija tehnike pisanja. Če človek obvlada pisanje, se lahko učinkovito pisno 

sporazumeva (Ropič, 2017). 

V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju med drugim  pri učencih razvijamo sposobnost 

pisanja in ustvarjanja. Najprej pisanje poteka spontano, z didaktičnimi igrami, nato pa je 

čedalje bolj sistematično. Med pisanjem učenci odkrivajo pisni jezik (se z njim sporazumevajo, 

ustvarjajo, razmišljajo, učijo, zabavajo). Zavedati se je potrebno, da je pisanje miselni proces 

(Flower, 1981,  v Medved Udovič idr., 2001). Učenci pri pouku sprejemajo (poslušanje, branje) 

razna besedila, spoznavajo različne zvrsti in vrste (npr. dramatika, pravljica) in se učijo 

doživljati, razumevati in povedati lastno mnenje o besedilu. Če želi učitelj sistematično 

razvijati pisni proces učencev, lahko poučuje frontalno (učenci samostojno pišejo besedila) ali 
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uporabi skupinsko delo (učenci v skupinah pišejo pripovedi). Pozoren mora biti na vse učence, 

jim prilagoditi delo in omogočiti, da napredujejo. Cilj je, da učenci dosežejo raven 

razmišljujoče pismenosti, učitelj pa naj pri svojem poučevanju uporablja različne načine za 

pisno izražanje (prav tam). 

Učenci v šoli pišejo neustvarjalna besedila (npr. narek, prepis), poustvarjalna besedila (pisanje 

ob zgledu besedila) in ustvarjalna besedila (zamišljeno besedilo učenec pretvori v zapisano 

besedilo). (Medved Udovič idr., 2001). V prvem triletju se učenci učijo sprejemati, 

interpretirati, pisno/slikopisno/ustno poustvarjati umetnostna besedila ob zgledih književnih 

besedil (Medved Udovič idr., 2001). Svojo sporazumevalno zmožnost gradijo na konkretnih 

primerih. Najprej sprejemajo in prepoznavajo besedila (npr. temo, okoliščine), potem sami 

tvorijo besedila podobnih vrst (vloga sporočevalca) (Križaj Ortar idr., 1994). Ustvarjalno 

pisanje spada v višjo obliko prostega spisa z umetnostno noto. Pisec želi bralca pritegniti in v 

njem vzbuditi čustva, veselje, radovednost, vključuje prispodobe in primere (Toporišič, 1996). 

Da bi razvili pisne sposobnosti učencev, moramo bogatiti njihovo stvarno, književno in pisno 

znanje. Posebnost prvega triletja je, da učenci pišejo besedila ob zgledu. Ko pretvarjajo svoje 

zamisli v pisno besedilo, morajo odmisliti ovire pri pisanju (črkovanje, lepo oblikovane črke); 

večje probleme razdeliti na več manjših (napiše le del besedila, pozneje pa dokonča celoto); 

poskušati avtomatizirati tvorjenje besedila in med samim tvorjenjem besedila načrtovati 

pisanje. V zadnji fazi mora biti učenec zmožen prebrati svoje besedilo z vidika neodvisnega 

bralca, povedati svoje mnenje o besedilu na podlagi zapisa (vrednoti le tisto, kar je napisano) 

in znati pravopisno urediti besedilo (npr. velike začetnice, končna ločila, črkovanje). Učenci 

napredujejo od lastnega egocentričnega pisanja do pisanja, kjer lastno besedilo vrednotijo s 

stališča bralca (Pečjak, 2007). S pripravo na pisanje učenci širijo svoj besedni zaklad, 

pridobivajo izkušnje (besedilne, pravopisne) (Vogel idr., 2003). 

Pisanje velja za zahteven proces, ki je povezan z dolgoročnim spominom, fazami tvorjenja in 

pisnega besedila (ta je povezan s pisnimi dejavniki). Šele ko učenec obvlada pisanje, prične 

biti pri pisanju izviren. Ustvarjalni učenci imajo dobro razvito divergentno mišljenje 

(fluentnost besed, izražanj, asociacij), so fleksibilni in originalni. Učitelj lahko za večjo 

ustvarjalnost učencev pripravi naloge z dopolnjevanjem, preoblikovanjem, ključnimi 

besedami, vprašanji, zamenjavo (Blažič, 2000, v Medved Udovič idr., 2001). 

»Pomembni dejavniki, ki vplivajo na razvoj pisnih in ustvarjalnih sposobnosti: 

 poslušanje interpretativno branih ali pripovedovalnih besedil, 

 pogovarjanje in skupno razpravljanje po branju ali pripovedovanju, 

 spontano ali prosto izražanje vtisov, misli, čustev, spoznanj o prebranem besedilu, 

 slikopisno/ustno/pisno poustvarjanje ob zgledu, 

 razvoj pisnega procesa, 

 razvoj divergentnih/ustvarjalnih sposobnosti učencev (razvijanje tekočega izražanja, 

prilagodljivosti, izvirnosti in sposobnosti poimenovanja, upovedovanja in 

besedilotvorja.« (Medved Udovič idr., 2001: 28) 

Učenci pri pouku slovenščine pridobivajo »temeljne pojme za razvijanje poimenovalnih (rime, 

pesem, zgodba, lutke, pravljica …), upovedovalnih in besedotvornih sposobnosti, in sicer na 

ravni uporabe.« Prav tako spoznavajo »pojme pisnega procesa (navodila, temo, naslovnika, 

zgradbo besedila) in faze tvorjenja (načrt, osnutek, pregled) ter besedilotvorne metode ali 

tvorjenje besedil po metodi nadaljevanja ali dopolnjevanja, na osnovi ključnih/danih besed, po 

načrtu, posnemanja, preoblikovanja (posodobitev), priredbe (dramatizacija), po spominu 

(obnova), na osnovi vprašanj, z zamenjavo (npr. zmešnjava pravljic).« Učence učimo 
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uporabljati (po)ustvarjalne besedilne vrste (npr. nadaljevanje pripovedi). (Medved Udovič idr., 

2001: 30).  

Tako kot odrasli, tudi otroci pišejo besedilo tako, da se vedno znova vračajo nazaj v besedilo 

in ga spreminjajo (Guilford, 1986, v Medved Udovič idr., 2001).  

P. Šek Mertük (2017) je v svoji raziskavi (Ne)usvojeni cilji pravopisne zmožnosti v prvem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju ugotavljala, kako imajo učenci 3. razreda slovenskih 

osnovnih šol razvite pravopisne zmožnosti. Učenci so bili najuspešnejši pri pisanju velike 

začetnice pri lastnih imenih bitij (imeni sta bili znani učencem, zato tu niso imeli težav), 

najmanj pa pri pisanju nikalnice pred glagolom. Da so imeli učenci težave pri pisanju nikalnic 

pred glagolom ne preseneča, saj imajo tudi odrasli izobraženi ljudje pri tem težave. Učenci so 

imeli veliko težav pri pisanju glavnih in vrstilnih števnikov ter pri pisanju vejice pri naštevanju. 

Presenetljivo je dejstvo, da učenci niso imeli pretiranih težav pri pisanju predloga in naslednje 

besede (v naši raziskavi se je pokazalo ravno obratno, več o tem v empiričnem delu naše 

raziskave). Avtorica raziskave meni, da bi bili učenci lahko uspešnejši pri rabi velike začetnice 

v zemljepisnih lastnih imenih in pri zapisu besed z nekritičnimi glasovi. Izkazalo se je, da imajo 

učenci težave pri zapisu vejic pri naštevanju in pri postavljanju končnih ločil.  

Čeprav pisanje nikalnice ne ob glagolu spada med minimalne standarde, so rezultati pokazali, 

da imajo učenci ravno s tem največ težav (36 % vseh učencev je bilo pri tem učnem cilju 

uspešnih). Pisanje svojilnih pridevnikov, izpeljanih iz lastnih imen, pa ne spada med minimalne 

standarde, a je bila večina učencev (70 % vseh učencev) pri njihovem pisanju uspešna. Avtorica 

članka konča z ugotovitvijo, da so učenci dokaj uspešni pri zadovoljevanju ciljev pravopisne 

zmožnosti in poudari, da je na področju pravopisne zmožnosti učencev nižje stopnje izvedenih 

premalo raziskav (prav tam). 

V severovzhodni Sloveniji so med učenci 2., 3. in 4. razreda izvedli raziskavo, s katero so hoteli 

ugotoviti, ali se pravopisne napake učencev z višino razreda zmanjšujejo. Ugotovili so, da so 

pri pisanju najučinkovitejši učenci 2. razreda. Ker se učenci 3. razreda še učijo pisanja pisanih 

črk in pisanje pisanih črk še niso avtomatizirali, naredijo posledično več napak. Avtorica 

zaključi z ugotovitvijo, da morajo učenci čim več pisati, saj je pogoj za uspešno pisanje (brez 

pravopisnih napak) avtomatizirano pisanje (Ropič, 2017). 

Edwards in Knight (1996, v Cencič, 2000) sta mnenja, da učenci v šoli pogosto pišejo, njihovo 

pisanje pa ni osmišljeno. Tu je razlog, da imajo učenci odpor do pisanja. Učitelj se mora truditi, 

da bi učenci z veseljem pisali oz. bi v pisanju videli smisel. Raziskovalci so ugotovili, da starši 

z višjo stopnjo izobrazbe svoje otroke nič pogosteje ne učijo brati in pisati kot starši z nižjo 

izobrazbo. Večina staršev otrokom bere pravljice, manj pogosto pa jih uči črk ali branja 

(Marjanovič Umek idr., 2016). 

Richards (2002, v Gardner, 2011), opredeli pisanje kot kompleksen proces, pri katerem mora 

pisec npr. obvladati črkovanje, sintakso, besedni zaklad, fino motoriko. Meni, da dokler učenci 

ne obvladajo naštetih dejavnosti, neradi pišejo. V raziskavi, v katero so bili vključeni učenci 

nižje stopnje (Millard, 2011, v Gardner, 2011) so ugotovili, da večina deklic rada piše, medtem 

ko je bila takega mnenja le polovica vseh dečkov (dečki raje oblikujejo miselne vzorce in 

rišejo). Dokazano je, da učenci z ustvarjanjem miselnih vzorcev pridobivajo samozavest, so 

bolj neodvisni od učitelja, posledično so bolj motivirani za pisanje, ker si najprej oblikujejo 

načrt (prav tam).  

Sticklandova (2011, v Ropič, 2017) meni, da moramo učence pri izražanju svojih misli 

podpirati pri njihovem pisanju. Učenci naj bi sčasoma postajali samostojnejši. Učitelj naj bi 



Novak, M. (2018). Pisanje pripovedi ob slikah v 3. razredu osnovne šole. Magistrsko delo. 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

 

21 

 

učencu obkrožil napačno zapisano besedo, slednji pa bi moral sam ugotoviti, kje se skriva 

napaka. Učitelj bi nato moral zopet pogledati, ali je učenec odpravil napako.  

Pri pisanju je zelo pomembno sodelovalno učenje (učenci pomagajo drug drugemu). Zapis 

težjih besed je najustrezneje vaditi ob diferenciranem delu. Učitelji v prvem razredu učence 

spodbujajo k ustreznemu prijemu pisala, drži telesa, orientaciji na listu,  pisanju od leve proti 

desni in od zgoraj navzdol. V drugem razredu učitelj učence sistematično opismenjuje z 

velikimi in malimi tiskanimi črkami, v tretjem razredu se učenci naučijo še pisanih črk. Velik 

poudarek pri jezikovnem pouku v tretjem razredu je avtomatizacija branja in pisanja.  

Na Nizozemskem je bila izvedena raziskava z 10- in 12-letniki, katere namen je bil ugotoviti, 

ali sta za dobro pisanje pripovedi pomembni domišljija in slikovna predstava. Polovica 

preučevanih učencev je morala predelati kratko pripoved, v kateri so bili določeni deli 

pripovedi nadomeščeni s slikami. Naloga učencev je bila, da so morali slike, ki so bile 

nadomestek besedila, po svoji domišljiji čim bolj smiselno umestiti v pripoved tako, da so jih 

pretvorili v besedila. Raziskovalci so prišli do zaključka, da so bistrejši učenci znali veliko 

hitreje in bolj smiselno pretvoriti slike v besedilo (njihova pripoved je bila razumljivejša od 

pripovedi ostalih učencev). Druga polovica učencev je morala predelati pripoved brez slik. 

Ugotovili so, da so bili pri obnavljanju pripovedi uspešnejši učenci, ki imeli poleg besedila tudi 

slike. Učenci si s pomočjo slik veliko bolj zapomnijo prebrano in so pri obnavljanju 

ustvarjalnejši (s pomočjo slik si vizualno predstavljajo dogajanje) (Boerma, Mol in Jolles, 

2016). 

4.2 Pripovedovalno besedilo  

V pripovedovalnem besedilu je prikazan enkratni pretekli dogodek (nekaj se je zgodilo nam ali 

drugim). Dejanja tega dogodka so med seboj časovno povezana, zato morajo biti pravilno 

razvrščena (Cajhen idr., 2015). Ker gre za dogodek, ki se je že zgodil, uporabljamo preteklik. 

Sedanjik uporabimo le, če želimo pripoved na določenih delih narediti bolj dramatično 

(Slemenjak idr., 2017).  

M. Križaj Ortar idr. (1994: 16) so pripovedovanje utemeljili kot »sporočanje o spremembah v 

času, tj. o nastanku, razvoju in minevanju pojavov, o spreminjanju lastnosti pojavov, o 

zapovrstju dogodkov …«   

Ko pripovedujemo, tvorimo pripovedovalno besedilo. Če je pripovedovanje objektivno, 

tvorimo poročilo, če pa je pripovedovanje subjektivno, tvorimo pripoved. Pripovedovalno 

besedilo je lahko tudi anekdota. Avtor pripoveduje s presenetljivim in smešnim zaključkom 

(Toporišič, 1996). Med pripovedovalna besedila spadajo tudi dnevniki in spomini (Žagar, 

1992). 

Skladenjska sestava povedi v pripovedovalnem besedilu je zapletenejša kot pri opisovanju, 

povedi so daljše in bogatejše (Žagar, 1992). Pozorni moramo biti, da izraza pripovedovanje ne 

uporabljamo za vsako ustno sporočanje, izraza opisovanje pa ne uporabljamo namesto 

pripovedovanja o preteklem dogodku (Cajhen idr., 2015). 

Dobra pripoved mora vsebovati zaplet in razplet ter potekati v določenem okviru (položaj, čas, 

prostor) (Gomboc, 1999).  

Besedila morajo imeti naslov in tridelno zgradbo (uvod, jedro, zaključek). V uvodu pisec 

sporoča, o čem bo govoril v jedru, lahko pa napiše tudi, kaj ga je spodbudilo k pisanju. 

Predstaviti mora snov, temo, motive in okoliščine sporočanja, lahko obrazloži namen. Zelo 

pomembno je, da je uvod zanimiv, saj mora bralca pritegniti k branju preostalega besedila. 
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Jedro je najpomembnejši in najobsežnejši del sporočanja. Kot smo že omenili, morajo biti deli 

sporočanja med seboj povezani, da besedilo lepo teče. Sporočevalec navede primere, dejstva, 

dokazuje, utemeljuje. V zaključku na zanimiv in živahen način povzame bistvene podatke, 

navedene v jedru. Konec mora pri bralcu/poslušalcu pustiti vtis (to lahko dosežemo tudi z 

mislijo na koncu zaključka) (prav tam).  

Pripovedujemo lahko objektivno (čim bolj resnično, brez vpletanja čustev) ali subjektivno 

(pisanje občutkov, mnenja) in pisno (doživljajski spisi) ali ustno (Cajhen idr., 2015).  

Učenci v drugem razredu ustno pripovedujejo ob danih slikah, v tretjem razredu pa se učijo 

pisno tvoriti pripoved. Med pripovedovanjem ob slikah razvijajo poimenovalno, skladenjsko 

in pravopisno (če pripoved napišejo) zmožnost. Dokazano je, da prvošolci pripovedovanje 

mešajo z opisovanjem, saj večinoma poslušajo opisovanje (npr. rutine) (prav tam). Na nižji 

stopnji (pri vseh učnih predmetih) učenci veliko pripovedujejo o svojih preteklih izkušnjah in 

dogodkih (Dolgan, 1996). Ko učenci pripovedujejo, lahko ugotovimo, kako dobro imajo 

razvito govorno kompetentnost (ta se povezuje s spoznavnim razvojem, predvsem s teorijo 

uma) (Baldock, 2006, v Marjanovič Umek idr., 2010).   

Da lahko učenec pripoveduje, mora: 

 razumeti in oblikovati časovno strukturirano zaporedje dogodkov, 

 razumeti minevanje časa, 

 razumeti vzročne povezave med zaporedjem dogodkov, 

 razumeti, da lahko zgodbo pripoveduje katerikoli lik (s svoje perspektive) (prav tam). 

Učenci morajo pred pisanjem vedeti, kako bo učitelj vrednotil njihovo zapisano pripoved. 

Vrednotenje se lahko nanaša na izvirnost, razumljivost, nove ideje, stopnjevano dogajanje, 

bogato besedišče, pravopisne in slovnične napake, zgradba povedi, besedni zaklad (da se 

besede ne ponavljajo). Po pregledu pripovedi mora dati učitelj ustrezno povratno informacijo, 

ki je pozitivno naravnana (Blažič, 1992). P. Križaj (2007) je ugotovila, da se več kot polovica 

učencev zaveda težav pri pisanju doživljajskega spisa in da se učenci začnejo zavedati svojih 

napak ob učiteljevi povratni informaciji. Učenci v povprečju prepoznajo svoje težave (menijo, 

da uporabljajo napačen besedni red in pripovedujejo o nezanimivih dogodkih), učitelji pa so 

mnenja, da imajo učenci težave predvsem s ponavljanjem besed in z rabo slovničnih pravil. 

Večina učencev tudi ve, kaj učitelj ocenjuje v spisu. 

Nasveti za pisanje pripovedi 

Žagar (1996) je napisal nekaj nasvetov za pisanje doživljajskega spisa, ti. najpogostejšega 

pripovedovalnega besedila v šoli: 

 predlaga, da pišemo o enem dogodku (in ne naštevamo, kaj vse se nam je zgodilo od 

jutra do večera, ker posledično ne pripovedujemo, ampak naštevamo); 

 pripovedovanje je potrebno stopnjevati postopoma; 

 pisec mora vedeti, kateri dogodek v pripovedi je najpomembnejši in ga mora temu 

ustrezno  predstaviti; 

 pripovedovati je potrebno tako, da bo bralec z velikim zanimanjem bral/poslušal 

pripoved; 

 na dramatičnih mestih naj bi uporabljali premi govor; 

 v pripovedi moramo uporabljati preteklik, izjema so le napeta mesta v pripovedi, o 

katerih pišemo v sedanjiku. 
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Tudi avtorice N. Cajhen idr. (2010) navajajo podobna navodila za pisanje pripovedi.  

1. Učenci naj bi pred pisanjem razmišljali, o čem bodo pripovedovali (priporočljivo je 

izbrati zanimiv in smešen dogodek), kako bi uredili dogajanje, izdelajo načrt, miselni 

vzorec. Razmišljajo, kako bi lahko začeli in končali pripoved. 

2. Med pisanjem morajo razmišljati o ustreznih besedah (glede na okoliščine), besed ne 

smejo ponavljati, povedi morajo biti razumljive. Upoštevati je potrebno pravopisna 

pravila. 

3. Po pisanju naj bi vsak prebral osnutek besedila, ga popravil in prepisal. 

J. Bauer (2016) daje napotke, kako najlažje napisati pripoved, zgodbo. Predlaga, da mora oseba 

najprej razmisliti v glavi, o čem bo pisala: 

 v uvodu lahko pripoveduje o glavnih likih, okolju, v katerem se dogajanje odvija 

(začetek mora biti zanimiv, da bralca/poslušalca pritegnemo k branju/poslušanju, lahko 

že v uvodu omenimo ključ, katerega pomen razkrijemo v zaključku); v jedru stopnjuje 

napetost, dogajanje se nato zaplete; v zaključku sledi razplet dogajanja (ni nujno, da je 

konec pripovedi srečen); 

 bolje je, da imajo tako dobri kot slabi liki pozitivne in negativne lastnosti, saj tako 

delujejo prepričljivejši; 

 o junakih naj napiše več kot le ime (Zakaj je junak poseben? Po katerih lastnostih se 

razlikuje od drugih? Kaj pri njem ti je najbolj/najmanj všeč? Kakšen cilj ima? Kako bi 

se osebe iz pripovedi obnašale, če bi jih srečali v realnem življenju?); 

 ali bo pripoved govorila o ljubezni, resničnih dogodkih, fikciji, bo humorna, zabavna; 

 opis prizorišča naj ne zajema dolgočasen predolg/prekratek opis; 

 kakšen bo naslov pripovedi; 

 pisec s pomočjo miselnega vzorca lažje organizira misli (kaj vse se bo dogajalo v 

pripovedi); 

 pomembno je, da pisec upošteva pravopisna pravila. 

J. Bauer (2016) na koncu piscem svetuje, da naj čim več berejo, ker se jim bodo na ta način 

porodile ideje za pisanje, prav tako pa bodo imeli širši besedni zaklad. 

Kljub temu da imajo učenci kar nekaj izkušenj s pripovedovanjem, imajo še vedno težave 

predvsem pri: 

 pisanju uvoda in zaključka (ne vedo, kaj bi napisali), njihovo besedilo po navadi 

vsebuje le jedro, 

 ustrezni razvrstitvi dejanj preteklega dogodka, 

 členitvi odstavkov (jedra ne členijo na odstavke, ker ne vedo, kje jih naj naredijo), 

 objektivnem pripovedovanju, saj raje pripovedujejo subjektivno. 

Na omenjene težave mora biti učitelj zelo pozoren. Pouk mora načrtovati tako, da učenci 

postopoma zmanjšujejo svoje napake pri pisanju pripovedi. Učencem lahko pripravi 

pripovedovalno besedilo, ob katerem skupaj razmišljajo o zapovrstju dogodkov in zakaj je 

pomembno, da je besedilo členjeno na odstavke. Po končanem tvorjenju pripovedi lahko učenci 

poročajo o strategijah tvorjenja pripovedi. 

Učitelj lahko da učencem možnost, da v šoli ustno pripovedujejo o preteklem dogodku oz. 

izkušnji (Cajhen idr., 2015).  
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Načini za popestritev vaj pisanja pripovedi in spisov med učno uro 

Žagar (1996) je izpostavil, da mlajši učenci pišejo doživljajska poročila, npr. naštevajo, kaj so 

počeli od jutra do večera. Predlaga, da bi se učitelj lahko z učenci pogovoril, da naj se ne 

osredotočijo le na naštevanje dogodkov, ker je tako besedilo preveč prazno (prav tam). 

Učiteljica na OŠ Trnovo učencem za pisanje spisov pripravi barvne liste v obliki domačih 

živali, prevoznih sredstev, cvetlic. Učenci se na tak način lažje poistovetijo s temo besedila in 

lažje pišejo spise (prav tam). 

Učenci lahko delajo v skupini. Vsak član skupine mora biti aktiven. List kroži od učenca do 

učenca, vsak naslednji napiše poved, ki se mora smiselno navezovati na prejšnjo. Upoštevati 

morajo, da gre za enkraten pojav, zato morajo pripovedovati o dogajanju (Kosevski, 2003). 

Ena izmed možnosti je, da učitelj napiše pripoved, v katero morajo učenci vstaviti manjkajoče 

besede. Na ta način si povečujejo besedni zaklad in usvajajo spretnost pisanja vodenih besedil 

(prav tam). 

Učenci lahko pripoved napišejo tudi s pomočjo skupine besed (npr. klet, strah, stopnišče, 

škripanje). Popestritev pisanja pripovedi je lahko tudi nadaljevanje pripovedi (Žagar, 1994). 

Učitelj jim lahko da za pisanje sličice, nato pa je njihova naloga, da  

 pisno pripovedujejo o dogodku, a se odločijo, z vidika katere nastopajoče osebe bodo 

pripovedovali o dogodku, 

 v pismu napišejo, kako o dogodku pripoveduje očividka nesreče svoji prijateljici, 

 v pismu napišejo, kako o dogodku pripoveduje otrok, udeležen v nesreči, svojemu 

strogemu očetu (Križaj Ortar idr., 1994). 

Učenci lahko dobijo domačo nalogo (na razpolago imajo več časa), da napišejo pripoved o 

preteklem dogodku. Svojo pripoved nato pošljejo učitelju po e-pošti. Učitelj prebere besedilo, 

popravi napake in napiše svoje mnenje, nato pa učencu vrne besedilo. Učence mora spodbujati, 

da naj odpravijo popravljene napake (če česa ne razumejo, jim je učitelj na razpolago). Po 

popravi učenci učitelju zopet pošljejo besedilo, le-ta pa ga še enkrat popravi po vnaprej 

določenih merilih (poznajo jih tudi učenci) in ga oceni (Cajhen idr., 2015). 

5 NOTRANJA DIFERENCIACIJA V OSNOVNI 

ŠOLI 

Notranja diferenciacija »ohranja naravne, mešane, heterogene učne razrede in oddelke, 

individualne zmožnosti, potrebe in želje učencev pa skuša upoštevati znotraj razredov z 

variiranjem učnih ciljev in vsebin, v okviru različnih socialnih učnih oblik, metod, učne 

tehnologije in z vključevanjem individualizirane učne pomoči ter drugih specialnih korektivnih 

in kompenzatornih ukrepov.« (Strmčnik, 1993: 49–50) 

V razredu so različno sposobni učenci, zato mora učitelj delo diferencirati (notranja 

diferenciacija), saj se morajo naloge prilagajati učenčevim potrebam, interesom in zmožnostim. 

Učitelj mora uporabljati širok izbor metod in oblik poučevanja, saj ima v nasprotnem pomenu 

poučevanje premalo učinka na dosežke učencev (Cestnik, 2005). Glavni namen diferenciacije 

je povečati učno uspešnost vseh učencev v razredu (Preskar, 2010), ohranjati heterogene 

oddelke učencev (Strmčnik, 2001), spodbujati posameznikov kognitivni razvoj, razvoj 

osebnostnih lastnosti, povečati samostojnost in sposobnost učencev delovati v skupinah (Kalin, 

Vogrinc, Valenčič Zuljan, 2009). Pri notranji diferenciaciji učitelj občasno v razredu učence 
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razdeli v manjše skupine glede na njihove sposobnosti (Milekšič, 2008, v Preskar, 2010) in jim 

v skladu z njihovimi potrebami prilagodi učne cilje, vsebine, učna sredstva, metode, 

sodelovanje. Učenci se delijo v skupine prostovoljno in spontano, pomembna je medsebojna 

pomoč učencev (Nolimal, 2010). Učitelj mora najprej ugotoviti, v kako velikem obsegu bo 

uporabil notranjo diferenciacijo pri obravnavi učne snovi (pogoj je, da dobro pozna učno snov 

in ve, kaj želi učence naučiti). Vprašati se mora, ali naj vsi učenci obvladajo učno snov v 

enakem obsegu (učitelj se mora opirati na cilje in minimalne standarde). Večji obseg snovi 

pomeni tudi več časa za obravnavo, poglablja pa se tudi zahtevnost pouka (prav tam).  

Učitelj mora najprej načrtovati učno diferenciacijo didaktično-metodično (sprememba učnega 

načrta, upoštevanje drugačnosti pri razumevanju in sprejemanju snovi, učnih oblik in metod, 

uporaba različnih sredstev in pripomočkov, prilagajanje učnega tempa), tj. mora 

 modificirati učne metode: 

Načine dela poskuša približati posebnostim učencev. Način mora ustrezati učenčevim 

učnim stilom, individualnim značilnostim, pouk je bolj dinamičen in zanimiv. 

 kombinirati učne metode: 

Učenci morajo biti med uro čim bolj aktivni. Če kombiniramo učne metode, lahko 

kompenziramo pozitivne lastnosti posameznih učnih metod. 

 kombinirati učne oblike. 

Pri skupinskem delu, delu v paru … ima učitelj več možnosti za diferenciacijo pouka 

kot pri frontalnem poučevanju (Kalin, Vogrinc, Valenčič Zuljan, 2009). 

Ker notranja diferenciacija zajema vse učne dejavnike (razredna klima, počutje učencev, norme 

…), velja za izredno zahtevno (Nolimal, 2010).  

Marolt (2005), ki je učitelj na OŠ Brežice, meni, da se razlike med učenci da zmanjšati z 

notranjo diferenciacijo, če imamo manjše oddelke, manj učencev v oddelkih in na splošno 

manjše šole. Notranja diferenciacija je dokaj uspešna na nižji stopnji, kjer učne in druge razlike 

med učenci še niso velike, medtem ko je na predmetni stopnji neučinkovita (Strmčnik, 2005).  

Notranja diferenciacija mora biti: 

 ciljno-vsebinska: 

Učitelj mora posameznikom prilagoditi učno temo glede na obseg, globino, razmisliti 

mora o temeljnih in dodatnih učnih ravneh. 

 didaktično-metodična: 

Učitelj mora razmisliti, kako bo učencem predstavil didaktična gradiva in katere 

didaktične strategije bo uporabil, ker se učenci med seboj razlikujejo (nekaterim je lažje 

ob abstraktnih/konkretnih ponazorilih). Razmisliti mora tudi o delovnih sredstvih in 

pripomočkih, o vsebinsko-programski opremi (navodila, vrste nalog, vrste besedil …).  

Kot smo že omenili, mora potrebe učencev dobro poznati, ker morajo biti naloge 

ustrezne njihovem tempu, samostojnosti, motiviranosti, zbranosti (Kalin idr., 2009). 

V razredu se je potrebno osredotočiti na učni tempo, ker ne smemo zavirati hitrejših učencev, 

prav tako pa ne priganjati počasnejših učencev. Prilagojen mora biti posamezniku, imeti pa 

moramo imeti tudi ustrezno število didaktičnih pripomočkov v razredu. Težave pri izvedbi 
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notranje diferenciacije so čedalje večje razlike med učenci (s starostjo se razlike povečujejo) 

(prav tam). 

V Angliji so v šestdesetih letih prejšnjega stoletja opravili kar nekaj raziskav v povezavi z 

diferenciacijo. Ugotovili so, da so v okviru diferenciacije učitelji upoštevali posameznika in 

njegovo delo, da je vsak učenec drugačen, da so izkušnje učencev bistvenega pomena napredek 

učencev in da igra okolje učencev zelo pomembno vlogo, učitelj pa je tisti, ki mora poznati 

okolje in ga upoštevati (Preskar, 2010).  

V realnosti pride do razkoraka med teoretičnimi modeli in dejanske izvedbe diferenciacije v 

razredu. Tomlison (2005, v Preskar, 2010) pravi, da se je za uporabo diferenciacije v razredu 

treba usposobiti. Potrebno jo je skrbno načrtovati, spremljati učinke ter slednje tudi evalvirati. 

Med načrtovanjem diferenciacije mora učitelj razmisliti, katere izkušnje imajo učenci z 

obravnavano vsebino, o učnih sredstvih in o samem procesu poučevanja, da bo primeren za vse 

učence. Učitelj mora zelo dobro poznati učence, saj jih razporedi v skupine glede na njihove 

zmožnosti, znanje o določeni temi. Zaradi številčnih oddelkov ima učitelj še toliko težjo 

nalogo, da pozna posebnosti/močna/šibka področja posameznih učencev (Kalin idr., 2009). 

Oblikovati mora učne liste različnih težavnosti, oblike in metode eksperimentalnega dela. Po 

končani učni uri mora evalvirati delo (prav tam).  

Zmožnosti učencev, ki ustrezajo eni izmed določenih treh ravni 

Učenci prve ravni zahtevnosti imajo težave pri tehniki branja, ne razumejo prebranega, imajo 

skromno besedišče, lažje se izražajo ustno kot pisno. Da bi ti učenci napredovali, mora učitelj 

z njimi vzpostaviti dober medsebojni odnos in najti njihova močna področja. Vzpostaviti mora 

jasna in razumljiva pravila, katerih se mora striktno držati, prav tako pa mora postaviti tudi 

jasne in razumljive cilje. Zaradi vsega naštetega si sčasoma tudi ti učenci upajo spraševati, 

navežejo boljši stik z učiteljem, poveča se tudi njihova samopodoba, zaradi česar se zmanjša 

tudi število disciplinskih težav. Da bi učenci lažje napredovali, je potrebno osmisliti znanje na 

konkretnih primerih iz življenja (Cestnik, 2005), npr. pišejo pripoved ob slikah, ob katerih se 

lahko poistovetijo z junaki. Posebno pozornost mora učitelj nameniti utrjevanju učne snovi. Da 

bi učenci pridobili širši besedni zaklad, lahko učitelj (poleg tega, da jih motivira za branje) 

pomen besed, ki jih je razložil v prejšnji uri, večkrat preverja v naslednjih urah. Učenci prve 

zahtevnostne ravni učitelja bolj potrebujejo (učitelj jih mora več voditi, jim pomagati, dajati 

povratno informacijo) (prav tam). Napaka, ki jo dela veliko učiteljev, je, da ima zaradi slabših 

zmožnosti učencev nižja pričakovanja do njih. Imeti nižja pričakovanja do teh učencev je 

dvorezen meč, ker bodo ti učenci ponotranjili nižje zahteve/pričakovanja in se (tudi kasneje v 

življenju) ne bodo trudili pri nalogah oz. iti preko svojih zmožnosti. Mnogo učiteljev učencem 

prve zahtevnostne ravni daje preveč rutinskih nalog. Tudi tem učencem mora učitelj postaviti 

taksonomsko zahtevnejše naloge/probleme, saj mora snov prehajati od lažje k težji. Pouk brez 

notranje diferenciacije ustreza povprečnim učencem, ne zajame pa potreb učno šibkejših ali 

učno najuspešnejših učencev (Nolimal, 2010). 

Težko je opredeliti, kateri učenci spadajo v drugo zahtevnostno raven. Ti učenci naj bi bili 

manj motivirani za delo, nimajo želje po odličnih rezultatih (zelo so zadovoljni z oceno 4), a 

vendar imajo ti učenci največjo možnost, da preidejo na naslednjo zahtevnostno raven (tretjo). 

Učenci se dobro odzivajo na sodelovalno učenje, potrebujejo veliko spodbud učitelja, 

motivacije in informacij. Učitelj mora ugotoviti učenčeva močna in šibka področja. Po navadi 

ima največ učencev težave pri pisanju (Cestnik, 2005). 

Učenci tretje zahtevnostne ravni so motivirani, vztrajni pri šolskem delu, radovedni, imajo 

bogatejši besedni zaklad, obvladajo tehniko branja, se znajo izražati tako ustno kot pisno, znajo 
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abstraktno in logično razmišljati. Zaradi vsega naštetega mora učitelj tej skupini učencev 

posredovati zahtevnejše naloge, ker se v nasprotnem primeru dolgočasijo. Priporočljivo je, da 

jim večkrat predstavi problemske naloge, informacije pa lahko iščejo v različnih virih (knjige, 

internet). Naloga učitelja je, da jih pripravi na samostojno delo, sam pa se pomika v ozadje. 

Tudi ti učenci naj imajo možnost soodločanja in izbire nalog. Učitelj mora paziti, da učencem 

ne daje rutinskih nalog, od njih pa mora pričakovati, da obravnavano snov povezujejo 

medpredmetno (Marentič Požarnik, 2004, v Cestnik, 2005).  

Učitelj lahko diferencira tudi domače naloge (Rutar Ilc, 2005). Mnenje Strmčnika (2001, v 

Preskar, 2010) je, da je diferenciacija uspešna le takrat, ko jo učitelj izvaja v vseh fazah učnega 

procesa. 

Saksida (2007) meni, da je namen diferenciacije ta, da se pouk prilagodi posameznim učencem, 

ne pa ustvarja razlike med učenci. 

Prevladujoča praksa na področju učne diferenciacije v slovenskih osnovnih šolah 

Velikokrat se zgodi, da učitelj učne diferenciacije ne prilagodi za učno manj in bolj uspešne 

učence (diferenciacija ustreza povprečno uspešnim učencem). Do napak pri diferenciaciji pride 

že na začetku, ko učitelj planira izvedbo učnih ciljev (preveč se osredotoči na cilje, na podlagi 

katerih izbere učni material, didaktične pripomočke, čas in didaktično-metodični potek učne 

ure). Cilji bi morali biti le vodilo, za katere bi se učitelj trudil, da bi jih učenci presegli. Za 

učence z učnimi težavami učitelji organizirajo delo tako, da učenci uporabljajo učne 

pripomočke, ki večinoma zahtevajo nizko raven miselnih sposobnosti (ponavljanje, 

obnavljanje, prepoznavanje, opisovanje po vnaprej pripravljenih vprašanjih). Pri pisnem 

sporočanju učenci nižje zahtevnostne ravni pisno odgovarjajo na enoznačna vprašanja, 

vpisujejo manjkajoče besede v npr. miselni vzorec. Za omenjene učence je pouk zastavljen 

tako, da ne dopušča odstopanj ali napak (pravilen je samo en odgovor; ne gre za ustvarjalna 

dela, pri kateri bi vsak pisal o čem drugem). Čeprav tak način dela vodi do zastavljenih ciljev, 

je težava ta, da si učitelj že v začetku planiranja učne ure postavi premalo ambiciozne cilje, kar 

posledično (enoznačni odgovori, vnaprej postavljena vprašanja, dopolnjevanje šablon itn.) 

učence navaja k odvisnosti do učitelja (učitelj jih ves čas vodi) in na neodgovornost do učenja 

(Nolimal, 2007).  

Delo uspešnejših učencev temelji na njihovi samostojnosti, žal pa večinoma samostojno delo 

učencev ni dovolj osmišljeno (npr. iskanje podatkov na računalniku, delo pa ni usmerjeno k 

nadgradnji učne snovi). Posledica tega je, da jim tak način dela ne omogoča optimalnega 

intelektualnega, socialnega in moralnega razvoja. Tudi učenci z nižjimi zmožnostmi bi radi 

delali na računalniku (večja motiviranost za delo, ki tem učencem primanjkuje), učitelj mora 

le osmisliti delo in vnaprej podati navodila in usmeritve učencev (pram tam).  

Do razlik med učenci lahko pride zaradi ekonomskih, dednih dejavnikov, okolja. F. Nolimal 

(2010) meni, da bi učenci z nižjimi zmožnostmi dosegali boljše rezultate, če bi učitelj 

organiziral spodbudno okolje, zanimiv in pester pouk ter povečal koncentracijo učencev. Na ta 

način bi na dolgi rok odpravljal strah pred neuspehom (zelo pogost je med učno šibkejšimi 

učenci). Učiteljeva naloga je, da opazi napredek učencev in ga nagradi (Griddin in Shevlin, 

2007, v Nolimal, 2010).  
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III. EMPIRIČNI DEL 

6 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA 

PROBLEMA 

Eden izmed temeljnih ciljev pouka slovenščine je razvijanje sporazumevalne zmožnosti. 

Učenci 3. razreda OŠ razvijajo sporazumevalno zmožnost tudi s tvorjenjem pisne pripovedi ob 

slikah. S tem razvijajo tudi poimenovalno, skladenjsko in pravopisno zmožnost. Učitelj mora 

omenjeno učno temo obravnavati kakovostno in (»strokovno« in didaktično) ustrezno 

poglobljeno (ne preveč ali premalo podatkov). Učenci morajo vedeti, kaj bo učitelj vrednotil 

pri njihovih pripovedih, učitelj pa mora na koncu učencem podati povratno informacijo o 

njihovem pisanju. Med pisanjem morajo imeti učenci ustrezne razmere za tvorjenje pripovedi 

ob slikah (mir in tišina, čas). Da bi se izboljšali v pisanju pripovedi ob slikah, je potrebno veliko 

vaje. 

V raziskavi nas je zanimalo, kako v dveh oddelkih 3. razreda OŠ poteka obravnava pripovedi 

ob slikah (podobnosti, razlike) in kakšen je napredek učencev v tvorjenju pisne pripovedi ob 

slikah v trimesečnem obdobju od obravnave te učne teme in po njenem utrjevanju. Želeli smo 

izvedeti, ali učenci vedo, kaj učitelj vrednoti pri pripovedi, in ali daje učitelj povratne 

informacije učencem (če jih ali so povratne informacije ustrezne). Radi bi izvedeli tudi, kakšno 

mnenje o obravnavi te učne teme (tvorjenje pripovedi ob slikah) imajo učenci in  obe učiteljici. 

7 CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA 

VPRAŠANJA 

V magistrskem delu smo raziskali: 

 napredek učencev v tvorjenju zapisanega besedila (pripovedi) ob slikah v trimesečnem 

obdobju od obravnave te učne teme in po njenem utrjevanju, 

 podobnosti in razlike uvodne obravnave tvorjenje zapisanega besedila (pripovedi) ob slikah 

v dveh oddelkih 3. razreda OŠ,  

 mnenje učiteljev in učencev o obravnavani učni temi.  

Raziskovalna vprašanja:  

1. V čem se kaže napredek učencev in učenk v obeh oddelkih 3. razreda po trimesečem 

obdobju urjenja v pisanju pripovedi ob slikah?  

2. V čem sta uvodni obravnavi tvorjenja zapisane pripovedi ob slikah v obeh oddelkih 3. 

razreda podobni in v čem se razlikujeta ter kako se to kaže v besedilih učencev?  

3. Koliko pripovedi ob slikah napišejo učenci in učenke obeh oddelkov 3. razreda v treh 

mesecih in kako dobijo povratne informacije o svojih izdelkih ter kako se to kaže v njihovih 

besedilih?  

4. Katera sporazumevalna dejavnost se zdi učencem in učenkam 3. razreda najlažja oz. 

najtežja?  

5. Koliko učencev in učenk 3. razreda rado bere in kako pogosto to počnejo? 

6. Koliko učencev in učenk 3. razreda rado piše ter kaj pišejo v šoli in doma? 

7. Koliko učencev in učenk 3. razreda rado piše pripovedi ob slikah in zakaj? 
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8. Koliko učencem in učenkam 3. razreda se zdi pisanje pripovedi ob slikah lažje od pisanja 

pripovedi brez slik in zakaj? 

9. Koliko učencev in učenk 3. razreda prepoznava svoje težave pri pisanju pripovedi ob slikah 

in katere? 

10. Katera učna oblika po mnenju učencev in učenk 3. razreda prevladuje pri pouku, ko se 

obravnava pisanje pripovedi ob slikah, in pri kateri najraje sodelujejo? 

11. Kako po razumevanju učencev in učenk 3. razreda potekajo dejavnosti po tvorjenju 

zapisane pripovedi pri pouku?  

12. Kako bi učenci in učenke 3. razreda po svojem mnenju lahko izboljšali pisanje besedil? 

8 RAZISKOVALNA METODA IN VZOREC 

V raziskavi smo uporabili kombinacijo kvalitativnega (deskriptivna/opisna metoda pri 

opazovanju poteka obravnave učne snovi, tvorjenju in analizi pripovedi, intervju, del ankete) 

in kvantitativnega raziskovanja (del ankete in analiza pripovedi).  

V raziskavo so bili vključeni učenci dveh oddelkov 3. razreda na dveh osnovnih šolah. Na šoli 

A je sodelovalo 23 učencev, na šoli B pa 26. Nekatere učence smo pozneje izključili iz 

raziskave, zato je bilo vanjo vključenih 31 učencev dveh osnovnih šol (14 učencev šole A in 

17 učencev šole B). 

Iz raziskave smo izključili: 

 učence priseljence; 

 učence, ki niso pisali dveh pripovedi (v razmiku treh mesecev); 

 učence s posebnimi potrebami (ali so v postopku pridobivanja odločbe); 

 učence, ki niso rešili ankete. 

8.1 Postopek zbiranja podatkov in merski instrument 

Raziskava je potekala v dveh oddelkih 3. razreda na dveh OŠ v šolskem letu 2017/18, in sicer 

od začetka oktobra do konca januarja. 

Ravnateljema smo najprej predstavili raziskavo in se dogovorili za sodelovanje. Ko sta nam 

ravnatelja dodelila učitelja 3. razreda, smo tudi njima predstavili našo raziskavo. Pred izvedbo 

raziskave smo pridobili soglasje staršev za sodelovanje učencev v raziskavi in za dovoljenje za 

zvočno snemanje obravnave učne teme Pisanje pripovedi ob slikah (Priloga 1). Poudarili smo, 

da bodo vsi podatki anonimni in bodo uporabljeni le v pedagoške in znanstveno-raziskovalne 

namene. 

Za lažjo analizo in primerjavo poteka obravnave učne snovi Pisanje pripovedi ob slikah v obeh 

oddelkih , smo sestavili opazovalni list (Priloga 2). Vanj smo med opazovanjem učne ure 

vnašali svoja opažanja (strukturirano opazovanje), učno uro pa smo tudi zvočno posneli 

(Priloge 11 in 12 ter 13). Hospitirali smo pri obravnavi pisanja pripovedi (učiteljici sta sami 

izbrali sličice za pisanje); gl. Prilogo 3 in 4. 

Naslednjo šolsko uro so učenci obeh oddelkov pisali pripoved ob naših sličicah (Priloga 5). 

Opazovali smo, kako poteka njihovo pisanje in kaj med tem časom počne učiteljica. Obe 

učiteljici sta popravili pripovedi učencev ob naših sličicah in jih opozorili na pogoste napake. 

Sledila je poprava. Pozorni smo bili na to, ali sta učiteljici učencem povedali, kaj vrednotita pri 

njihovih besedilih. 
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Učiteljicama smo izročili preglednico (Priloga 6), v katero sta beležili, kolikokrat so učenci to 

snov utrjevali (pisali) od prve obravnave učne snovi (oktobra) do januarja, ko so še enkrat pisali 

pripoved ob istih naših) sličicah. 

Konec januarja so učenci zopet pisali pripoved ob istih sličicah, kot pred tremi meseci. Njihove 

izdelke smo popravili in jih izročili učiteljici. Opazovali smo, kako poteka povratna informacija 

ob vrnjenih pripovedih (Prilogi 16 in 17). 

Z učiteljicama smo po vrnjenih zapisih izvedli intervju (Priloga 9 ter 14 in 15). Intervju je 

strukturiran, osredotoča se na prakso poučevanja in utrjevanja pisanja pripovedi ob slikah, na 

najpogostejše učne oblike, ki se uporabljajo pri tej učni temi, na uspešnejše in manj uspešne 

učence, na vrednotenje in analizo napak ter povratno informacijo o napisanih besedilih.  

Zadnja dejavnost, ki smo jo izvedli na šolah, je bila anketiranje učencev (Priloga 10). Anketni 

vprašalnik je bil sestavljen iz 15 vprašanj. Učenci so morali na začetku ankete obkrožiti spol 

(objektivno dejstvo). Kombinirana vprašanja so bila vprašanja 2, 5 6, 7, delno 11 in 14. 

Vprašanja zaprtega tipa in hkrati dihotomna vprašanja so bila vprašanja 4, 8, delno 9 in 10, 13. 

Delno zaprtega tipa je bilo vprašanje 12. 

Vprašanji z ocenjevalno lestvico sta bili vprašanje 1 in 3. Vprašanja odprtega tipa so bila 

večinoma kombinirana: vprašanje 9, 10, 12. Popolnoma odprto je bilo vprašanje 15. 

8.2 Obdelava podatkov 

Besedila učencev (gl. prilogi 19 in 20) smo s pomočjo preglednice (priloga 18) analizirali in 

vanjo vpisali rezultate. 

Podatke, pridobljene z opazovanjem, in prepis zvočnega posnetka obeh učnih ur smo uporabili 

za primerjavo s podatki, pridobljenimi z intervjuvanjem učiteljic in z anketnim vprašalnikom 

za učence. 

Obravnavo učne snovi v obeh razredih in oba intervjuja smo zvočno posneli, nato pa ju 

dobesedno prepisali. Pri tem smo uporabili kvalitativno analizo (deskriptivna metoda). Tudi 

pri intervjuju smo uporabili kvalitativno analizo, in sicer deskriptivno metodo. 

Del anket smo obdelali kvalitativno (odprta vprašanja), del anket pa smo statistično obdelali s 

programom SPSS. Podatki bodo v nadaljevanju prikazani tabelarno. 

9 REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

9.1 V čem se kaže napredek učencev in učenk v obeh 

oddelkih 3. razreda po trimesečnem obdobju urjenja v 

pisanju pripovedi ob slikah? 

9.1.1 O besedilni vrsti 

9.1.1.1 Ali je uporabljen preteklik? 

Vsi učenci obeh šol so v obeh pripovedih uporabili preteklik, torej ne moremo govoriti o 

napredku, saj so preteklik ustrezno uporabljali že v prvi pripovedi. 
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9.1.1.2 Ali ima besedilo uvod, jedro in zaključek (oz. koliko odstavkov)? 

Učiteljici obeh šol (A in B) sta dečke in deklice učili o uvodu, jedru in zaključku. Večina je te 

dele besedila pisala ustrezno. Učenci so imeli največ težav pri pisanju zaključka. Obe učiteljici 

sta učence opozarjali, da je zaključek neustrezen, če na koncu besedila napišeš »konec«.  

V prvi pripovedi je bil na šoli A neustrezen konec napisan enkrat (7,1 % vseh učencev šole A), 

v drugi pripovedi pa v treh pripovedih (21,4 % vseh učencev šole A). Ugotovili smo, da je 

večina učencev šole A nazadovala, saj je neustrezen konec v drugi pripovedi pisalo več učencev 

kot v prvi. 

Na šoli B sta dva učenca šole B (11,8 % vseh učencev šole B) v prvi pripovedi pisala neustrezen 

zaključek, v drugi pripovedi pa sta druga dva učenca napisala neustrezen zaključek. 

Učenci šole A so nazadovali, učenci šole B pa so stagnirali glede pisanja ustreznega uvoda, 

jedra, zaključka. 

Nihče izmed učencev ni pisal vsakega od teh delov pripovedi v novem odstavku. Trodelno 

zgradbo besedila se učenci sicer učijo šele v 4. razredu devetletne osnovne šole (Program 

osnovna šola, 2011: 25). 

9.1.2 O vsebini 

9.1.2.1 Ali so v besedilu predstavljene vse slike (oz. ali je v vsaki sličici 

napisana vsaj ena poved)? 

Vsi učenci so napisali vsaj eno poved ob vsaki sličici v obeh pripovedih. Ker so že v prvi 

pripovedi zadovoljili ta kriterij, ne moremo reči, da so v drugi pripovedi napredovali. 

9.1.2.2 Ali je v besedilu kaj dodanega, npr. kar ni razvidno s slike? Če je, kaj. 

Preglednica 1: Dodatki v besedilih, ki niso razvidni s slik 

 Šola A Šola B 

M Ž skupaj M Ž skupaj 

f f % f f % f f % f f  % f f % f f % 

izboljšava 1 12,5 2 33,3 3 21,4 0 0,0 7 77,8 7 50,0 

nazadovanje 1 12,5 0 0,0 1 7,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

konstantno pisanje   

samo imen 
2 25,0 3 50,0 5 35,7 3 60,0 2 22,2 5 35,7 

konstantno pisanje                  

imen in vsebine 
4 50,0 1 16,7 5 35,7 2 40,0 0 0,0 2 14,3 

 

Dečki in deklice so v pripovedi pisali tudi o stvareh/osebah/dogajanju, ki niso razvidni s slik.  

Na šoli A so vsi dečki in deklice v obe pripovedi vključili kaj, kar ni razvidno s slik (npr. imena 

oseb ali dogajanje), medtem ko na šoli B tega niso napisali vsi dečki in deklice. Dva dečka in 

ena deklica šole B v svojih pripovedih (ali v prvem ali v drugem) niso napisali imen oseb na 

slikah ali imenovali dogodkov, ki niso razvidni s slik. Teh učencev nismo vključili v rezultate 

v preglednici, saj niso ustrezali danim pogojem.  
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Rezultati učencev, ki so se razlikovali od ostalih: 

En deček iz šole B v obeh pripovedih ni dodal ničesar, kar ni razvidno s slik (niti imena osebe). 

Ena deklica iz šole B je v prvi pripovedi osebam določila imena, v drugi pa ne. Eden izmed 

dečkov iz šole B v prvi pripovedi ni napisal imen oseb na slikah, v drugi pripovedi pa je to 

storil. 

PRIMERJAVA MED DEČKI IN DEKLICAMI ŠOLE A 

Dečki in deklice šole A so precej konstantni (polovica dečkov je konstantno pisala imena in 

vsebino, polovica deklic pa konstantno imena). Nazadovalo je najmanj učencev (en deček in 

nobena deklica) šole A. 21,4 % vseh učencev je svoje pisanje izboljšalo (v prvi pripovedi so 

navedli le imena oseb, v drugi pa so poleg imen dodali še vsebino). 

PRIMERJAVA MED DEČKI IN DEKLICAMI ŠOLE B 

Vse dečki so bili konstantni (60 % vseh dečkov šole B je pisalo konstantno samo imena, 40 % 

vseh dečkov šole B pa konstantno imena in vsebino). Rezultati deklic so popolnoma drugačni. 

Večina (77,8 % vseh deklic šole B) je svoje drugo pripoved izboljšala (v prvi pripovedi so 

pisale le imena, v drugi poleg imen še vsebino). Za razliko od dečkov (40 % vseh dečkov šole 

B) ni nobena deklica v obeh pripovedih poimenovala osebe in dodala vsebine, ki ni razvidna s 

slik. 

PRIMERJAVA MED UČENCI (NE GLEDE NA SPOL) ŠOL A IN B 

Velik delež učencev obeh šol (35,7 % vseh učencev šole A in enak delež učencev šole B) je v 

obeh pripovedih pisalo le imena. Dobra tretjina vseh učencev šole A je v obe pripovedi 

vključila tako imena oseb kot dogajanje, ki ni razvidno s slik (ker je bilo toliko učencev 

uspešnih, je možen manjši delež učencev, ki bi izboljšali svojo drugo pripoved). Polovica 

učencev šole B je izboljšala svojo drugo pripoved (so napredovali). Nazadoval ni nihče s šole 

B in en učenec s šole A.  

PRIMERJAVA MED DEČKI ŠOL A IN B 

Rezultati dečkov obeh šol so zelo podobni. Največ jih piše konstantna besedila. Približno enak 

delež učencev obeh šol je konstantno pisalo imena in vsebino. Razlika je le v konstantnem 

pisanju imen, saj je le imena v obe pripovedi vključila četrtina dečkov šole A in 60 % vseh 

dečkov šole B. Na šoli B ni nihče nazadoval ali napredoval, na šoli B pa se je izboljšal en 

učenec, eden pa je nazadoval. 

PRIMERJAVA MED DEKLICAMI ŠOL A IN B 

Polovica deklic šole A je v obeh pripovedih poimenovala osebe, medtem ko je na šoli B osebe 

konstantno poimenovalo zelo malo deklic (22,2 % vseh deklic šole B). Še enkrat več deklic 

šole B (v primerjavi z deklicami šole A) je svojo drugo pripoved izboljšalo. Nobena izmed 

deklic ni nazadovala.  
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Preglednica 2: Primerjava med spoloma in skupni rezultati obeh šol glede dodajanja tega, 

kar ni razvidno s slik 

 Skupaj šola 

A in B 

M Ž skupaj 

f f % f f % f f % 

izboljšava  1 7,7 9 60,0 10 35,7 

nazadovanje 1 7,7 0 0,0 1 3,6 

konstantno pisanje samo imen 5 38,5 5 33,3 10 35,7 

konstantno pisanje imen in 

vsebine 
6 46,1 1 6,7 7 25,0 

 

Največji delež učencev obeh šol (35,7 % vseh učencev šol A in B) je svoje pripovedi izboljšal 

(v tem deležu je večina deklic in manjšina dečkov). Enak delež učencev je konstantno pisal 

samo imena (delež dečkov in deklic je enakomerno porazdeljen). Najmanj učencev je 

nazadovalo (3,6 % vseh učencev, med njimi ni deklic). Četrtina vseh učencev je konstantno 

pisala imena in vsebino (v obeh pripovedih). V tem deležu je zajeta večina dečkov in manjšina 

deklic. 

9.1.2.3 Ali je v besedilu naveden vzrok za tek psa za dečkom?  

Preglednica 3: Navedba vzroka za tek psa za dečkom 

 Šola A Šola B 

M Ž skupaj M Ž skupaj 

f f % f f % f f % f f  % f f % f f % 

izboljšava  2 25,0 3 50,0 5 35,7 0 0,0 1 10,0 1 5,9 

nazadovanje 2 25,0 0 0,0 2 14,3 1 14,3 1 10,0 2 11,8 

pisanje vzroka za tek 

psa za dečkom v 

obeh pripovedih 

0 0,0 1 16,7 1 7,1 1 14,3 8 80,0 9 52,9 

pisanje vzroka za tek 

psa za dečkom v 

nobeni izmed 

pripovedi 

4 50,0 2 33,3 6 42,9 5 71,4 0 0,0 5 29,4 

 

PRIMERJAVA MED DEČKI IN DEKLICAMI ŠOLE A 

Polovica dečkov šole A v nobeni pripovedi ni napisala vzroka za tek psa za dečkom, medtem 

ko je polovica deklic šole A vzrok za tek psa za dečkom napisala v drugi pripovedi (in s tem 

izboljšala svoje pisanje). Najmanj dečkov (16,7 % vseh dečkov šole A) in nobena deklica 

vzroka za tek psa za dečkom ni navajala v obeh pripovedih. Nazadovali so le dečki (četrtina 

dečkov šole A). 

PRIMERJAVA MED DEČKI IN DEKLICAMI ŠOLE B 

Rezultati dečkov in deklic glede izboljšave in nazadovanja so zelo podobni (manjšina dečkov 

in deklic je nazadovala ali izboljšala svojo pripoved). Deklice so bile uspešnejše od dečkov, 

saj je večina deklic (80 % vseh deklic šole B) vzrok za tek psa za dečkom navedla v obeh 
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pripovedih, večina dečkov (71,4 % vseh dečkov šole B) pa vzroka ni napisala v nobeni 

pripovedi. 

PRIMERJAVA MED UČENCI (NE GLEDE NA SPOL) ŠOL A IN B 

Opazna je razlika med učenci šole A in učenci šole B. Učenci šole B so bili pri pisanju vzroka 

za tek psa za dečkom uspešnejši, saj je 52,9 % vseh učencev vzrok napisalo v obeh pripovedih 

(za razliko od učencev šole A – tu pa največ učencev vzroka ni pisalo v nobeni pripovedi). 

Večji delež učencev šole A (35,7 % vseh učencev šole A) je svojo pripoved izboljšal. 

PRIMERJAVA MED DEČKI ŠOL A IN B 

Med dečki šol A in B ni velikih razlik. Večina dečkov obeh šol (50 % dečkov šole A in 71,4 

% vseh dečkov šole B) vzroka za tek psa za dečkom ni napisala v nobeni pripovedi. Dečki šole 

A so malenkost uspešnejši. Četrtina dečkov šole A je izboljšala svojo drugo pripoved (navedla 

je vzrok za tek psa za dečkom), medtem ko nihče izmed dečkov šole A svoje pripovedi ni 

izboljšal. 

PRIMERJAVA MED DEKLICAMI ŠOL A IN B 

Med deklicami se pojavljajo razlike. Deklice šole B so bile uspešnejše, ker je večina deklic (80 

% vseh deklic šole B) šole B v obeh pripovedih pisala vzrok za tek psa za dečkom, medtem ko 

je vzrok v obeh pripovedih pisala manjšina deklic šole A (16,7 % vseh deklic šole A). Tretjina 

deklic šole A vzroka za tek pa za dečkom ni omenila v nobeni pripovedi, medtem ko nobena 

izmed deklic šole A ni pisala obeh pripovedi brez vzroka za tek psa za dečkom. Polovica deklic 

šole A je svojo drugo pripoved izboljšala (v prvi pripovedi niso navedle vzroka, v drugi 

pripovedi pa so vzrok navedle). 

 

Preglednica 4: Primerjava med spoloma in skupni rezultati obeh šol glede navedbe vzroka za 

tek psa za dečkom 

 Skupaj šola 

A in B 

M Ž skupaj 

f f % f f % f f % 

izboljšava  2 13,3 4 25,0 6 19,4 

nazadovanje 3 20,0 1 6,3 4 12,9 

pisanje vzroka za tek psa za 

dečkom v obeh pripovedih 
1 6,7 9 56,2 10 32,2 

pisanje vzroka za tek psa za 

dečkom v nobeni izmed 

pripovedi 

9 60 2 12,5 11 35,5 

 

Največji delež učencev obeh šol (35,5 % vseh učencev šol A in B) vzroka za tek psa za dečkom 

ni navedel v nobeni pripovedi (v tem deležu je večina dečkov in manjšina deklic). Velik delež 

učencev (32,2 % vseh učencev šol A in B) je v obeh pripovedih omenil vzrok za tek psa za 

dečkom (večina deklic in manjšina dečkov). Približno enako učencev je izboljšalo (četrtina 

deklic) ali poslabšalo (večina dečkov) svoje pripovedi. 
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9.1.2.4 Ali ima besedilo naslov? Če ga ima, ali ustreza vsebini? 

Preglednica 5: Naslov besedila in njegova ustreznost 

 Šola A Šola B 

M Ž skupaj M Ž skupaj 

f f % f f % f f % f f  % f f % f f % 

izboljšava  2 25 0 0 2 14,3 4 57,1 2 20 6 35,3 

nazadovanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

konstantno pisanje 

naslova 
6 75 5 83,3 11 78,6 3 42,9 7 70 10 58,8 

konstantno ne pisanje 

naslova 
0 0 1 16,7 1 7,1 0 0 1 10 1 5,9 

 

Vsi učenci (75 % vseh dečkov šole A, 83,3 % vseh deklic šole A, 70 % vseh deklic šole B) šol 

A in B (razen dečkov šole B) so v obeh pripovedih napisali naslov. Za razliko od ostalih je 

največ dečkov šole B napredovalo, saj v prvi pripovedi niso napisali naslova, v drugi pa so 

naslov napisali. Nazadoval ni nihče (ni bilo učena, ki v vsaj eni pripovedi ne bi napisal naslova). 

Ker je večina pisala naslov v obeh pripovedih, ni bilo veliko učencev, ki bi lahko izboljšali 

pripoved (napisali naslov). 

 

Preglednica 6: Primerjava med spoloma in skupni rezultati učenk in učencev obeh šol glede 

pisanja naslova pripovedi 

 Skupaj šola 

A in B 

M Ž skupaj 

f f % f f % f f % 

izboljšava  6 40 2 12,5 8 25,8 

nazadovanje 0 0 0 0 0 0 

konstantno pisanje naslova 9 60 12 75 21 67,7 

pripovedi konstantno brez 

naslova 
0 0 2 12,5 2 6,5 

 

Večina učencev (67,7 % vseh dečkov in deklic obeh šol) je pisala naslov v obeh pripovedih.  

Delež dečkov in deklic je enakomerno porazdeljen. Dobra četrtina vseh je svojo drugo pripoved 

v primerjavi s prvo izboljšala (v prvi pripovedi ni napisala naslova, v drugi ga je). Večino teh 

učencev (tistih, ki so svojo drugo pripoved izboljšali, ker so napisali naslov) predstavljajo 

dečki. Nazadoval ni nihče, zelo malo pa je bilo tistih (6,5 % vseh deklic in dečkov šol A in B), 

ki naslova niso pisali ne v prvi ne v drugi pripovedi (deklice in nihče izmed dečkov). 

9.1.3 Katere besedne napake so v besedilu? 

9.1.3.1 Neustrezne besede glede na sobesedilo 

Učenci besed, ki jih ni v SKJ, niso uporabljali. Uporabljali so neustrezne besede glede na 

sobesedilo, ki jih analiziramo v nadaljevanju.  



Novak, M. (2018). Pisanje pripovedi ob slikah v 3. razredu osnovne šole. Magistrsko delo. 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

 

36 

 

Preglednica 7: Neustrezne besede glede na sobesedilo pri deklicah in dečkih šole A 

Učenec       Spol 1. pisanje 2. pisanje 

1 A* M  Ko je prišel do trgovine, si je 

kupil maškare.  Ko je prišel 

do trgovine, si je kupil masko. 

2 A M Ko je zaslišal nek čudni glas in 

iznenada je priletel pes Roki. 

 Zaslišal je neki čudni glas 

in iznenada je pritekel pes 

Roki. 

 

4 A M  Potem sta prišla še starša in so 

se skupaj igrali do dobrih dneh. 

 Potem sta prišla še starša in 

so se skupaj igrali do konca 

dni. 

5 A M On je prodajal maškare.  

On je prodajal maske. 

Janez je šel v trgovino in tam je 

kupil maškaro mucko.  Janez 

je šel v trgovino in tam je kupil 

masko mucke. 

6 A M In sam pri sebi si je zamislil, 

moram kupiti to masko.  

Zamislil si je, da mora kupiti 

to masko. 

Maškare je največji praznik  

Pust je največji praznik. 

9 A Ž Vzela je muco.  Vzela je 

masko muce. 

Ko je šel po ulici, je srečal 

kužka. Ki ga je napadel. Ki mu 

je bilo ime Tedi. Maks je imel 

kužka Tedita.  Ko je šel po 

ulici, je srečal kužka, ki ga je 

napadel.  Psu je bilo ime Tedi. 

Iz učenčevega zapisa ni 

razvidno, ali ga je napadel 

njegov pes (Tedi) ali pa je deček 

po naključju naletel na psa (z 

enakim imenom, kot ga ima 

njegov pes). 

11 A Ž  Izbral si je mačko.  Izbral si 

je masko mačke. 

14 A Ž  Jaka je rekel, naj odneha, ampak 

ga pes ni odnehal loviti.  Jaka 

je rekel, da naj odneha, ampak 

pes ga ni nehal loviti. 

Jaka si je izbral muco.  Jaka 

si je izbral masko muce. 

* Vsak učenec ima ustrezno oznako. Dečki šole A so v vseh preglednicah označeni z oznako 1 

A–8 A, deklice pa 9 A–14 A. Vsak učenec ima vedno isto oznako. 
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Največ neustreznih besed glede na sobesedilo se je nanašalo na (pustno) masko. Deklice in 

dečki so namesto besedne zveze »maska muce« uporabljali besedo »maškare«, kar ni pravilno. 

Maškar ne moremo kupiti, lahko kupimo maske. Eden izmed dečkov je napačno uporabil 

besedo maškare. Napisal je, da so maškare največji praznik, kar ni res. Pust je največji praznik, 

maškare pa so v masko zakriti in v posebno obleko oblečeni ljudje, navadno ob pustu (SSKJ, 

pridobljeno 27. 2. 2018 s  

http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=ma%C5%A1kara&hs=1). 

 

Preglednica 8: Uporaba neustreznih besed glede na sobesedilo deklic in dečkov šole B 

Učenec    Spol 1. pisanje 2. pisanje 

1 B M  Na poti je najdel psa.  Na poti je 

srečal/videl psa. 

2 B* M  In ko je zbežal, izgubil masko.  In ko 

je bežal, je izgubil masko. 

 

*Razlaga kratic: Vsak učenec ima ustrezno oznako. Dečki šole b so v vseh preglednicah 

označeni z oznako 1 B–7 B, deklice pa 8 B–17 B. Vsak učenec ima vedno isto oznako. 

 

Preglednica 9: Uporaba neustreznih besed glede na sobesedilo (rezultati so porazdeljeni 

glede na šolo in spol) 

 Šola A Šola B 

M Ž skupaj M Ž skupaj 

f f % f f % f f % f f  % f f % f f % 

izboljšava  1 12,5 0 0,0 1 7,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

nazadovanje 2 25,0 2 33,3 4 28,6 2 28,6 0 0,0 2 11,8 

brez napak v obeh 

pripovedih 
3 37,5 3 50 6 42,9 5 35,7 10 100,0 15 88,2 

uporaba neustreznih 

besed glede  na 

sobesedilo 

2 25,0 1 16,7 3 21,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

 

V povprečju je več dečkov kot deklic uporabljajo neustrezne besede glede na sobesedilo. 

Večina učencev obeh šol ni uporabljala neustreznih besed glede na sobesedilo (42,9 % vseh 

učencev šole A in 88,2 % vseh učencev šole B). Med dečki in deklicami šole A ni velikih razlik. 

Nazadovalo je več učencev (28,6 % vseh učencev šole A) kot izboljšalo (7,1 % vseh učencev 

šole A) svojo pripoved. Nihče izmed učencev šole B ni uporabljal neustreznih besed glede na 

sobesedilo v obeh pripovedih, medtem ko je 21,4 % vseh učencev šole A v obeh pripovedih 

uporabljalo neustrezne besede (glede na sobesedilo). 

Med dečki in deklicami šole B je nekaj razlik. Medtem ko nobena deklica šole B v pripovedih 

ni uporabila besed, ki so neustrezne glede sobesedilo, je le 35,7 % vseh dečkov šole B ni 

uporabilo besed, neustreznih glede na sobesedilo. Slaba tretjina vseh dečkov šole B (28,6 % 

vseh dečkov šole B) je nazadovala, medtem ko noben deček šole B ni napredoval (deklice niso 

mogle napredovati, ker v obeh besedilih niso imele napak).  

http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=ma%C5%A1kara&hs=1
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Polovica deklic šole A ni uporabljala neustreznih besed glede na sobesedilo. Tretjina deklic je 

nazadovala (v prvi pripovedi niso imele napak, v drugi pripovedi so uporabile neustrezne 

besede). Učenci obeh šol so v pripovedi uporabljali različne besede, ki so neustrezne glede na 

sobesedilo (ni povezave med vsebino napak šole A in šole B). 

9.1.3.2 Neknjižne besede 

Preglednica 10: Uporaba neknjižnih besed deklic in dečkov šole A 

Učenec     Spol 1. pisanje 2. pisanje 

4 A M Tako se je že veselil 

maškar, da bi svoja maska 

pokazal prijateljem.  

Tako se je že veselil 

maškar, da bi lahko svojo 

masko pokazal 

prijateljem. 

 

Šel je v trgavino svojega 

očeta.  Šel je v trgovino 

svojega očeta. 

7 A M Kumaj je pobegnil psu. 

 Komaj je pobegnil 

psu. 

 

8 A M Je bežal, dokler se ni kuža 

zmatrav.  Bežal je, 

dokler se kuža ni utrudil. 

 

9 A Ž In je rekel, ja imama.  

In je rekel: »Ja, imamo.« 

 

 

Ko je htev kupiti masko, ni 

imel dovolj denarja.  Ko 

je hotel kupiti masko, ni 

imel dovolj denarja. 

Mama je rekla: »Maks, 

počakaj, še malo moraš 

pojesti in se ableči.«  

Mama je rekla: »Maks 

počakaj, še malo moraš 

pojesti in se obleči. « 

12 A Ž Ko je zagledal prodajalca 

zdraven mask, si je takoj 

izbral eno.  Ko je 

zagledal prodajalca 

zraven mask, je tako 

izbral eno. 

 

 

3 dečki in 2 deklici šole A (37,5 % vseh dečkov šole A in 33,3 % vseh deklic šole A) so v 

prvem pisanju pripovedi uporabili neknjižne besede. Pri drugem pisanju pripovedi so deklice 

in dečki pisali bolje, saj sta le en deček (12,5 % vseh dečkov šole B) in ena deklica (16,7 % 

vseh deklic šole A) uporabila neknjižne besede. 
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Preglednica 11: Uporaba neknjižnih besed deklic in dečkov šole B 

Učenec Spol 1. pisanje 2. pisanje 

1 B M  Zdraven njega je stal 

velik blok.  

Poleg/Zraven njega je 

stal velik blok.  

3 B M  Bine je odšel k stricu v 

trgavino z maskami.  

Bine je odšel k stricu v 

trgovino z maskami. 

5 B M Pred davnimi časi je šel 

nek fantek v trgavino 

kupit maska.  Pred 

davnimi časi je šel neki 

fantek v trgovino kupit 

masko. 

In je najdel psa.  In je 

našel psa. 

Najdel je trgovino z 

maskami  Našel je 

trgovino z maskami. 

Zdraven njega je stal 

blok z enajstimi okni.  

Zraven/Poleg njega je 

stal blok z enajstimi 

okni. 

8 B Ž Bruno je najdel Bineta 

in ga začel loviti do 

hiše.  Bruno je našel 

Bineta in ga začel loviti 

do hiše.  

 

10 B Ž  Žiga je mel v tistem 

trenutku masko na sebi. 

Žiga je imel v tistem 

trenutku na sebi masko. 

13 B Ž »Kero bi?«  »Katero 

bi?« 

 

 

Na šoli B so pri prvem pisanju pripovedi neknjižne besede uporabljali 2 deklici in 1 deček (20 

% vseh deklic šole B in 16,7 % vseh dečkov). Le en učenec v celotnem razredu (deček) je 

neknjižne besede uporabljal v obeh pripovedih (svojih napak ni izboljšal, saj je v obeh 

pripovedih nepravilno uporabil glagol »najti«).  

Pri drugem pisanju so trije dečki (42,9 % vseh dečkov šole B) in nobena deklica pisali 

neknjižne besede v pripovedi. Enega dečka smo omenili že zgoraj (v obeh pripovedih je pisal 

isto neknjižno besedo). Deklice so se izboljšale, medtem ko je več dečkov v drugi pripovedi 

(kot v prvi) uporabljalo narečne besede. 

Medtem ko so se deklice in dečki šole A pri drugem pisanju izboljšali, so dečki šole B v drugi 

pripovedi napisali več neknjižnih besed (nazadovali). 

Najpogosteje uporabljene neknjižne besede (učencev šole B) so: najdel, trgavina, zdraven. 
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9.1.4 O povedih 

9.1.4.1 Koliko dokončanih (eno-, dvo-, tristavčnih) povedi je v besedilu?  

Preglednica 12: Dokončane povedi 

 Šola A Šola B 

M Ž skupaj M Ž skupaj 

X̅ X̅ X̅ X̅ X̅ X̅ 

1. pisanje 6,8 7,7 7,1 3,4 4,7 4,2 

2. pisanje 8,5 12,3 10,1 7,7 7,6 7,6 

 

Največ dokončanih povedi pišejo deklice šole A (1. pripoved: X̅ = 7,7; 2. pripoved: X̅ = 10,7) 

in dečki šole A (1. pripoved: X̅ = 6,8; 2. pripoved: X̅ = 8,5). Ugotovimo, da so učenci šol A in 

B pisali podobno število dokončanih povedi (tako deklice kot dečki).  

Vsi učenci (šol A in B) so v drugi pripovedi napisali večje število dokončanih povedi kot v 

prvi. 

 

Preglednica 13: Dokončane povedi pri 1. in 2. pisanju 

  Šola A Šola B 

  M Ž skupaj M Ž skupaj 

1. 

pisanje 1-stavčne 29 24 53 15 26 41 

 2-stavčne 21 17 38 6 12 18 

 3-stavčne 4 4 8 1 7 8 

 4-stavčne 1 0 1 2 2 4 

2. 

pisanje 1-stavčne 40 39 79 41 40 81 

 2-stavčne 26 32 58 6 27 33 

 3-stavčne 4 3 7 3 7 10 

 4-stavčne 0 0 0 2 2 4 

 

Največ učencev obeh šol je pisalo enostavčne povedi. Dečki in deklice obeh šol so pri prvem 

pisanju skupaj napisali približno enako število enostavčnih povedi. Opazimo, da so dečki in 

deklice obeh šol pri drugem pisanju pripovedi napisali več enostavčnih povedi kot pri prvem 

pisanju. 

Dečki in deklice obeh šol so pogosto pisali dvostavčne povedi (vendar še vedno manj pogosto, 

kot enostavčne). Učenci so povečali število dvostavčnih povedi v drugi pripovedi. 

Druge pripovedi učencev so bile v veliki večini daljše, razumljivejše. Bralec je pripovedi lažje 

bral, ker so si povedi ustrezno sledile in se navezovale druga na drugo. 

Učenci tristavčnih ali štiristavčnih povedi niso uporabili pogostokrat. Kadar so bile uporabljene 

tristavčne ali večstavčne povedi, so bile nerazumljive. 

V povprečju so učenci šole A pisali daljše pripovedi kot učenci šole B. 
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Najmanjše število dokončanih povedi (1. pisanje) učencev in učenk šole A je 3, šole B pa 1.  

9.1.4.2 Koliko povedi je nedokončanih? 

Preglednica 14: Nedokončane povedi 

 Šola A Šola B 

M Ž skupaj M Ž skupaj 

X̅ X̅ X̅ X̅ X̅ X̅ 

1. pisanje 0,9 0,3 0,6 1,6 0,4 0,9 

2. pisanje 1,3 0,7 1,0 1,6 1,0 1,2 

 

Med deklicami šol A in B opazimo povezavo. Deklice obeh šol so pisale manj nedokončanih 

povedi v obeh pripovedih (šola A: 1. pripoved: X̅ = 0,3; 2. pripoved: X̅ = 0,7; šola B: 1. 

pripoved: X̅ = 0,4; 2. pripoved: X̅ = 1) kot dečki. 

Tudi med dečki obeh šol je vidna povezava. Pri obeh pisanjih so dečki obeh šol napisali več 

nedokončanih povedi kot deklice. Število nedokončanih povedi dečkov šole A je zelo podobno 

številu nedokončanih povedi dečkov šole B (šola A: 1. pripoved: X̅ = 0,9; 2. pripoved: X̅ = 1,3; 

šola B: 1. pripoved: X̅ = 1,6; 2. pripoved: X̅ = 1,6). Dečki šole B so v obeh pripovedih napisali 

povprečno enako število nedokončanih povedi (X̅ = 1,6).  

Učenci obeh šol, ki pišejo nedokončane povedi v besedilih, ponavljajo veliko besed iz prejšnjih 

povedi (Fantek je šel v trgovino z maskami. Tam je kupil masko. Masko, ki ima narisano 

mucko.), pišejo nerazumljive povedi (In je šel s svojim kužkom in je mislil Reks, da je tisto 

muca.), ne postavljajo končnih ločil in posledično ne pišejo velike začetnice na začetku povedi. 

Pogosto uporabljajo veznik in na začetku povedi (In je šel …). 
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9.1.4.3 Katere slovnične napake so v besedilu? 

Preglednica 15: Napake (po besednih vrstah) učencev šole A pri prvem pisanju pripovedi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SAMOSTALNIŠKA 

BESEDA 

PRIDEVNIŠKA 

BESEDA 

 

 SAMOSTALNIK SAM. 

ZAIMEK 

PRIDEVNIK PRID. 

ZAIMEK 

GLAGOL PRISLOV VEZNIK PREDLOG ČLENEK 

1 A     1  1   

2 A     1  1   

3 A 1 2   2  2   

4 A 1 2   1     

5 A       1   

6 A     2 1 1   

7 A 1    1     

8 A   1       

9 A 2    6  1   

10 A    1      

11 A  1   1     

12 A      2 1   

13 A     1  1   

14 A 3 1  1 3  1   

SKUPAJ 8 6 1 2 19 3 10 0 0 
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Preglednica 16: Napake (po besednih vrstah) učencev šole B pri prvem pisanju pripovedi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SAMOSTALNIŠKA 

BESEDA 

PRIDEVNIŠKA 

BESEDA 

 

SAMOSTALNIK SAM. 

ZAIMEK 

PRIDEVNIK PRID. 

ZAIMEK 

GLAGOL PRISLOV VEZNIK PREDLOG ČLENEK 

 1 B 1 1   1     

 2 B 2      1   

 3 B     1     

 4 B     1     

 5 B          

 6 B  1 1  2 2    

 7 B     1     

 8 B 1  1  3     

 9 B 1    2     

 10 B     1     

 11 B          

 12 B 1    1  1   

 13 B 2    2     

 14 B      1 2   

 15 B 1    2 1    

 16 B     1     

 17 B      1    

SKUPAJ 9 2 2 0 18 5 4 0 0 
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Preglednica 17:Napake (po besednih vrstah) učencev šol A in B pri prvem pisanju pripovedi 

 

 SAMOSTALNIŠKA 

BESEDA 

PRIDEVNIŠKA 

BESEDA 

     

 SAMOSTALNIK SAM. 

ZAIMEK 

PRIDEVNIK PRID. 

ZAIMEK 

GLAGOL PRISLOV VEZNIK PREDLOG ČLENEK 

šola A 8 6 1 2 19 3 10 0 0 

šola B 9 2 2 0 18 5 4 0 0 

skupaj 17 8 3 2 37 8 14 0 0 

 

Med učenci obeh šol ni pomembnih razlik. Vsi učenci imajo največ in najmanj težav pri istih besednih vrstah. 
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Napake pri samostalniški besedi 

 Samostalniki:  

Deček je srečal Brunota.  Deček je srečal Bruna. 

Prišel je v trgovino za maske in kape.  Prišel je v trgovino z maskami in kapami. 

Temu pesu je bilo ime Čarli.  Temu psu je bilo ime Čarli. 

Učenci obeh šol so imeli veliko in hkrati podobno število napak pri samostalnikih. 

Težave jim povzroča sklanjanje samostalnikov moškega spola. 

 Samostalniški zaimki: 

Ko je prišel, je vprašal, ali ima kakšno masko zase.  Ko je prišel, je vprašal, ali ima 

kakšno masko zanj. 

Učenci šole A so pogosto napačno uporabljali samostalniške osebne zaimke, medtem 

ko večina učencev šole B pri uporabi samostalniških zaimkov ni imela težav. 

 

Napake pri pridevniških besedah 

 Pridevniki: 

Ustrezno pisanje pridevnikov učencem ni povzročalo težav. 

 Pridevniški zaimki: 

Čarli je zagledal od Mihca masko.  Čarli je zagledal Mihčevo masko. 

Pridevniški zaimki učencem niso povzročali težav (učenci šole A so imeli zelo malo 

napak, medtem ko učenci šole B niso imeli nobene napake). 

 

Napake pri  

 glagolih 

o Učenci imajo veliko težav pri rabi nedoločnika in namenilnika, saj namesto 

namenilnika uporabljajo nedoločnik. 

Gospod ga je vprašal, kaj je prišel kupiti.  Gospod ga je vprašal, kaj je prišel 

kupit. 

o Težave imajo pri glagolskem vidu.  

Pes ga je napadal.  Pes ga je napadel. 

o Včasih so izpustili del glagolske oblike. 

Šel se igrat.  Šel se je igrat. 

o Nekaj napak so naredili pri številu, ko so namesto dvojine uporabili ednino. Deček 

in pes je živel srečno do konca svojih dni.  Deček in pes sta živela srečno do 

konca svojih dni.  
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 prislovih 

Učenci s pisanjem prislovov niso imeli veliko težav. 

Peter je dal masko gor.  Peter je dal masko na obraz. 

 

 veznikih 

o Dečki in deklice šole A imajo več težav pri pisanju veznikov kot dečki in deklice 

šole B. Učenci šole B so izpuščali veznike. 

o Najpogostejši napačno uporabljeni veznik je bil veznik in. 

Šel je domov. Jedel.  Šel je domov in jedel. 

 

 Učenci šole A pri pisanju predlogov in členkov niso imeli napak. Tudi učenci šole B 

niso imeli težav pri pisanju členkov, medtem ko so imeli nekaj napak pri pisanju 

predlogov. 
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Preglednica 18: Napake (po besednih vrstah) učencev šole A pri drugem pisanju pripovedi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 SAMOSTALNIŠKA 

BESEDA 

PRIDEVNIŠKA 

BESEDA 

 

 SAMOSTALNIK SAM. 

ZAIMEK 

PRIDEVNIK PRID. 

ZAIMEK 

GLAGOL PRISLOV VEZNIK PREDLOG ČLENEK 

1 A          

2 A 1    2     

3 A 1      1 1 1 

4 A 1    3  1   

5 A          

6 A          

7 A     3     

8 A          

9 A 2         

10 A     3  1 1  

11 A 1         

12 A     1  2   

13 A          

14 A 2  1  1     

SKUPAJ 8 0 1 0 13 0 5 2 1 
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Preglednica 19: Napake (po besednih vrstah) učencev šole B pri drugem pisanju pripovedi 

 

 SAMOSTALNIŠKA 

BESEDA 

PRIDEVNIŠKA 

BESEDA 

 

SAMOSTALNIK SAM. 

ZAIMEK 

PRIDEVNIK PRID. 

ZAIMEK 

GLAGOL PRISLOV VEZNIK PREDLOG ČLENEK 

 1 B     2 2 1  1 

 2 B 1    3     

 3 B        1  

 4 B 2    2     

 5 B 2    2 1    

 6 B     2     

 7 B 3    3     

 8 B  1  1 2    1 

 9 B 1    2     

 10 B 1    1  1   

 11 B     1     

 12 B     2  1   

 13 B 2    2  1 1  

 14 B       2   

 15 B 4    2   1  

 16 B          

 17 B 1    2 1 2  1 

SKUPAJ 17 1 0 1 28 4 8 3 3 
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Preglednica 20: Napake (po besednih vrstah) učencev šol A in B pri drugem pisanju 

 

 SAMOSTALNIŠKA BESEDA PRIDEVNIŠKA BESEDA      

 SAMOSTALNIK SAM. 

ZAIMEK 

PRIDEVNIK PRID. 

ZAIMEK 

GLAGOL PRISLOV VEZNIK PREDLOG ČLENEK 

šola A 8 0 1 0 13 0 5 2 1 

šola B 17 1 0 1 28 4 8 3 3 

skupaj 25 1 1 1 41 4 13 5 4 

 

Pri drugem pisanju pripovedi so učenci obeh šol na splošno naredili več napak. Menimo, da je večje število napak posledica daljših pripovedi 

(pisali so več povedi kot pri prvem pisanju pripovedi).  

Tudi pri drugem pisanju pripovedi so imeli učenci šol A in B največ težav pri glagolih. Še vedno naredijo veliko napak pri rabi nedoločnika in 

namenilnika (Lojzek je začel jokat.  Lojzek je začel jokati.) in pri glagolskem vidu (Medtem ko je zbežal, je izgubil masko.  Medtem ko je 

bežal, je izgubil masko.). Pri drugem pisanju učenci obeh šol niso imeli težav z glagolskim številom in glagolskim časom. Nekaj učencev v povedi 

ni napisalo dela glagola (Prodajalec mu je da stane 5 €.  Prodajalec mu je povedal, da stane 5 €.). 

Medtem ko so deklice in dečki šole A (prej 10, sedaj 5) zmanjšali število napak pri veznikih, so jih dečki in deklice šole B povečali (prej 4, sedaj 

8). Deklice in dečki šole A imajo še vedno težave pri nepravilni uporabi veznika in:  

– Jutri je maškaradni dan in si je kupil masko.  Jutri je maškaradni dan, zato si je kupil masko.
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Tudi dečki in deklice šole B imajo največ težav z veznikom in: 

– Po poti domov je srečal kužka ga prijazno pobožal.  Po poti domov je srečal kužka 

in ga prijazno pobožal. 

– Potem se je mirno brez skrbi odpravil domov.  Potem se je mirno in brez skrbi 

odpravil domov. 

Ugotovili smo, da imajo dečki in deklice obeh šol (A in B) še vedno največ težav pri pisanju 

veznika in, ker ga izpuščajo. 

Medtem ko imajo dečki in deklice šole A enako število (8) napak pri samostalnikih kot pri 

pisanju prve pripovedi, imajo dečki in deklice šole B še enkrat več napak (prej 9, sedaj 17).  

Učenci imajo še vedno največ težav pri sklanjanju samostalnikov (npr. m. sp. na -a): 

– Potem je odšel do Lukata, da bi ga vprašal, če si je že izbral kostum za maškare.  

Potem je odšel do Luke, da bi ga vprašal, ali si je že izbral kostum za maškare. 

Deklice in dečki pogosto v celotni pripovedi ponavljajo besede oz. imajo težave pri 

navezovanju povedi: 

– Potem je Miha hitro stekel domov. Ko je Miha videl kužka, je Miha bežal.  Miha je 

hitro stekel domov. Ko je videl kužka, je bežal. 

– Ko je prišel v trgovino, si je izbral kostum muce. Jo je kupil in odšel domov.  Ko je 

prišel v trgovino, si je izbral kostum muce. Kupil ga je in odšel domov. 

Pri drugi pripovedi so dečki in deklice obeh šol pri predlogih naredili več napak kot v prvi 

pripovedi (niso napredovali). Pri določenih povedih so manjkali predlogi, pri določenih pa so 

bili napačno uporabljeni. Nekaj napak: 

– Vsi so ga gledali čez okna.  Vsi so gledali skozi okna. 

– Ko je šel od trgovine, ga je napadel pes.  Ko je šel iz trgovine, ga je napadel pes. 

– Čisto sem pozabil, da moram iti masko.  Čisto sem pozabil, da moram iti po masko. 

Dečki in deklice šole A so napredovali pri pisanju prislovov, saj v drugi pripovedi niso imeli 

nobene napake. Tudi učenci in učenke šole B so napredovali. 

Določeni učenci so napisali neustrezen prislov, nekateri pa so naredili napako, ker prislova niso 

napisali. Nekaj napak: 

– Deček Lian sprva ni vedel, zakaj ga lovi , a se je nato spomnil, da ima gor masko muce. 

 Deček Lian sprva ni vedel, zakaj ga lovi, a se je nato spomnil, da ima na obrazu 

masko muce. 

– Tekel je tako, da ga je prestrašil.  Tekel je tako pogumno, da ga je prestrašil. 

Medtem ko v prvi pripovedi nihče izmed dečkov in deklic obeh šol ni naredil napake pri 

členkih, je nekaj dečkov in deklic naredilo napako v drugi pripovedi. Napak ni bilo veliko in 

se niso ponavljale. Napaka: 

Ni samo tekel, ampak skakal.  Ni samo tekel, ampak tudi skakal. 
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9.1.4.4 Napake v besednem redu 

Preglednica 21: Napačna raba veznika 

 Šola A Šola B 

M Ž skupaj M Ž skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

izboljšava  2 25,0 1 16,7 3 21,3 1 14,3 1 10,0 2 11,8 

nazadovanje 1 12,5 0 0,0 1 7,3 2 28,5 3 30,0 5 29,4 

konstantno pisanje 

neustreznega 

veznika na začetku 

povedi (npr. In je šel 

domov.) 

1 12,5 3 50,0 4 28,5 1 14,3 0 0,0 1 5,9 

ustrezno pisanje 

povedi (brez 

neustreznih 

veznikov na začetku 

povedi) 

4 50,0 2 33,3 6 42,9 3 42,9 6 60,0 9 52,9 

 

Primeri: 

In je šel domov.  Šel je domov. 

In je hodil do hiše.  Hodil je do hiše. 

Učenci so imeli težave pri pisanju veznika in na začetku povedi, medtem ko pri pisanju ostalih 

veznikov (na začetku povedi) niso imeli težav. 

Večina učencev obeh šol (razen deklic šole A) piše ustrezne povedi (neustreznih veznikov ne 

piše na začetku povedi). 

Če primerjamo dečke in deklice šole A, ugotovimo, da dečki pišejo ustreznejše povedi kot 

deklice. Polovica dečkov šole A ustrezno oblikuje povedi (veznika in ne postavlja na začetek 

povedi), večina deklic (polovica) šole A veznika in ne piše na začetku povedi (kar je 

neustrezno).  

Na šoli A najmanjši delež učencev (7,3 % vseh učencev šole A, celoten delež predstavljajo 

dečki šole A) nazaduje (v prvi pripovedi so pisali ustrezne povedi, v drugi pripovedi pa so 

veznik in postavljali na začetek povedi). Za razliko od učencev šole A, več učencev šole B 

nazaduje (v drugi pripovedi). Slaba tretjina vseh učencev šole B (29,4 % vseh učencev šole B) 

je v prvi pripovedi tvorila ustrezne povedi, v drugi pa veznik in postavljala na začetek povedi 

(delež dečkov in deklic je enakomerno porazdeljen). 

Razlike med šolama se pojavljajo tudi pri konstantnem pisanju veznika in na začetku povedi v 

obeh pripovedih. Velik delež učencev šole A je v obeh pripovedih veznik in postavljal na 

začetek pripovedi, medtem ko je konstantno pisal veznik in na začetku povedi (v obeh 

pripovedih) le en deček šole B. 
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Preglednica 22: Primerjava med spoloma in skupni rezultati obeh šol glede napačne rabe 

veznika 

 Skupaj šola 

A in B 

M Ž skupaj 

f f % f f % f f % 

izboljšava  3 20,0 2 12,5 5 16,1 

nazadovanje 3 20,0 3 18,8 6 19,4 

konstantno pisanje 

neustreznih veznikov na 

začetku povedi (In je šel 

domov.) 

2 13,3 3 18,8 5 16,1 

ustrezno pisanje povedi (brez 

neustreznih veznikov na 

začetku povedi) 

7 46,7 8 50 15 48,4 

 

Če primerjamo rezultate dečkov in deklic, ugotovimo, da so rezultati precej podobni. Večina 

učencev obeh šol (48,4 % vseh učencev šol A in B, delež deklic in dečkov je enakomerno 

porazdeljen) ne piše neustreznih veznikov na začetku povedi. 

Malenkost višji delež učencev nazaduje (16,4 % vseh učencev, delež deklic in dečkov je 

enakomerno porazdeljen) in neustrezne veznike piše na začetku povedi (16,1 % vseh učencev 

šol A in B, delež dečkov in deklic je enakomerno porazdeljen) kot svoje povedi v drugi 

pripovedi izboljša (16,1 % vseh učencev šol A in B, delež dečkov in deklic je enakomerno 

porazdeljen). 

9.1.5 O pravopisu 

9.1.5.1 Katere pravopisne napake so v besedilih? 

9.1.5.1.1 Zapis glasov s črkami 

Preglednica 23: Zapis glasov s črkami učencev šole A pri prvem in drugem pisanju 

 1. pisanje 2. pisanje 

 M Ž M Ž 

zapis v- na 

začetku 

besede ali 

zapis predloga 

v 

uprašal  

vprašal, ustal  

vstal, vgrizniti  

ugrizniti 

vtrudil  utrudil, 

ušeč  všeč, 

uprašal  vprašal 

 vmiril  umiril, 

vbogi  ubogi, 

všel  ušel 

skupaj: 3 3 0 3 

zapis -l na 

koncu besede 

(izpust j v 

sklopih lj in 

nj) 

prišev  prišel, 

ušev  ušel 

vedev  vedel, 

prišev  prišel, 

dav  dal 

 bilj  bil, šelj  

šel, rekelj  

rekel, srečalj  

srečal, napadelj  

napadel (2x), 

odšelj  odšel, 

kupiv  kupil,  
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    hotev  hotel, 

imev  imel, 

pojedev  pojedel 

skupaj: 2 3 0 11 

zapis 

nezvočnika na 

začetku, sredi 

ali koncu  

robodskega  

robotskega, 

mazkare  

maškare, kuška 

 kužka, 

zlobneš  

zlobnež, Jakop 

 Jakob, gospot 

 gospod, bot 

 pot, naško  

masko, maskr  

mask 

restresla  

raztresla, očel  

odšel, hočes  

hočeš, othopsal  

hopsal/poskakoval, 

gdo  kdo 

najljupše  

najljubše, 

prectavljala  

predstavljala, 

sbil  zbil, 

mesu  

mestu, česo  

čisto 

raskazoval  

razkazoval, ošel 

 odšel, popoleva 

 popoldneva, 

prožil  prosil 

skupaj: 9 5 5 4 

zapis predloga 

z/s 
 z pustnimi 

maskami  s 

pustnimi maskami, 

za maske  z 

maskami 

z klovnskimi 

 s 

klovnskimi 

z pustnimi  s 

pustnimi 

skupaj: 0 2 1 1 

zapis predloga 

k/h 

  Reksu  k 

Reksu  

 

skupaj: 0 0 1 0 

drugo  kotel  hotel, 

dokrel  dokler, 

Čarljiva  

Čarlijeva, rekev 

 rekel, 

nasledno  

naslednjo, dbrega 

 dobrega, 

ogldoval  

ogledoval, 

opravljalnik  

upravljalnik, 

majhro  

majhno, domol 

(2x)  domov 

izbere  izbire, 

vovk  volk, 

kloven  klovn, 

drkač  dirkač, 

nestu  mestu, 

šterih  štirih, 

njin  njim, 

parkiu  parku, 

Jakb  Jakob 

mel  imel, 

čist  čisto, 

spomnl  

spomnil, 

orjašk  

orjaško, taka 

 tako, pa  

po,  tegg  

tega,  moso  

meso, domol 

 domov 

žalostenj  

žalosten, pruič  

prvič, dovalj  

dovolj, bam  

bom, inj (2x)  

in, naslednič  

naslednjič 

Skupaj: 11 9 9 7 

 

Učenci šole A so imeli največ težav pri zapisu besed, ki smo uvrstili v kategorijo »drugo«. 

Pogostokrat je šlo za površnost pri pisanju besed (kotel  hotel, dbrega  dobrega, maskr  

mask …). Z zapisom -l na koncu besede (izpust -j v sklopih lj in nj) je imela predvsem težave 

(6 napak) ena izmed deklic. Ugotovimo, da ostali učenci pri zapisu omenjenih besed niso imeli 

veliko težav. 
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Učenci (predvsem dečki) so imeli veliko težav pri zapisu nezvočnika na začetku, sredi ali koncu 

besede (kuška  kužka, zlobneš  zlobnež, Jakop  Jakob, othopsal  odhopsal). Tako 

deklice kot dečki so v drugi pripovedi izboljšali zapis besed, ki vsebujejo nezvočnik na začetku, 

sredi ali koncu besede. 

Učenci šole A so imeli najmanj težav pri pisanju predloga k/h (le eden izmed dečkov pri 

drugem pisanju pripovedi ni uporabil ustreznega predloga) in z/s (minimalno število napak). 

Če pogledamo povprečje napak in jih primerjamo s prvim in drugim pisanjem, ugotovimo, da 

so se dečki izboljšali skoraj pri vseh postavkah, le pri pisanju predlogov z/s in k/h ne (vendar 

so imeli pri drugem pisanju le eno napako, ki je pravzaprav zanemarljiva).  

Deklice so bile pri odpravljanju napak pri drugem pisanju pripovedi nekoliko slabše od dečkov, 

saj so stagnirale pri zapisu v- na začetku besede. Pri zapisu -l na koncu besede so pri ponovnem 

pisanju pripovedi naredile več napak (kljub upoštevanju, da je 6 napak naredila ena in ista 

učenka). Pri pisanju nezvočnikov na začetku, sredi ali koncu, pri pisanju predloga k/h ter pri 

pisanju besed v razdelku »drugo«, so napredovale. 

Najpogosteje napačno zapisane besede so šel, domov, dovolj, in, napadel. 

 

Preglednica 24: Zapis glasov s črkami učencev šole B pri prvem in drugem pisanju 

 1. pisanje 2. pisanje 

 M Ž M Ž 

zapis v- na začetku 

besede ali zapis 

predloga v 

u trgovino  v 

trgovino 

vstrašil  

ustrašil 

uprašal  

vprašal, všel 

 ušel 

vživali  

uživali, vstrašil 

(2x)  ustrašil 

skupaj: 1 1 2 3 

zapis -l na koncu 

besede (izpust j v 

sklopih lj in nj) 

kupiu  kupil, 

hodiu  hodil 

hopsau  

hopsal, imev 

 imel, teke 

 tekel 

najbolša  

najboljša, 

dovol (2x)  

dovolj  

misliv  mislil 

 

skupaj: 2 3 3 1 

zapis nezvočnika na 

začetku, sredi ali 

koncu  

robodskega  

robotskega, 

zlobneš  

zlobnež, žel 

(3x)  šel 

otpravil  

odpravil, Jakop 

 Jakob, rat 

 rad, najdel 

 našel 

kuška  

kužka,  raztavil 

 razstavil, 

bezal  bežal, 

palcek  

palček 

cesne svetilke 

 cestne 

svetilke, 

otkorakal  

odkorakal, obras 

 obraz, odsel 

 odšel 

skupaj: 5 4 4 4 

zapis predloga z/s za maske in 

kape  z 

maskami in 

kapami 

iz imenom  z 

imenom 

z ednajstimi  

z enajstimi 

s maskami  z 

maskami, 

trgovino za 

maske  

trgovino z 

maskami in 

kapami, z 

sladoledom  s 

sladoledom 
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skupaj: 1 1 1 3 

zapis predloga k/h     njemu  k 

njemu 

skupaj: 0 0 0 1 

drugo  tergovino  

trgovino, 

daunimi  

davnimi, domol 

(2x)  domov, 

trgovin  

trgovino, 

napadl  

napadel, 

straljiva  

strašljiva, 

dbrega  

dobrega, poten 

 potem, 

ostrašil  

ustrašil, zivel 

 živel, opazel 

 opazil, mv 

 mu,  

opravljalnik  

upravljalnik, pa 

mestu  po 

mestu, upazil 

 opazil, prisel 

 prišel 

kuuža  kuža, 

domol  

domov, čakl  

čakal, zbežl  

zbežal, 

ponasno  

ponosno, bežel 

 bežal, 

domoma  

doma, kuza  

kuža 

od trgovine  

iz trgovine, is 

trgovine  iz 

trgovine, 

napdel  

napadel, kupl 

(2x)  kupil, 

opazl  

opazil, pijatelja 

 prijatelja, 

trgovinio  

trgovino, viti 

 loviti,  

tekol  tekal, 

dougem  

dolgem, domol 

 domov, 

trgvini  

trgovini, bižal 

 bežal 

skupaj: 17 8 9 5 

 

Učenke in učenci šole B imajo največ napak pri (prvem in drugem pisanju pripovedi) zapisu 

besed, ki smo jih uvrstili v kategorijo »drugo«.  Gre predvsem za površnost deklic in dečkov 

pri pisanju (straljiva  strašljiva, dbrega  dobrega, bežel  bežal). Dečki imajo pri prvem 

pisanju pripovedi veliko več napak (pri kategoriji »drugo«) kot deklice. Ugotovili smo, da 

imajo deklice in dečki pri zapisu besed podobne in enako pogoste napake. Največ težav jim 

povzroča zapis nezvočnika na začetku, sredi ali koncu (kuška  kužka). Najmanj težav imajo 

pri zapisu predloga k/h. Tako dečki kot deklice šole B, so napredovali pri pisanju -l na koncu 

besede ter pri pisanju besed iz razdelka »drugo« (gre predvsem za površno napisane besede). 

Pri pisanju v- na začetku besede so se (tako deklice kot dečki) nekoliko poslabšali. Medtem ko 

so dečki stagnirali pri pisanju predloga k/h in z/s (nobene napake v prvi ali drugi pripovedi), 

so deklice pri omenjenih postavkah nazadovale. Pri pisanju nezvočnika na začetku, sredi ali 

koncu besede, so dečki napredovali, deklice pa stagnirale.  

Najpogosteje napačno zapisane besede so domov, dovolj, kupil, ustrašil. 
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9.1.5.1.2 Mala in velika začetnica 

Preglednica 25: Pisanje velike in male začetnice učencev šole A pri prvem in drugem pisanju 

pripovedi 

 1. pisanje 2. pisanje 

 M Ž M Ž 

mala začetnica 2 0 0 3 

velika začetnica pri 

lastnih imenih 

3 0 0 2 

velika začetnica na 

začetku povedi 

22 19 23 3 

število napak (skupaj) 27 19 23 8 

 

 Nekaj napak pri mali začetnici sredi povedi: 

Nenadoma je zaslišal zvok In Pikija, ki ga lovi.  Nenadoma je zaslišal zvok in Pikija, 

ki ga lovi. 

Jaka si je izbral Muco.  Jaka si je izbral muco. 

 Nekaj napak pri veliki začetnici pri lastnih imenih: 

Ljudje so zaprli domna in psa v zavetišče.  Ljudje so zaprli Domna in psa v zavetišče. 

Videl je pikija.  Videl je Pikija. 

Nekega dne je prišel jan v trgovino.  Nekega dne je prišel Jan v trgovino. 

 Nekaj napak pri veliki začetnici na začetku povedi: 

v parku so bili psi.  V parku so bili psi. 

takoj je zbežal ven in se skril.  Takoj je zbežal ven in se skril. 

ko se je pes Bari utrudil, sta šla domov.  Ko se je pes Bari utrudil, sta šla domov. 

nehaj me loviti.  »Nehaj me loviti.« 

prodajalec je rekel: »Kar izberi.«  Prodajalec je rekel: »Kar izberi.« 

želim si tisto mucko.  »Želim si tisto mucko.« 

 

Na šoli A je 6 deklic in 8 dečkov. Dečki in deklice šole A so pri drugem pisanju naredili manj 

napak (skupno) kot pri prvem pisanju (so napredovali). Pri prvem pisanju so dečki naredili več 

napak (27) kot deklice (19). Dečki in deklice so imeli največ težav pri zapisu velike začetnice 

na začetku povedi. Velika začetnica na začetku povedi je pri dečkih predstavljala 81,5 % vseh 

pravopisnih napak, pri deklicah pa 100 % vseh napak (deklice pri prvem pisanju pripovedi niso 

imele napak pri zapisu male začetnice in velike začetnice pri lastnih imenih).  

Medtem ko je velika začetnica na začetku povedi v prvi pripovedi predstavljala 100 % vseh 

napak deklic, je v drugi pripovedi ta napaka predstavljala 100 % vseh napak dečkov (dečki pri 

prvem pisanju pripovedi niso imeli napak pri zapisu male začetnice in velike začetnice pri 

lastnih imenih). Napake deklic so bile v drugi pripovedi bolj sorazmerno porazdeljene kot v 

prvi pripovedi.  

Dečki so pri veliki začetnici na začetku povedi v drugi pripovedi naredili eno napako več kot 

pri prvi pripovedi, medtem ko so se deklice zelo izboljšale in v drugi pripovedi naredile veliko 

manj napak pri zapisu velike začetnice na začetku povedi, saj je ena učenka v prvi pripovedi 

naredila 15 napak pri zapisu velike začetnice na začetku povedi v prvi pripovedi. Med tem 

časom je veliko vadila, kar se izkaže tudi v drugi pripovedi, saj ima občutno manj napak. Lahko 
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rečemo,  da so deklice (če odštejemo deklico s 15 napakami) v prvi pripovedi naredile manj 

napak kot v drugi.  

Ena učenka šole A je izboljšala svoj zapis velike in male začetnice. V prvi pripovedi je veliko 

začetnico upoštevala le pri lastnih imenih, ne pa tudi na začetku povedi (naredila je 15 napak, 

saj velike začetnice na začetku povedi ni pisala). V drugem besedilu je zelo napredovala, saj je 

naredila le eno napako (namesto male začetnice je pisala veliko).  

Zelo je napredoval tudi en učenec šole A. V prvem besedilu ni pisal velikih začetnic in ni 

uporabljal končnih ločil. Pravilno je napisal le veliko začetnico na začetku prve povedi. Opazno 

je napredoval v pisanju druge pripovedi, saj je postavljal ustrezna končna ločila ter veliko in 

malo začetnico. Naredil je le eno napako (velika začetnica na začetku povedi). 

Ena učenka je pri pisanju obeh pripovedi ustrezno postavljala veliko in malo začetnico in ni 

imela nobene napake (velike in male začetnice). 

 

Preglednica 26: Pisanje velike in male začetnice učencev šole B pri prvem in drugem pisanju 

pripovedi 

 1. pisanje 2. pisanje 

 M Ž M Ž 

mala začetnica 0 3 1 0 

velika začetnica pri 

lastnih imenih 

0 1 0 0 

velika začetnica na 

začetku povedi 

16 12 12 15 

število napak (skupaj) 16 16 13 15 

 

 Nekaj napak pri mali začetnici: 

Potem pa je Kuža prišel, stisnil zobe in ga lovil.  Potem pa je kuža prišel, stisnil zobe 

in ga lovil. 

Doma ga je čakal pes, Ki je mislil, da je mačka.  Doma ga je čakal pes, ki je mislil, 

da je mačka. 

 Nekaj napak pri veliki začetnici pri lastnih imenih: 

Nekoč je živel fant piki, ki je šel v trgovino z maskami.  Nekoč je živel fant Piki, ki 

je šel v trgovino z maskami. 

 Nekaj napak pri veliki začetnici na začetku povedi: 

šel je v trgovino z maskami.  Šel je v trgovino z maskami. 

kupil je masko.  Kupil je masko. 

izbral si je eno.  Izbral si je eno. 

potem si jo je dal na glavo.  Potem si jo je dal na glavo. 

stala je 4 €.  Stala je 4 €. 
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Deklice in dečki so največ napak naredili pri pisanju velike začetnice na začetku povedi. Pri 

prvem pisanju je velika začetnica na začetku povedi predstavljala 100 % vseh napak dečkov 

(vse napake dečkov so predstavljale neustrezno pisanje velike začetnice na začetku povedi), 

pri drugem pisanju pa 100 % vseh deklic (vse napake deklic so predstavljale neustrezno pisanje 

velike začetnice na začetku povedi). Dečki so v prvi pripovedi (velika začetnica na začetku 

povedi) naredili več napak kot v drugi (so se izboljšali), medtem ko so deklice pri drugem 

pisanju pripovedi naredile več napak pri rabi velike začetnice na začetku povedi kot v prvi 

pripovedi (slabši rezultat). 

2 deklici (20 % vseh učenk šole B) nista imeli nobene napake pri pisanju velike in male 

začetnice ne v prvem ne v drugem besedilu (gl. prilogi 21 in 22). 

En učenec v obeh besedilih ni postavljal končnih ločil in ustreznih velikih začetnic. 

 

Preglednica 27: Napake pri pisanju male in velike začetnice (rezultati so porazdeljeni glede 

na šolo in spol) 

 Šola A Šola B 

M Ž skupaj M Ž skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

število učencev, ki 

so izboljšali svoja 

besedila 

4 50,0 2 33,3 6 42,9 3 42,8 3 30,0 6 35,3 

število učencev, ki 

so poslabšali svoja 

besedila 

3 37,5 2 33,3 5 35,7 2 28,6 2 20,0 4 23,5 

število učencev,  ki 

so imeli svoja 

besedila 

konstantna 

1 12,5 2 33,3 3 21,4 2 28,6 5 50,0 7 41,2 

 

Večina deklic in dečkov obeh šol je naredila največ napak pri pisanju velike začetnice na 

začetku povedi. Vsi dečki in deklice večinoma pravilno uporabljajo malo začetnico in veliko 

začetnico pri lastnih imenih. Ker ne pišejo končnih ločil v svojih pripovedih, posledično ne 

pišejo velike začetnice na začetku povedi. 

Večina učencev šole A (50 % vseh dečkov šole A in 33,3 % vseh  deklic šole A) in večina 

dečkov šole B (42,8 % vseh dečkov šole B) je izboljšala svojo drugo pripoved, saj so ustrezneje 

postavljali končna ločila. Največji delež deklic šole B (50 % vseh deklic šole B) in deklic šole 

A (33,3 % vseh deklic šole A) je imel v obeh pripovedih enako število napak pri končnih 

ločilih. Medtem ko je tretjinski delež učencev šole B (35,3 % vseh učencev šole B) izboljšal 

svojo drugo pripoved (manj napak končnih ločil), je veliko učencev šole A (35,7 % vseh 

učencev šole A) v drugi pripovedi naredilo več napak pri končnih ločilih kot v prvi pripovedi. 
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Preglednica 28: Primerjava med spoloma in skupni rezultati obeh šol glede napak pri 

pisanju male in velike začetnice 

 Skupaj šola 

A in B 

M Ž skupaj 

f f % f f % f f % 

izboljšava  7 46,7 5 31,2 12 38,7 

nazadovanje 5 33,3 4 25 9 29 

konstantna besedila 3 20 7 43,8 10 32,3 

 

Največ dečkov šol A in B (46,7 % vseh dečkov šol A in B) je svojo drugo pripoved izboljšalo, 

medtem ko je največ deklic (43,8 % vseh deklic šol A in B) konstantno dobro pisalo veliko in 

malo začetnico. Za razliko od deklic je imelo najmanj dečkov (20 % vseh dečkov šol A in B) 

konstantna besedila, najmanj deklic je nazadovalo (25 % vseh deklic šol A in B). 

Kot smo že ugotovili, je približno enak delež dečkov in deklic obeh šol izboljšal ali pisal 

konstantne pripovedi, zato so tudi skupni rezultati (če vzamemo učence kot celoto in jih ne 

delimo po spolu) zelo podobni. Približno enak delež učencev je izboljšal (38,7 % vseh učencev 

šol A in B) svoje pripovedi ali pisal konstantne pripovedi (32,3 % vseh učencev šol A in B). 

Učenci večkrat uporabljajo premi govor, pri katerem neustrezno postavljajo ločila in veliko 

začetnico, ker se tega še niso učili. Obe učiteljici jih spodbujata, da naj namesto premega 

govora uporabljajo odvisni govor. 

Primer zapisov učencev: 

Ko je prišel domov, je rekel jutri so maškare.  Ko je prišel domov, je rekel: »Jutri so 

maškare.« ali   Ko je prišel domov, je rekel, da so jutri maškare. 

Lahko si grem kupit masko, saj imam 10 €.  Luka je rekel: »Lahko si grem kupit masko, saj 

imam 10 €.« ali  Luka je rekel, da si gre lahko kupit masko, saj ima 10 €. 

Rekel je še dobro, da sem zbežal psu Brunu,  Rekel je: »Še dobro, da sem zbežal psu Brunu.« 

ali  Mihec je rekel, da je še dobro, da je zbežal psu Brunu. 

9.1.5.1.3 Končna ločila in vejica pri naštevanju 

V pripovedih smo analizirali rabo končnih ločil (pika, vprašaj, klicaj) in vejice pri naštevanju. 

To so se že učili. 

Primeri: 

Šel je v trgovino. Saj bodo kmalu maškare.  Šel je v trgovino, saj bodo kmalu maškare. 

Nenadoma je srečal psa ta je bil zelo besen  Nenadoma je srečal psa. Ta je bil zelo besen. 

Lojzek je kričal! In kričal!  Lojzek je kričal in kričal. 

Ali lahko kupim to masko mucka.  »Ali lahko kupim to masko mucka?« 

Trgovec je vprašal Jakata, katero masko naj mu proda?  Trgovec je vprašal Jako, katero 

masko naj mu proda. 

nenadoma je zaslišal zvok.  Nenadoma je zaslišal zvok. 
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nenadoma se je spomnil nujno moram iti po masko.  Nenadoma se je spomnil: »Nujno 

moram iti po masko.« 

šel je mimo policije.  Šel je mimo policije. 

začel ga je loviti.  Začel ga je loviti. 

naenkrat je zagledal psa, začel je teči proti njemu.  Naenkrat je zagledal psa, začel je teči 

proti njemu. 

 

Dečki in deklice obeh šol so v svojih pripovedih zelo redko kaj naštevali, zato niso imeli 

napačno postavljenih vejic pri naštevanju.  

Velika večina deklic in dečkov obeh šol ni ustrezno postavljala končnih ločil (pik), zato so 

imeli veliko težav tudi pri zapisu velike začetnice na začetku naslednje povedi. Deklice in dečki 

obeh šol so imeli v pripovedih povprečju od 1 do 5 manjkajočih/odvečnih pik (več je imel le 

deček na šoli A).  

Izmed 14 učencev sta imela le dva učenca (1 deček in 1 deklica) težave tudi s postavljanjem 

vprašaja in klicaja. 

Dečki in deklice šole B niso imeli težav pri rabi vejice pri naštevanju in pri določenih končnih 

ločilih (vprašaj, klicaj). Ena deklica je izstopala od ostalih, saj je naredila 15 napak pri rabi 

končnih ločil (pike). V drugi pripovedi je zelo napredovala, saj ni imela nobene napake več (z 

vidika končnih ločil).  

Le ena deklica šole A je obe pripovedi pisala brez napak s področja končnih ločil in vejice pri 

naštevanju. 

 

Preglednica 29: Pisanje končnih ločil in vejice pri naštevanju (rezultati so porazdeljeni glede 

na šolo in spol) 

 Šola A Šola B 

M Ž skupaj M Ž skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

izboljšava 3 37,5 4 66,7 7 50,0 1 14,2 4 40,0 5 29,4 

nazadovanje 4 50,0 2 33,3 6 42,9 3 42,9 5 50,0 8 47,1 

konstantno število 

napak 
1 12,5 0 0 1 7,1 3 42,9 1 10,0 4 23,5 

 

PRIMERJAVA MED DEČKI IN DEKLICAMI ŠOLE A TER MED DEČKI IN DEKLICAMI 

ŠOLE B 

Večina dečkov šole A (50 % vseh dečkov šole A), dečkov šole B (42,9 % vseh dečkov šole B) 

in večina deklic šole B (50 % vseh deklic šole B) je nazadovala (v prvi pripovedi so imeli manj 

napak pri rabi končnih ločil in vejice pri naštevanju kot v drugi pripovedi). Nazadovala je 

tretjina deklic šole A. Največ deklic šole A je svoje pripovedi izboljšalo (v drugi pripovedi so 

naredili manj napak pri postavljanju končnih ločil). Manjšina učencev šole A je imela 

konstantno število napak. 
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Medtem ko je največji delež dečkov (42,9 % vseh dečkov šole B) konstantno pisal enako število 

napak s področja končnih ločil in vejice pri naštevanju, je imela takih napak manjšina deklic 

šole B. 40 % vseh deklic šole B in manjšina dečkov šole B je izboljšal postavljanje končnih 

ločil v drugi pripovedi. 

PRIMERJAVA MED UČENCI (NE GLEDE NA SPOL) ŠOL A IN B 

Polovica učencev šole A je napredovala pri postavljanju končnih ločil in vejice pri naštevanju. 

Nazadovalo je približno enako učencev šol A in B (42,9 % vseh učencev šole A in 47,1 % vseh 

učencev šole B). Konstantno število napak je imela manjšina učencev obeh šol. 

PRIMERJAVA MED DEČKI ŠOL A IN B 

Dečki obeh šol imajo podobne rezultate. Največji delež dečkov obeh šol (50 % vseh dečkov 

šole A in 42,9 % vseh dečkov šole B) je nazadoval pri drugi pripovedi (v prvi pripovedi so 

dečki naredili manj napak končnih ločil in vejic pri naštevanju kot v drugi pripovedi). Dečki 

šole A so bili malenkost uspešnejši, saj je v drugi pripovedi (v primerjavi s prvo) več dečkov 

šole A (37,5 % vseh dečkov šole A) kot dečkov šole B (14,2 % vseh dečkov šole B) naredilo 

manj napak. 

PRIMERJAVA MED DEKLICAMI ŠOL A IN B 

Deklice šole A so bile uspešnejše, saj jih je nazadovalo manj (33,3 % vseh deklic šole A) kot 

deklic šole B (50 % vseh deklic šole B). Tudi več deklic šole A (66,7 % vseh deklic šole A) 

kot deklic šole B (40 % vseh deklic šole B) je v drugi pripovedi naredilo manj napak kot v prvi 

(se je izboljšalo). 

 

Preglednica 30: Primerjava med spoloma in skupni rezultati glede pisanja končnih ločil in 

vejice pri naštevanju 

 Skupaj šola 

A in B 

M Ž skupaj 

f f % f f % f f % 

izboljšava  4 26,7 8 50,0 12 38,7 

nazadovanje 7 46,6 7 43,7 14 45,2 

konstantna besedila 4 26,7 1 6,3 5 16,1 

 

Med dečki in deklicami obeh šol ni bistvenih razlik. Največ dečkov (46,6 % vseh dečkov šol 

A in B) in največ deklic (43,7 % vseh deklic šol A in B) je nazadovalo pri postavljanju končnih 

ločil. 

Zelo podoben delež deklic je izboljšal (50 % vseh deklic šol A in B) svoje postavljanje končnih 

ločil in nazadoval (43,7 % vseh deklic šol A in B).  
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Preglednica 31: Pisanje končnih ločil in vejice pri naštevanju (rezultati so porazdeljeni glede 

na šolo in spol) 

 Šola A Šola B 

 M Ž M Ž 

PRVO pisanje f f % f f % f f % f f % 

0 3 37,5 2 33,3 2 28,6 4 40,0 

1–3 napak 4 50,0 3 50,0 4 57,1 6 60,0 

4–6 1 12,5 0 0,0 1 14,3 0 0,0 

7–9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

10–12 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

13 ali več 0 0,0 1 16,7 0 0,0 0 0,0 

         

DRUGO 
pisanje 

        

0 2 25,0 1 16,7 1 14,3 4 40,0 

1–3 napak 4 50,0 5 83,3 4 57,1 4 40,0 

4–6 1 12,5 0 0,0 2 28,6 2 20,0 

7–9 1 12,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

10–12 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

13 ali več 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

 

Večina učencev šol A in B je imela 1–3 napake v pripovedi. Na šoli A je večji delež deklic 

(33,3 % vseh deklic šole A) in dečkov (37,5 % vseh dečkov šole A) prvo pripoved pisalo brez 

napak pri končnih ločilih kot drugo pripoved (16,7 % vseh deklic šole A in 25 % vseh dečkov 

šole A). 

Deklice šole B so bile pri postavljanju končnih ločil v obeh pripovedih uspešnejše od dečkov, 

saj velik delež deklic ni naredil nobene napake pri postavljanju končnih ločil in vejic pri 

naštevanju (60 % vseh deklic šole B pri prvi pripovedi in 40 % vseh deklic šole B pri drugi 

pripovedi). 

Medtem ko 28,6 % vseh dečkov šole B v prvi pripovedi ni naredilo nobene napake pri 

postavljanju končnih ločil, je drugo pripoved brez napak pisalo le 14,3 % vseh dečkov šole B. 

Učenci večkrat uporabljajo premi govor, v katerem neustrezno postavljajo ločila in veliko 

začetnico. Učiteljici jih spodbujata, da naj namesto premega govora uporabljajo odvisni govor. 

Primer napake: 

Miha je rekel prav, takoj se vrnem.  Miha je rekel: »Prav, takoj se vrnem. » ali Miha je rekel, 

da se takoj vrne. 

Razlog za to, da so učenci v drugi pripovedi naredili več napak (glede postavljanja končnih 

ločil in vejice pri naštevanju), je ta, da naj so pisali daljše pripovedi in posledično naredili več 

napak. Nekateri učenci so konstantno pisali pripovedi, v katerih niso postavljali končnih ločil. 

Namesto končnih ločil so uporabljali veznik in s tem podaljšali pripoved –ta je bila zato 

nerazumljiva.  
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Primer napake: 

In rekel je: »Ah, počakaj!« in ko je veliko prehodil, je srečal psa, ki je zelo lajal nanj in potem 

je zbežal. 

9.1.5.1.4 Pisanje skupaj in narazen 

Preglednica 32: Pisanje skupaj in narazen (rezultati so porazdeljeni glede na šolo in spol) 

 Šola A Šola B 

M Ž skupaj M Ž skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

izboljšava 2 25,0 3 50,0 5 35,7 1 14,3 2 20 3 17,6 

nazadovanje 3 37,5 1 16,7 4 28,6 4 57,1 1 10 5 29,4 

konstantno število 

napak v obeh 

pripovedih 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

brez napak v obeh 

pripovedih 
3 37,5 2 33,3 5 35,7 2 28,6 7 70 9 53 

 

Primeri napak učencev: 

Jakob mu je zalas ušel.  Jakob mu je za las ušel. 

Ampak nakoncu sta ostala prijatelja.  Ampak na koncu sta ostala prijatelja. 

Nekoč, preddavnimi časi je bil Jakob.  Nekoč, pred davnimi časi, je živel Jakob. 

Ta pes nemara mačk.  Ta pes ne mara mačk. 

Vočetovi trgovini  V očetovi trgovini 

PRIMERJAVA MED DEČKI IN DEKLICAMI ŠOLE A 

Največ deklic (50 % vseh deklic šole A) je v svoji drugi pripovedi zmanjšalo število napak pri 

pisanju besed skupaj ali narazen. Rezultati dečkov so bili deljeni, saj je enak delež dečkov (37,5 

% vseh dečkov šole A) nazadoval, prav toliko pa jih je bilo brez napak v obeh pripovedih. 

Najmanj deklic je nazadovalo (16,7 % vseh deklic šole A). 

PRIMERJAVA MED DEČKI IN DEKLICAMI ŠOLE B 

Največ deklic šole B (70 % vseh deklic šole B) v obeh pripovedih ni imelo napak pri besedah, 

zapisanih skupaj/narazen. Največ dečkov šole B (57,1 % vseh dečkov pole B) je nazadovalo (v 

drugi pripovedi so dečki imeli več napak kot v prvi). Podoben in hkrati najmanjši delež dečkov 

(14,3 % vseh dečkov šole B) in deklic (20 % vseh deklic šole B) je svojo drugo pripoved 

izboljšal. 

PRIMERJAVA MED UČENCI (NE GLEDE NA SPOL) ŠOL A IN B 

Največ učencev šole B (53 % vseh učencev šole B) ni imelo nobene napake pri pisanju besed 

skupaj/narazen v obeh pripovedih, največ učencev šole A (35,7 % vseh učencev šole A) pa je 

svoje pripovedi izboljšalo ali pa ni imelo napak v nobeni pripovedi. Približno enak delež 

učencev obeh šol je nazadoval (28,6 % vseh učencev šole A in 29,4 % vseh učencev šole B).  
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PRIMERJAVA MED DEČKI ŠOL A IN B 

Največ dečkov šole B (57,1 % vseh dečkov šole B) je nazadovalo. Enak odstotek dečkov šole 

A (37,5 % vseh dečkov šole A) je nazadoval. Ravno toliko dečkov ni imelo nobene napake v 

obeh pripovedih. Približno enak delež dečkov obeh šol je izboljšal svojo drugo pripoved (25 

% vseh dečkov šole A in 14,3 % vseh dečkov šole B). 

PRIMERJAVA MED DEKLICAMI ŠOL A IN B 

Med deklicami obeh šol se pojavljajo razlike. Najuspešnejše so bile deklice šole B, saj  70 % 

deklic šole B ni naredilo napake v nobeni pripovedi. Tretjina deklic šole A je bila brez napak 

v obeh pripovedih. Polovica deklic šole A je v drugi pripovedi izboljšalo pisanje besed 

skupaj/narazen. Najmanj in približno enak odstotek deklic obeh šol (16,7 % vseh deklic šole A 

in 10 % vseh deklic šole B) je nazadovalo. Konstantnega števila napak v obeh pripovedih ni 

imela nobena deklica. 

 

Preglednica 33: Primerjava med spoloma in skupni rezultati obeh šol glede pisanja besed 

skupaj ali narazen 

 Skupaj šola 

A in B 

M Ž skupaj 

f f % f f % f f % 

izboljšava  3 20 5 31,2 8 25,8 

nazadovanje 7 46,7 2 12,5 9 29 

brez napak v obeh pripovedih 5 33,3 9 56,3 14 45,2 

konstantno število napak v 

obeh pripovedih 
0 0 0 0 0 0 

 

Največ  dečkov obeh šol je pri pisanju besed skupaj ali narazen nazadovalo (v drugi 

pripovedi so naredili več napak kot pri prvi), največ deklic (56,3 % vseh deklic šol A in B) pa 

ni imelo nobene napake v obeh pripovedih. 

Če seštejemo rezultate deklic in dečkov obeh šol, ugotovimo, da je največ učencev (45,2 % 

vseh učencev šol A in B) obe pripovedi pisalo brez napak. Približno enak delež učencev je 

nazadoval (29 % vseh učencev šol A in B) ali izboljšal svojo drugo pripoved (25,8 % vseh 

učencev šol A in B). 

9.1.6 O obliki zapisa 

Ali je besedilo napisano v vsako vrstico ali v vsako drugo vrstico? 

Preglednica 34: Način zapisa besedila 

 Šola A Šola B 

M Ž skupaj M Ž skupaj 

f f % f f 

% 

f f % f f % f f % f f % 

izboljšava  0 0 1 20 1 8,3 1 16,7 1 11,1 2 13,3 

nazadovanje 0 0 0 0 0 0 1 16,7 2 22,2 3 20 

konstantno pisanje 

v vsako vrstico 
5 71,4 3 60 8 66,7 4 66,7 6 66,7 10 66,7 
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konstantno pisanje 

v vsako drugo 

vrstico 

2 28,6 1 20 3 25 0 0 0 0 0 0 

 

V rezultate nismo vključili dveh učencev šole A (deklice in dečka) in dveh učencev šole B 

(deklice in dečka). Njihovi rezultati so bili popolnoma drugačni od ostalih: dva dečka in ena 

deklica so pripovedi pisali tako, da so vsako poved začeli pisati v svojo vrstico. Ena deklica 

šole A je pisala povedi v vsako vrstico. Ko poved konča, izpusti eno vrstico. Eden izmed 

dečkov je vsako poved napisal v vsako drugo vrstico. 

Večina učencev obeh šol (66,7 % vseh učencev šole A in enak delež učencev šole B) ustrezno 

piše besede v vsako vrstico (ne izpušča vrstic). Nihče s šole A ni prve pripovedi pisal v vsako 

vrstico, pri drugi pripovedi pa izpuščal vrstic, medtem ko je to počelo 20 % vseh učencev šole 

B (delež dečkov in deklic je enakomerno porazdeljen). Medtem ko nihče izmed učencev šole 

B ni v obeh pripovedih izpuščal vrstic pri pisanju, je to počela četrtina učencev šole A (večji 

delež dečkov kot deklic). Izboljšala se je manjšina vseh učencev (učenci, ki so pri pisanju prve 

pripovedi izpuščali vrstice, pri pisanju druge pripovedi pa so pisali v vsako vrstico). 

Učenci morajo na koncu 2. razreda znati pisati s tiskanimi in pisanimi črkami kratka preprosta 

besedila, na koncu 3. razreda pa morajo s pisanimi črkami pisati daljša besedila (raznih vrst), 

ki so predpisana z učnim načrtom (Program, 2011: 75). Učenci na obeh šolah zaenkrat še pišejo 

v zvezke z dodatnimi črtami (kot pomoč pri pisanju). To je najbrž razlog, da so nekateri učenci 

izpuščali vrstico, velika pisava nekaterih učencev pa je bila najbrž posledica pomanjkanja 

pomožnih črt na listih. 

 

Preglednica 35: Primerjava med spoloma in skupni rezultati obeh šol glede pisanja v vsako 

vrstico ali v vsako drugo vrstico 

 Skupaj šola 

A in B 

M Ž skupaj 

f f % f f % f f % 

izboljšava  1 7,7 2 14,3 3 11,1 

nazadovanje 1 7,7 2 14,3 3 11,1 

konstantno pisanje v vsako 

vrstico 
9 69,2 9 64,3 18 66,7 

konstantno pisanje v vsako 

drugo vrstico 
2 15,4 1 7,1 3 11,1 

 

Rezultati so zelo podobni. Med dečki in deklicami ni večjih razlik. Največ deklic (64,3 % vseh 

deklic šol A in B) in dečkov (69,2 % vseh dečkov šol A in B) konstantno piše v vsako vrstico.  

Najmanj deklic (7,1 % vseh deklic šol A in B) je konstantno pisalo v vsako drugo vrstico, 

najmanj dečkov (7,7 % vseh dečkov šol A in B) je izboljšalo svoje pisanje (v prvi pripovedi so 

pisali v vsako drugo vrstico, v drugi pripovedi pa v vsako vrstico). Enak delež dečkov je 

nazadoval (v prvi pripovedi so pisali v vsako vrstico, v drugi pripovedi v vsako drugo vrstico).  



Novak, M. (2018). Pisanje pripovedi ob slikah v 3. razredu osnovne šole. Magistrsko delo. 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

 

66 

 

Če seštejemo vse učence, ugotovimo, da je še vedno največ učencev (66,7 % vseh učencev šol 

A in B), ki konstantno pišejo v vsako vrstico v obeh pripovedih, vsi ostali rezultati pa so 

enakomerno porazdeljeni. 

9.1.7 Povzetek 

Večina učencev obeh šol je konstantno (enako) pisala samo lastna imena ali lastna imena in 

vsebino. Največ izboljšav je bilo na šoli A, saj je 77, 8 % vseh deklic izboljšala svojo prvo 

pripoved (v prvi pripovedi so le poimenovale osebe, v drugi pa so poleg poimenovanja dodale 

še vsebino, ki ni razvidna s slik). Nazadovanja skoraj ni bilo (je zanemarljivo). 

Medtem ko je večina deklic šole B (80 % vseh deklic šole B) v obeh pripovedih pisala vzrok 

za tek psa za dečkom, največ dečkov šol A (50 % vseh dečkov šole A) in B (71,4 % vseh 

dečkov šole A) vzroka za tek psa za dečkom ni pisalo. Rezultati deklic šole A (50 % vseh deklic 

šole A) izstopajo, saj je polovica deklic svojo drugo pripoved z vidika pisanja vzroka za tek 

psa za dečkom izboljšala (zelo malo učencev obeh šol je napredovalo v drugi pripovedi).  

Pri pisanju vzroka za tek psa za dečkom je velik delež dečkov in deklic šole A napredovalo, 

medtem ko tega ne moremo reči za učence in učenke šole B. 

Vsi naslovi obeh pripovedi so ustrezali vsebini. 

Večina učencev obeh šol ni pisala neustreznih besed glede na sobesedilo. Le nekaj učencev 

šole A je uporabljalo neustrezne besede glede na sobesedilo. Medtem ko so svojo drugo 

pripoved izboljšali le nekateri učenci šole A (deklice šole B pripovedi niso mogle izboljšati, 

saj so obe besedili pisale brez napak). Velik delež učencev (ki so uporabljali neustrezne besede 

glede na sobesedilo) obeh šol je v drugi pripovedi uporabljal več neustreznih besed glede na 

sobesedilo kot v prvi pripovedi (razen deklice šole B). 

Večina učencev v svojih pripovedih ni uporabljala neknjižnih besed. Število neknjižnih besed 

učencev šol A in B je zelo podobno. Praviloma je tistih, ki so v obeh pripovedih pisali neknjižne 

besede, zelo malo. Učenci šole A so v drugi pripovedi pisali manj neknjižnih besed (so 

napredovali), medtem ko so dečki šole B nazadovali, saj so v drugi pripovedi napisali več 

neknjižnih besed kot v prvi. 

Neknjižna beseda »trgavino« se je pojavila v besedilih učencev obeh šol, vse ostale neknjižne 

besede učencev pa so se razlikovale (ni povezave med neknjižnimi besedami šol A in B). 

Učenci obeh šol večinoma pišejo enostavčne povedi. Ugotovili smo, da so učenci (tisti, ki so 

pisali dokončane povedi) v drugi pripovedi napisali več enostavčnih povedi kot v prvi. Kadar 

so bile uporabljene daljše povedi, so bile nerazumljive. 

Nedokončane povedi v veliki meri pišejo dečki, dokončane pa deklice. Nedokončane povedi 

so nerazumljive, saj učenci ne postavljajo končnih ločil. Postavljanje končnih ločil je glavni 

razlog za napake pri pisanju velike začetnice na začetku povedi.  

Druge pripovedi učencev so bile daljše od prvih, zato so učenci v drugih pripovedih naredili 

več napak. Učenci imajo največ slovničnih napak pri pisanju glagolov (raba nedoločnika in 

namenilnika, v prvi pripovedi tudi pisanje glagolskega vida), pisanju veznikov (veliko učencev 

veznik in piše na začetku povedi, kar ni ustrezno), sklanjanju samostalnikov in pisanju 

predlogov. Najmanj težav imajo pri pisanju predlogov, pridevniških zaimkov in členkov.  



Novak, M. (2018). Pisanje pripovedi ob slikah v 3. razredu osnovne šole. Magistrsko delo. 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

 

67 

 

Večina učencev obeh šol (razen deklic šole A) je pisala ustrezne povedi (veznika in ni 

postavljala na začetek povedi). Več učencev šole A kot učencev šole B je v obeh pripovedih 

konstantno pisalo veznike na začetku povedi.  

Ugotovili smo, da imajo učenci obeh šol pravopisne težave. Večinoma lahko njihove napake 

pripišemo površnosti pri pisanju (ogldoval  ogledoval). Vsem učencem največ težav 

predstavlja pisanje -l na koncu besede (hodiu  hodil) in zapis nezvočnika na koncu ali sredi 

besede (napadelj  napadel). Učenci obeh šol imajo najmanj težav pri zapisu predlogov k/h in 

s/z. 

Medtem ko učenci šole B pri zapisu besed v drugi pripovedi niso napredovali, so na šoli A pri 

zapisu besed napredovale deklice. Ena deklica je naredila 10 napak, kar pomeni, da so se ostale 

deklice izboljšale bolj, kot se zdi na prvi pogled.  

Na obeh šolah je najpogosteje napačno zapisana beseda domov. 

Deklice in dečki obeh šol na koncu besed menjujejo črki: 

– š in ž (zlobneš, kuška); 

– p in b (Jakop); 

– t in d (gospot, rat, othopsal, robodskega, otpravil); 

– v in l (ušev, domol, prišel, rekel, vedev volk …); 

– u in l (kupiu, hodiu, hopsau). 

Dečki in deklice obeh šol izpuščajo črko j (dovol) ali pa to črko nepravilno postavijo na konec 

besede (žalostenj, šelj, rekelj, srečalj).   

Če povzamemo, učenci obeh šol imajo največ težav pri pisanju velike začetnice na začetku 

povedi. Ker v svojih pripovedih ne pišejo končnih ločil, posledično ne pišejo velike začetnice 

na začetku povedi. Skoraj nihče izmed učencev obeh šol nima težav pri pisanju velike začetnice 

pri lastnih imenih ali pri pisanju male začetnice. 

Tudi končni rezultati (učencev ne delimo po spolu in šolah) deljeni med izboljšavo (38,7 % 

vseh učencev šol A in B) in nazadovanjem (45,2 % vseh učencev šol A in B). Konstantna 

besedila so pisali redki. Največ dečkov obeh šol je nazadovalo (50 % vseh dečkov šole A in 

42,9 % vseh dečkov šole B), medtem ko je največ deklic (66,7 % vseh deklic šole A in 40 % 

vseh deklic šole A) izboljšalo svojo drugo pripoved. Najmanj dečkov in deklic je naredilo 

enako število napak v obeh pripovedih. Kot smo omenili, se zdi delež nazadovanja velik, po 

drugi strani pa se moramo zavedati, da je veliko takih učencev, ki so v drugi pripovedi naredili 

le eno napako več kot pri prvi in smo take učence avtomatsko šteli med take, ki so nazadovali. 

Največ deklic (50 % vseh deklic šole A) šole A je izboljšalo svojo drugo pripoved. Nazadovalo 

je največ dečkov šole B (57,1 % vseh dečkov šole B). Nihče ni imel enakega števila napak v 

obeh pripovedih. Največ deklic šole B (70 % vseh deklic šole B) je bilo brez napak v obeh 

pripovedih. 

Ugotovili smo, da večina učencev povedi piše v vsako vrstico (ne izpušča vrstic). Večina 

učencev konstantno piše pripovedi v vsako vrstico. Enak delež dečkov in deklic je svoje pisanje 

(v vsako vrstico) v drugi pripovedi izboljšalo/poslabšalo. 
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Mnenje učiteljic o napakah učencev 

Učiteljica iz OŠ A meni, da imajo učenci največ napak pri 

– težjih besedah (lj, nj, š) 

Učiteljici se strinjata, da imajo učenci veliko težav pri zapisu težjih besed, ki se 

izgovorijo drugače, kot napišejo. Glede na našo raziskavo se je izkazalo, da jim težje 

besede res povzročajo največ težav. Učiteljica šole B prakticira uporabo barvnih 

plakatov, na katerih so napisane težje besede. Črka v besedi, ki je »problematična«, je 

obarvana z rdečo barvo. Ti plakati so prilepljeni ob tabli. Vsi učenci nenehno (tudi 

nezavedno) gledajo plakat, ko poslušajo učiteljico pred tablo. Učiteljica šole A ni 

omenila, da imajo učenci v razredu plakate s težjimi besedami. Povedala pa je, da težje 

besede utrjujejo (pišejo v zvezke, na tablo). 

– besednem zakladu (zaradi skromnega besednega zaklada so povedi posledično krajše, 

povedi pa napisane nerodno) 

Učiteljica šole A se zaveda, da učenci z branjem pridobivajo besedni zaklad. Velikokrat 

učenci ne vedo, kako bi napisali poved (povedi so napisane nerazumljivo, nerodno), 

veliko besed se ponavlja. Če bi učenci imeli več besednega zaklada, bi pisali 

zanimivejše in bolj logične povedi v pripovedi. 

– besednem redu 

Besedni red je izpostavila učiteljica šole A (Jaka je psa srečal.  Jaka je srečal psa.). 

Ugotovili smo, da večina učencev povedi začne z veznikom in. Določeni učenci začnejo 

poved, nato pa namesto končnega ločila napišejo veznik. Tako se zgodi, da je v celotni 

pripovedi le ena poved, a je seveda predolga in neustrezna. 

– premem govoru 

Učiteljica šole A je izpostavila, da učenci v pripovedih preveč uporabljajo premi govor. 

Ker se še niso učili, kako premi govor pravilno zapisati, ima večina učencev s tem 

težave. Učiteljica šole B napačnega pisanja premega govora ni izpostavila, sta pa obe 

učiteljici v analizi pripovedi učencev pred razredom izpostavili tudi to napako. Učence 

spodbujata, da poved s premim govor preoblikujejo v odvisni govor. Učenci s 

preoblikovanjem iz premega v odvisni govor nimajo težav med ponavljanjem, ko pa 

pride do pisanja pripovedi, učenci na to kar malo pozabijo in uporabljajo premi govor. 

– začnejo brez uvoda, končajo brez zaključka 

Učiteljica šole A meni, da imajo učenci težave pri oblikovanju uvoda in zaključka. Da 

bi učenci napisali neustrezen uvod, nismo opazili, ugotovili pa smo, da je kar nekaj 

učencev, ki pišejo neustrezen zaključek. Nekateri na koncu pripovedi napišejo besedo 

»konec«. Nekateri učenci ne pišejo ustreznega zaključka, ker svojo pripoved sredi 

dogajanja nenadoma končajo.  

Pri oblikovanju zaključka imajo težave tako učenci šole A kot učenci šole B. Učiteljica 

šole A je za učence oblikovala učni list, ki jim je v pomoč pri pisanju delov besedila. 

Za lažjo predstavo je učencem na tablo narisala sliko zajca. Deli njegovega telesa so 

predstavljali določene dele besedila. 

Učiteljica šole B je učence učila o uvodu, jedru in zaključku tik pred pisanjem pripovedi 

ob naših sličicah. Pogovarjali so se o pravljicah: kaj je po navadi na začetku, sredini, 

koncu.  

Kot smo že omenili, v učnem načrtu za tretji razred ni predvideno, da bi se učenci učili 

o teh delih besedila. 
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Učiteljica iz OŠ B meni, da imajo učenci največ napak pri 

 težjih besedah (gozt, golop, domol); 

 glagolih, ki se končajo na -l (gledau, delau); 

 izpuščanju črk; 

Učenci so velikokrat površni pri svojem pisanju (končne pripovedi ne preberejo še 

enkrat, da bi popravili napake). En učenec šole A začne pisati besedo in zadnjih črk v 

besedi ne napiše. Tudi nekaj drugih učencev izpušča določene črke v besedi; 

– veliki začetnici; 

Ugotovili smo, da imajo pri tem vsi učenci obeh šol težave. Pišejo predolge povedi 

(določeni pišejo v celotni pripovedi eno poved in vključujejo veznik in, zato je poved 

predolga). Posledica pisanja predolgih povedi so napačno postavljena končna ločila, 

kar privede do napak pri pisanju velike začetnice na začetku povedi. Večina učencev 

obeh šol nima težav pri pisanju velike začetnice pri lastnih imenih. 

 

Primerjava naših ugotovitev z mnenjem učiteljic 

Učiteljici nista izpostavili, da imajo učenci težave pri pisanju v vsako vrstico (res pa je, da sta 

v pogovoru omenili, da učenci pri slovenščini večinoma pišejo v zvezke s pomožnimi črtami). 

Učencev, ki izpuščajo vrstice pri pisanju, je malo. 

Obe učiteljici sta izpostavili, da imajo učenci veliko težav s pisanjem težjih besed (zapišemo 

jih drugače, kot jih izgovorimo: šel, gospod, rad, vstal ..), kar smo ugotovili tudi sami. Učenci 

šole A so pisanje glasov s črkami v drugi pripovedi izboljšali, učenci šole B pa niso napredovali 

(kljub temu, da imajo v razredu izobešene plakate s težkimi besedami). Predvidevamo, da 

učiteljica šole B ni dovolj poudarjala zapisa glasov s črkami (težjih besed), učenci pa (kljub 

temu, da so bili plakati izobešeni ob tabli) niso bili pozorni na te besede. Za razliko od učiteljice 

šole A (to smo ugotovili tudi mi) je učiteljica šole B opozorila, da učenci pri pisanju izpuščajo 

črke (površnost pri pisanju).  

Učiteljica šole B je izpostavila, da imajo učenci težave pri pisanju velike začetnice. Ugotovili 

smo, da učenci obeh šol pišejo predolge in nerazumljive povedi. Posledica predolgih povedi so 

napačno postavljena končna ločila, kar pripomore k napakam pri pisanju velike začetnice na 

začetku povedi. 

Nobena izmed učiteljic ni izpostavila, da učenci napačno pišejo besede, ki se pišejo 

skupaj/narazen. Ugotovili smo, da je takih učencev malo in te napake ne predstavljajo 

večinskega deleža napak pri pisanju. 

Obe učiteljici sta izpostavili, da naj učenci v svojih pripovedih prevečkrat uporabljajo premi 

govor. Ker se še niso učili pravilnega zapisa premega govora, učenci pri pisanju le-tega naredijo 

veliko napak. Obe učiteljici jih spodbujata, naj namesto premega govora uporabljajo odvisni 

govor (to smo opazili tudi na hospitacijah učnih ur). Ker UN ne zahteva, da bi učenci 3. razreda 

obvladali pisanje premega govora, se v naši raziskavi nanj nismo osredotočili. Povemo pa 

lahko, da smo v pripovedih učencev zaznali veliko napak pri premem govoru (vendar ga nismo 

ocenjevali). 

V pripovedih učencev (šol A in B) nismo zaznali primerov, da bi učenci začeli pisati brez uvoda 

oz. zaključka (to je izpostavila učiteljica šole A). Vsi učenci so imeli napisano vsaj eno poved 

pri uvodu, jedru in zaključku (večinoma so bili ustrezni, lahko pa bi učenci razširili uvod oz. 

zaključek). 
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Pri analiziranju besedil učencev smo (tako kot učiteljica šole A) ugotovili, da imajo učenci 

skromen besedni zaklad, kar se kaže v prekratkih in včasih nerazumljivih povedih/pripovedih.  

9.2 V čem sta uvodni obravnavi tvorjenja zapisane pripovedi 

ob slikah v obeh oddelkih 3. razreda podobni in v čem se 

razlikujeta ter kako se to kaže v besedilih učencev? 

9.2.1 Opazovalni list učne ure na šoli A 

Na podlagi opazovanja učne ure in prepisanega zvočnega posnetka učne ure na šoli A (Priloga 

11) smo izpolnili Opazovalni list. 

Datum opazovanja: 13. 10. 2017 

Opazovalec: Mojca Novak 

Opazovani razred: 3. razred OŠ A 

 

1. Potek poučevanja pisanja besedila ob slikah. 

o Ali učiteljica motivira učence na 

začetku učne ure? Kako? 

Da. Učenci so delili svoje izkušnje iz 

vsakdanjega življenja, tudi učiteljica je 

delila svoje izkušnje. Veliko je bilo 

pogovarjanja.  

o So navodila učiteljice natančna in 

jasna? 

Da, navodila so bila zelo natančna in jasna, 

vedno je sledil primer. Preverila je, ali so 

učenci razumeli navodila. 

o Ali učiteljica učence spodbuja k 

poglobljenemu razmišljanju ter 

poudarja, da naj še enkrat pogledajo 

sličice in razmislijo? 

Da, učiteljica je učencem podrobno 

povedala, na kaj vse so morali biti pozorni 

med opazovanjem slik (pojdite skozi vsako 

sličico, podrobno poglejte, kaj in kdo je na 

sličicah; kaj se je zgodilo; kako izgledajo te 

osebe; kdaj se je to zgodilo).  

Poudarila je, da naj učenci (ko končajo) še 

enkrat pogledajo sličice od začetka do 

konca in poskušajo najti še kaj zanimivega. 

o Ali imajo učenci dovolj časa za 

razmislek in delo? 

Da. Učiteljica je ves čas preverjala (hodila 

je po razredu, opazovala delo učencev, 

včasih je vprašala, ali potrebujejo več časa).  

o Ali se učiteljica z učenci pogovori o 

njihovem individualnem/skupinskem 

delu? Ali učenci predstavijo svoje 

delo? 

 

Da. Učiteljica se je z učenci pogovorila, 

zakaj je pomembno, da delata oba v paru in 

ne le eden. 

Tudi delo v paru ni potekalo tako, da bi en 

učenec v paru naredil vse zadolžitve, drugi 

pa ne bi vložil nič dela. Učenci so morali v 

paru sestaviti »zgodbo«. Prvi učenec je 

povedal prvo poved, drugi učenec si je 

moral izmisliti drugo poved, ki se je 

navezovala na prvo. Tako sta se sošolca 
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menjavala pri pripovedovanju, dokler nista 

prišla do konca. 

Učenci so predstavili svoje izdelke, ostali 

učenci so pozorno poslušali in dali 

povratno informacijo.  

Učiteljica se je z učenci pogovorila, kaj jim 

je pri določeni zadolžitvi povzročalo največ 

težav in zakaj. 

o Kaj učiteljica počne, medtem ko 

imajo učenci določeno nalogo (npr. 

individualno delo, delo v paru)? 

Hodila je po razredu in opazovala učence 

med delom. Pristopila je do učencev, jih 

poslušala. Kdor česa ni razumel, jo je 

poklical k sebi. 

o Učne oblike in zanimivosti. Frontalno, individualno, delo v paru. 

o Ali učiteljica spodbuja učence k 

pripovedovanju le o fizičnih stvareh 

ali tudi o počutju, čustvih, mislih 

»junakov«? 

Da. Učiteljica je učence spodbujala k 

pripovedovanju o dogajanju, o fizičnih 

stvareh in o počutju, čustvih, mislih 

junakov. Pogovorili so se, kako 

prepoznamo določena čustva (jezo, 

veselje). 

o Ali se pogovarjajo o vseh slikah? Da. Frontalno so se pogovorili o vsaki sliki 

posebej. 

o Ali učenci dobijo navodila, nasvet, 

kako je najlažje začeti pripoved/kaj 

pisati v uvodu, jedru, zaključku? 

Da. Učiteljica jim je povedala, kaj se piše v 

uvodu, jedru, zaključku.   

Ob primeru obravnavanih sličic so se 

pogovorili, kaj bi napisali v uvodu, jedru, 

zaključku. 

o Tabelska slika? 

 
Učiteljica je učencem na tablo narisala 

sliko zajca. Povedala jim je, da si naj na 

primeru te živali predstavljajo uvod (ušesa), 

jedro (trebuh), zaključek (noge). Na podlagi 

tabelske slike so si učenci lažje 

predstavljali, kateri del pripovedi mora biti 

najdaljši. 

 

o Učni list za pomoč? Da (Priloga 12). 

o Ali učiteljica učencem pove merila 

za vrednotenje zapisanega besedila 

Da. 

– Ni dovolj, da za vsako sličico napišeš eno 

poved. 
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ob slikah, preden pričnejo s 

pisanjem? 

– “Zgodba” naj ima uvod, jedro (kaj se je 

pripetilo, kdo vse je bil vpleten, kako se je 

počutila Neža, zakaj je jokala, zakaj jo je 

deklica tolažila), zaključek (poveš, kako se 

je dogajanje razpletlo). Za zaključek ni 

primerno, da napišeš besedo »konec«. 

– Nastopajoče poimenuj. 

– Bodi pozoren na končna ločila velike 

začetnice na začetku povedi in veliko 

začetnico pri lastnih imenih.  

– Piši z nalivnim peresom. 

– Zvezek naj bo postavljen na mizi (da ne 

gleda čez mizo, ker bi se to odražalo na 

pisavi učencev). 

o Ali učiteljica učence opozarja na 

čitljivo pisanje? 

Da. 

o Ali učence motivira za pisanje 

pripovedi? 

Da. Povedala jim je, da naj bo »zgodba« 

zanimiva, izvirna za bralca oz. poslušalca. 

Naj dajo vse od sebe in napišejo izdelek, na 

katerega bodo ponosni. 

o Je v razredu med pisanjem pripovedi 

tišina? 

Da. Vsak učenec je pisal pripoved zase. 

Učenci se med seboj niso pogovarjali. 

o Ali učiteljica učence opozori na 

naslov? 

Da. 

o Ali učiteljica uporablja izraz 

»zgodba« ali »pripoved«? 

Zgodba. 

o Ali učiteljica uporablja ustrezno 

terminologijo (govori, da naj 

pripovedujejo ali opisujejo sličice)? 

Učiteljica je učence opominjala, da naj 

pripovedujejo ob sličicah. 

 

o Ali učenci pri učni uri sodelujejo/se 

dolgočasijo? 

Učenci so bili zelo motivirani in so 

sodelovali.  

 

o Ali učiteljica diferencira delo? Ne. 

2. Evalvacija. 

o Ali učiteljica šele v fazi evalvacije 

pove merila za ocenjevanje? 

Ne. Povedala ih je že prej. 

 

o Ali učiteljica da povratno 

informacijo? 

Če da, ali je informacija ustna ali 

pisna? 

Da. Povratna informacija je bila ustna. 

o Ali je povratna informacija obširna, 

kratka? 

Povratna informacija je bila večinoma 

kratka. Učiteljica je učence opozorila na 

najpogostejše napake. 

o Ali vsak učenec dobi povratno 

informacijo ali učiteljica povratno 

informacijo usmeri v pogoste napake 

vseh učencev? 

Vsak izmed učencev je dobil povratno 

informacijo o svoji pripovedi. Potem je 

učiteljica pred celim razredom izpostavila 

najpogostejše napake celotnega razreda. 

o Katere so najpogosteje izpostavljene 

napake učencev?  

Učenci so se preveč opirali na list, ki jim je 

bil le v pomoč. Odgovarjali so na 
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vprašanja, ki so bila napisana na listu. 

Učiteljica je učence opozorila na pisanje 

težjih besed: regrat, sprehod. Težave so 

imeli pri veliki začetnici (začetek povedi, 

lastna imena) in pri končnih ločilih. 

o Ali se povratna informacija nanaša le 

na napake učencev ali učiteljica 

učence tudi pohvali?  

Učenci so bili deležni tudi pohvale. 

o Ali učiteljica komentira pisavo 

učencev? 

Da. Povedala jim je, da mora biti pisava 

berljiva, da znajo brati za sabo ter da lahko 

tudi kdo drug prebere njihov zapis. 

o Katere napake v besedilu popravlja 

in vrednoti? 

 

Mala in velika začetnica (na začetku 

povedi, pri lastnih imenih), končna ločila, 

napačno napisane besede (regrad, domol), 

predlogi, besedni red, zanimivost pripovedi.  

o Ali morajo učenci svoje izdelke 

prebrati sošolcem? 

 

Da. Na koncu so morali učenci z najboljšo 

pripovedjo predstaviti svoj izdelek. Tisti 

dan je izjemoma učiteljica prebrala njihove 

pripovedi, ker se je ura bližala h koncu. 

o Katere učence učiteljica zbere za 

predstavitev izdelkov? 

Da. Prebrani besedili so komentirali z 

vidika zanimivosti. 

o Ali prebrane izdelke učencev 

učiteljica skupaj z učenci komentira?  

Izbrala je učence, ki so napisali najboljše 

pripovedi. 

 

9.2.2 Opazovalni list učne ure na šoli B 

Na podlagi opazovanja učne ure in prepisanega zvočnega posnetka poteka učne ure na šoli B 

(Priloga 13) smo izpolnili Opazovalni list. 

Datum opazovanja: 10. 11. 2017 

Opazovalec: Mojca Novak 

Opazovani razred: 3. razred OŠ B 

1. Potek poučevanja pisanja besedila ob slikah. 

o Ali učiteljica motivira učence na 

začetku učne ure? Kako? 

Da. Pogovarjali so se o kmetiji (katere 

živali so na kmetiji, kaj ljudje počnejo, kaj 

raste na njivah …). 

o So navodila učiteljice natančna in 

jasna? 

Da. Učiteljica ni preverjala, ali so učenci 

razumeli navodila. 

o Ali učiteljica učence spodbuja k 

poglobljenemu razmišljanju ter 

poudarja, da naj še enkrat pogledajo 

sličice in razmislijo? 

Povedala jim je, da naj tisti, ki prej 

končajo, še enkrat pogledajo sličice. 

Ni bilo ustreznega prehoda med 

zadolžitvijo učencev in med frontalnim 

pogovorom o slikah. 

o Ali imajo učenci dovolj časa za 

razmislek in delo? 

Da. 

o Ali se učiteljica z učenci pogovori o 

njihovem individualnem/skupinskem 

Ne vedno. Na začetku učne ure so imeli 

zadolžitev, da v paru sestavijo »zgodbo«. 
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delu? Ali učenci predstavijo svoje 

delo? 

Po končani nalogi svojih »zgodb« niso 

predstavili sošolcem. 

o Kaj učiteljica počne, medtem ko 

imajo učenci določeno nalogo (npr. 

individualno delo, delo v paru)? 

Nekaj časa je hodila po razredu, potem se 

je usedla za kateder. 

o Učne oblike in zanimivosti. Frontalno, v paru, individualno. 

o Ali učiteljica spodbuja učence k 

pripovedovanju le o fizičnih stvareh 

ali tudi o počutju, čustvih, mislih 

»junakov«? 

Ne. Pogovorili so se o tem, kako vemo, da 

se določena oseba ne počuti dobro (po 

izrazu na obrazu). 

 

o Ali se pogovarjajo o vseh slikah? Da. 

o Ali učenci dobijo navodila, nasvet, 

kako je najlažje začeti pripoved/kaj 

pisati v uvodu, jedru, zaključku? 

Ne. 

 

o Tabelska slika?  

Ne. 

o Učni list za pomoč? Ne. 

o Ali učiteljica učencem pove merila za 

vrednotenje zapisanega besedila ob 

slikah, preden pričnejo s pisanjem? 

Ne. 

o Ali učiteljica učence opozarja na 

čitljivo pisanje? 

Ne. Povedala jim je, da naj odprejo zvezke, 

napišejo naslov in pričnejo pisati 

»zgodbo«. 

o Ali učence motivira za pisanje 

pripovedi? 

Ne. 

o Je v razredu med pisanjem pripovedi 

tišina? 

Učenci so se pogovarjali med seboj. Niso 

imeli tišine, da bi se osredotočili na pisanje. 

o Ali učiteljica učence opozori na 

naslov? 

Da. Povedala je, da ima vsaka »zgodba« 

naslov.  

o Ali učiteljica uporablja izraz 

»zgodba« ali »pripoved«? 

Zgodba. 

o Ali učiteljica uporablja ustrezno 

terminologijo (govori, da naj 

pripovedujejo ali opisujejo sličice)? 

Večkrat med šolsko uro je rekla, da naj 

učenci opišejo sličice, in ne, da naj 

pripovedujejo ob sličicah. Ko so pričeli 

pisati pripoved v zvezek, jim je še enkrat 

povedala, da naj opišejo sličice. 

o Ali učenci pri učni uri sodelujejo/se 

dolgočasijo? 

Da. 

o Ali učiteljica diferencira delo? Ne. 

2. Evalvacija. 

o Ali učiteljica šele v fazi evalvacije 

pove merila za ocenjevanje? 

Da. Merila: velika začetnica (na začetku 

povedi, lastna imena), mala začetnica, 

končna ločila, besedni red, napačno 

zapisane besede. 

o Ali učiteljica da povratno 

informacijo? 

Če da, ali je informacija ustna ali 

pisna? 

Da. Povratna informacija je bila ustna. 
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o Ali je povratna informacija obširna, 

kratka? 

Kratka. 

o Ali vsak učenec dobi povratno 

informacijo ali učiteljica povratno 

informacijo usmeri v pogoste napake 

vseh učencev? 

Vsak je dobil povratno informacijo, saj ji je 

zvezek prinesel za kateder, tam je vsakemu 

pregledala pripoved. Na koncu je sledila še 

skupna povratna informacija (na kaj naj 

pazijo in pri čem imajo največ težav). 

o Katere so najpogosteje izpostavljene 

napake učencev?  

Pisanje končnih ločil, velika in mala 

začetnica. 

o Ali se povratna informacija nanaša le 

na napake učencev ali učiteljica 

učence tudi pohvali?  

Da. Učiteljica je učence tudi pohvalila. 

o Ali učiteljica komentira pisavo 

učencev? 

Ne. 

o Katere napake v besedilu popravlja in 

vrednoti? 

 

Pisanje težkih besed, pisanje končnih ločil, 

velike in male začetnice, besedni red. 

 

o Ali morajo učenci svoje izdelke 

prebrati sošolcem? 

Ne. 

o Katere učence učiteljica zbere za 

predstavitev izdelkov? 

Ne. Učenci svojih napisanih pripovedi niso 

delili z drugimi. 

o Ali prebrane izdelke učencev 

učiteljica skupaj z učenci komentira?  

Nihče ni predstavil svoje napisane 

pripovedi. Dva učenca sta med učno uro 

(opazovali so sličice in si v mislih 

ustvarjali pripoved) pripovedovala ob 

slikah. 

 

9.2.3 Primerjava poteka obravnave učne snovi na šolah A in B 

9.2.3.1 Podobnosti 

– Uvodna motivacija (pogovarjali so se o izkušnjah iz vsakdanjega življenja). 

– Navodila obeh učiteljic so bila jasna in razumljiva. 

– Učenci obeh šol so imeli dovolj časa za razmišljanje, delo. 

– Pogovor o sličicah (kaj počnejo osebe na sličicah, kako se osebe počutijo, kateri letni 

čas je …). 

– Pred pisnim tvorjenjem pripovedi so učenci ustno tvorili pripoved (v paru ali 

individualno). 

– Obe učiteljici sta uporabljali izraz »zgodba« namesto izraza »pripoved«. 

– Obe učiteljici sta učence opozorili na pisanje naslova. Ni bilo govora o tem, na podlagi 

česa se odločiš za naslov, na kaj moraš biti pozoren pri izmišljanju naslova. 

– Učenci so imeli na razpolago toliko časa, kolikor so ga potrebovali. 

– Vir sličic (obe učiteljici sta uporabili učbenik Lili in Bine 3). 

– Učiteljica in učenci niso predlagali izboljšav pri napisanih pripovedih (učitelj se je 

osredotočal na pravopisne napake). 

– Način popravljanja učenčevih izdelkov je bil enak na obeh šolah. Učenci so k učiteljici 

prinesli zvezek. Učiteljica je pred njimi popravila napake in vsakemu povedala, pri 

čem ima največ težav. 

– Ustna povratna informacija. 
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– Kratka povratna informacija. 

– Frontalni pogovor s celotnim razredom o najpogostejših napakah. 

– Pohvala pred pogovorom o najpogostejših napakah učencev. 

– Najpogostejše napake: velika začetnica na začetku povedi in pri lastnih imenih, končna 

ločila, pisanje težjih besed. 

– Učenci so vedeli, da morajo pri pripovedi uporabiti preteklik. 

 

9.2.3.2 Razlike 

 Šola A Šola B 

1 Učiteljica je učence spodbujala, da naj 

v pripoved vključijo občutke oseb, 

značaj oseb. 

Učiteljica učencem ni eksplicitno rekla, da 

naj v pripoved vključijo tudi počutje oseb. 

2 Pred pisanjem so obravnavali pojme 

uvod, jedro, zaključek (značilnosti, 

kako napisati določeni del pripovedi); 

učiteljica jim je za lažjo predstavo 

narisala na tablo zajca (ušesa 

predstavljajo uvod, trup jedro, noge 

zaključek). 

Niso obravnavali pojmov uvod, jedro, 

zaključek. 

3 Dodatna motivacija tik pred pisanjem 

pripovedi. Učence je učiteljica 

spodbujala, da naj dajo vse od sebe, da 

bo pripoved čim bolj zanimiva in bodo 

lahko na koncu ponosni na svoj 

izdelek. 

Motivacije tik pred pisanjem ni bilo. 

Učiteljica je izvedla le uvodno motivacijo. 

4 Učni list. Učnega lista niso imeli. 

5 Tabelska slika (zajec). Ni bilo tabelske slike. 

6 Podrobna navodila (merila 

vrednotenja) o tem, kaj morajo učenci 

napisati v pripovedi (o vsaki sličici je 

potrebno napisati več povedi; besedilo 

naj bo strnjeno, daljše; ne sme manjkati 

naslov; pozorni morajo biti na končna 

ločila, veliko začetnico na začetku 

povedi ali pri lastnih imenih, na 

zanimivost pripovedi). 

Podrobnih navodil ni bilo. Navodilo je bilo, 

da naj odprejo zvezke in napišejo »zgodbo« 

na podlagi sličic. 

7 Učiteljica je učence opozarjala na 

čitljivo pisavo. 

Učiteljica jih ni opozarjala na čitljivo 

pisavo. 

8 Napake pri razlagi in navodilih: 

– učiteljica je uporabljala izraz 

»zgodba« namesto pripoved. 

Napake pri razlagi in navodilih: 

– učiteljica je uporabljala izraz 

»zgodba« namesto pripoved; 

– učenci so dobili navodilo, da naj 

opišejo sličice. Navodilo bi moralo 

biti, da naj ob sličicah pripovedujejo 

o dogodku. 

9 Učiteljica je učence, ki so napisali 

prekratke povedi, spodbujala, da naj 

napišejo daljše, da naj si še enkrat 

Učiteljičinega spodbujanja za daljše 

pripovedi ni bilo. 
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ogledajo sličice in poskušajo s sličic 

razbrati še kaj zanimivega. 

10 Med pisanjem pripovedi je bila tišina. Med pisanjem je bilo veliko pogovarjanja in 

nemira v razredu. 

11 Merila vrednotenja: 

– velika (na začetku povedi, 

lastna imena) in mala 

začetnica; 

– končna ločila; 

– besedni red; 

– težje besede; 

– zanimivost. 

Merila vrednotenja: 

– velika (na začetku povedi, lastna 

imena) in mala začetnica; 

– končna ločila; 

– besedni red; 

– težje besede. 

 

12 Branje najboljših pripovedi. 

Pogovarjali so se o tem, kako je 

potrebno brati besedila (na glas, 

razločno, ustrezno, hitro). 

Ustne predstavitve napisanih pripovedi ni 

bilo. 

 

9.2.4 Povzetek 

 Obe učiteljici sta učence opozorili na naslov pripovedi. Nobena izmed njiju učencem 

ni povedala, kako oz. na podlagi česa se odločiš za ustrezen naslov. Naslovi učencev 

so bili ustrezni. Čeprav sta obe učiteljici opozarjali na naslov, je v obeh pripovedih 

naslov napisalo 83,3 % vseh učencev šole A (delež deklic in dečkov je enakomerno 

porazdeljen) in 58,8 % vseh učencev šole B (večji delež deklic je konstantno pisalo 

naslov pripovedi). Spet smo ugotovili, da učiteljičino opozarjanje učencev, da naj 

napišejo naslov, ni veliko vplivalo na pisanje naslova (predvsem na šoli B). 

 Vsi učenci vedo, da morajo v svojih pripovedih uporabljati preteklik. To se je izkazalo 

tudi v njihovih besedilih. Vsi učenci so pisali pripoved v pretekliku.  

 Učiteljica šole B je pred pisanjem pripovedi ob naših sličicah učencem povedala, kaj se 

piše v uvodu, jedru in zaključku. Neustrezen zaključek (učenci so napisali »konec«) je 

pisala manjšina učencev (prva pripoved: 7,1 % vseh učencev šole A in 11,8 % vseh 

učencev šole B, druga pripoved: 21,4 % vseh učencev šole A in 11,8 % vseh učencev 

šole B). En učenec šole A je namesto pisanja povedi, ki bi se navezovale druga na 

drugo, vsako poved označil s številko, vse skupaj pa je bilo bolj podobno naštevanju. 

Ugotovili smo, da večina in obenem podoben delež učencev obeh šol ustrezno piše 

uvod, jedro in zaključek, vendar nihče izmed njih ne piše uvoda, jedra in zaključka v 

novem odstavku. Čeprav je učiteljica šole A natančneje in bolj sistematično (tabelska 

slika, primeri, učni list) predstavila dele besedila, med učenci obeh šol ni bilo velikih 

razlik. Pridemo do zaključka, da predstavitev delov besedila ni bila ključnega pomena 

za dobro pisanje. Lahko predvidevamo, da so dele besedila učenci šole A in B poznali 

že v nižjih razredih (poslušanje pravljic, ustno pripovedovanje) in zato pri pisanju 

pripovedi s tem niso imeli težav. 

 Učiteljica šole A je učencem predstavila merila vrednotenja pripovedi pred pisanjem, 

učiteljica šole B pa po pisanju (med podajanjem povratnih informacij). Učenci obeh šol 

so imeli podobno število napak, prav tako so vsi učenci imeli enake najpogostejše 

napake (več o tem v sklepnem delu magistrskega dela). Učiteljica učencev šole B ni 

spodbujala, da naj napišejo daljše pripovedi. To se je poznalo pri dolžini pripovedi, saj 

so učenci šole A v povprečju pisali daljše pripovedi. 



Novak, M. (2018). Pisanje pripovedi ob slikah v 3. razredu osnovne šole. Magistrsko delo. 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

 

78 

 

 Četudi učiteljica učence opozarja na ustrezno pisavo in ustrezen položaj telesa pri 

pisanju, ni rečeno, da bodo učenci upoštevali navodila. Čeprav je učiteljica šole A 

učence opozorila na ustrezno pisavo, so bili učenci šole B uspešnejši (čez črto je v obeh 

pripovedih pisalo 42,9 % vseh učencev šole A in 17,7 % vseh učencev šole B). 

Povzamemo lahko, da opozarjanje učitelja na pisavo ne vpliva na dejansko pisavo 

učencev. 

 Učiteljica šole A je učence pred pisanjem spodbujala, da naj v pripoved vključijo tudi 

občutke in značaje oseb. Polovica učencev šole A je to tudi naredila. 

Učiteljica šole B ni posebej poudarjala, da naj učenci pišejo tudi o značajih in občutkih 

oseb, a je vseeno o tem pisalo 35 % vseh učencev šole B. V tem primeru opozarjanje 

na občutke in značaje oseb ni igralo pomembne vloge, saj je le 15 % več učencev (tistih, 

ki jih je učiteljica opozorila, da naj pišejo o občutkih oseb, torej učencev šole A) pisalo 

o občutkih in značaju oseb kot učenci šole B. 

 Še ena razlika med poučevanjem je bila ta, da je učiteljica šole A za razliko od učiteljice 

šole B učence spodbujala k temu, da naj bo njihova pripoved čim bolj zanimiva. 

Ugotovili smo, da so učenci obeh šol večinoma pisali zanimive pripovedi (78,6 % vseh 

učencev šole A in 70,6 % vseh učencev šole B). Pripoved smo šteli kot nezanimivo, če 

ni šlo zgolj za naštevanje, kaj je deček počel, npr.: 

Deček je prišel v trgovino. Kupil je masko. Šel je iz trgovine. Začel ga je loviti pes. 

Spet sklepamo, da opozarjanje na zanimivost dogajanja ni bilo ključnega pomena za 

zanimivo pisanje. Učiteljici sta imeli (razen merila zanimivosti) enak kriterij. O 

napakah učencev obeh šol pišemo v sklepnem delu magistrskega dela. 

 Razlike so se pokazale med pisanjem pripovedi v tišini in v hrupnem okolju. Učenci, 

ki so pisali v tišini, so imeli lastne zamisli, besedila so si bila različna, medtem ko so 

učenci šole B pisali zelo podobna besedila (med seboj so se pogovarjali, kaj naj 

napišejo). Dva izmed učencev nista imela le enakih besedil, ampak tudi čisto enake 

napake. To pomeni, da je nekdo izmed njiju prepisoval (nista se pogovarjala, zato je 

moral nekdo prepisovati). Tisti, ki je prepisoval, je prepisal enake povedi, prav tako pa 

je naredil iste pravopisne napake. Potrebno se je vprašati, zakaj učenci prepisujejo drug 

od drugega. Morda je razlog ta, da učenci, ki prepisujejo, vedo, da jim pisanje pripovedi 

ne gre. Morda jim je tudi učiteljica v okviru povratne informacije povedala, da so slabi 

pri pisanju pripovedi. Ti učenci so se morda želeli izkazati pri pisanju pripovedi. Ker 

so vedeli, da imajo pri pisanju pripovedi težave, so raje prepisali od sošolca in upali, da 

bo učiteljica zadovoljna s pripovedjo. Morda pa je razlog tudi nemotiviranost učencev. 

Če so učenci zdolgočaseni (nekateri so bili tudi med pisanjem pripovedi) in se jim ne 

da razmišljati, uberejo bližnjico. Učenci šole A so bili bolj motivirani, ravno tako pa 

nihče ni prepisoval. Morda učenec ni imel ideje,  o čem naj piše. Ker ni želel oddati 

lista s kratko pripovedjo, se je odločil, da prepiše od sošolca. 

Ugotovili smo, da je primerno okolje za pisanje ključnega pomena za kreativne, 

različne pripovedi. Če je okolje prehrupno, se večina učencev ne more osredotočiti na 

delo. Kadar učitelj ne hodi po razredu in ne opazuje učencev med pisanjem pripovedi 

(da bi preprečil prepisovanje), se lahko zgodi, da določeni učenci v celem letu 

prepisujejo pripovedi in se ničesar ne naučijo. 

 Čeprav smo predvidevali, da je lahko tudi branje pred razredom dovolj motivirajoče za 

dobro pisanje pripovedi, se v praksi to ni izkazalo. Učenci šole A svoje izdelke 
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preberejo sošolcem, učenci šole B pa ne. Morda so bila besedila učencev obeh šol 

podobna zato, ker učenci šole A vedo, da bodo svojo pripoved predstavljali le najboljši 

učenci. Menimo, da se zato ostali, ki slabše pišejo, ne potrudijo dovolj, saj vedo, da je 

verjetnost branja njihovega izdelka ostalim sošolcem zelo majhna. Tu se pojavi 

vprašanje, kako naj učitelj drugače organizira predstavitev pripovedi. Tistih učencev, 

ki imajo velike težave pri pisanju, ne pokliče, misleč, da bi bili ti učenci preveč 

izpostavljeni pred razredom in bi dobili še dodaten odpor do pisanja. Poraja se 

vprašanje, kaj naj učitelj naredi, da bi se vsi učenci potrudili pri pisanju pripovedi. Tudi 

če bi učenci delali po skupinah, po verjetno boljši učenci prevzeli pobudo pri pisanju in 

večino pripovedi oblikovali sami. 

Kar smo opazili pri opazovanju učnih ur, sta učiteljici potrdili v intervjujih. 

9.3 Koliko pripovedi ob slikah napišejo učenci in učenke 

obeh oddelkov 3. razreda v treh mesecih in kako dobijo 

povratne informacije o svojih izdelkih ter kako se to kaže 

v njihovih besedilih? 

Na podlagi izpolnjene Preglednice za utrjevanje pisanja pripovedi ob slikah (od obravnave 

učne naprej do ponovnega pisanja ob istih sličicah) učenk in učencev šole A (Priloga 7) in šole 

B (Priloga 8) smo ustvarili preglednici za lažjo primerjavo pogostosti in poglobljenosti 

utrjevanja. 

 

Preglednica 36: Število vaj utrjevanja učencev šole A in B  

 Šola A Šola B 

število utrjevanj 6 2 

pisanje besedila 

v šoli 

6 2 

pisanje besedila 

doma 

0 0 

 

Preglednica 37: Število vaj utrjevanja učencev šole A in B in natančnost pregledanih 

izdelkov 

 Šola A Šola B 

število utrjevanj 6 2 

izdelek leteče 

pregledan 

1 2 

izdelek natančno 

pregledan 

5 0 

 

Učenci šole A so bistveno več vadili kot učenci šole B. Vsi učenci obeh šol so pripovedi pisali 

v šoli. Medtem ko je učiteljica šole A obe pripovedi leteče pregledala, je učiteljica šole A pet 

pripovedi od šestih pregledala natančno. 
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Učenci šole A so imeli podrobnejšo obravnavo pripovedi kot učenci šole B, a so prvo pripoved 

ob slikah pisali slabše od učencev šole B.  

Ugotovili smo, da ni pomembno, kako poglobljeno učitelj razloži učno snov pri pisanju besedil. 

Ključnega pomena je utrjevanje, tj. večkratno pisanje besedil iste vrste z različno temo. Učenci 

šole A so v obdobju treh mesecev zelo napredovali, medtem ko so učenci šole B stagnirali, saj 

so veliko manj vadili. Ključnega vlogo pri napredku učencev igra tudi učiteljeva podrobna 

analiza učenčevih napak. 

Z učiteljicama šole A (Priloga 14) in B (Priloga 15) smo izvedli intervju. Izvedeli smo, katere 

naloge za utrjevanje pisanja pripovedi sta uporabili. 

Kaj učenci pišejo s pomočjo slik  

(Priloga 14: Intervju z učiteljico šole A, Priloga 15: Intervju z učiteljico šole B) 

Ustvarjanje pripovedi ob slikah je lahko zelo izvirno. Učenci lahko spremenijo začetek/konec 

pripovedi, lahko postavijo sličice v drugačen vrstni red in napišejo pripoved, lahko delajo v 

parih (nekdo ustvari sličice, nekdo pripoved na podlagi podanih sličic) … 

Učiteljici obeh šol sta povedali, da učenci najpogosteje pišejo pripoved ob slikah (brez 

posebnosti), redko dobijo drugačna navodila (spremeniti morajo konec/začetek). Učenci šole 

B pripovedi večkrat ustvarjajo ustno (pogovarjajo se o tem, kaj so počeli prejšnji dan). Tudi pri 

ostalih učnih predmetih uporabljajo sličice, ki jih učiteljica izkoristi tudi za pripovedovanje. 

Inovativna se nam zdi ideja učiteljice šole A. Učenci so pri likovni umetnosti narisali 5 sličic 

(v glavi so si zamislili pripoved). Nato je nekdo izmed sošolcev ob njihovih risbah napisal 

pripoved. Učenci so kasneje delali v parih (učenec, ki je narisal risbo, in učenec, ki je napisal 

pripoved). Oba delita svojo pripoved drug z drugim. Ideja je inovativna, zanimiva, učenci so 

motivirani, saj so vključeni v celoten proces pripovedi (ustvarjanje slik, pripovedi). 

Izbor slik 

Slike za pisanje pripovedi obe učiteljici iščeta v starih številkah Cicibana, uporabljata pa tudi 

delovni zvezek Lili in Bine. Medtem ko učiteljica šole A ugotavlja, da na internetu ni primernih 

slik za pisanje pripovedi, učiteljica šole B slike išče tudi na internetu. 

Obe imata zelo podoben kriterij pri izbiri slik. Želita, da so slike prijetne; imajo sporočilo; 

lahko z njimi veliko poveš; so primerne letnim časom in dogodkom. 

Vpliv slik na boljše pisanje učencev 

Učiteljica šole A meni, da so sličice v veliko pomoč učencem, ki imajo težave pri pisanju 

pripovedi, imajo malo besednega zaklada in nimajo razvite domišljije. Slike jih vodijo in 

napeljejo do nekega dogodka, o katerem lahko potem pišejo. 

Učiteljica šole B meni, da slike vplivajo na boljše pisanje učencev, ker je večina otrok vizualnih 

tipov (začutijo čustva, barve). Za razliko od učiteljice šole A učiteljica šole B ni omenila, da 

so sličice v pomoč učencem, ki so šibkejši pri pisanju pripovedi. 

Pripomočki učencem za lažje pisanje pripovedi 

Učiteljica šole A učencem naredi učni list z opornimi točkami, kaj se piše v uvodu, jedru in 

zaključku. Učenci izdelajo plakate o snovi, ki jim povzroča največ težav. Velikokrat sedijo v 

krogu, si podajajo žogo in ustno tvorijo pripoved (kot del utrjevanja pred pisanjem). Učiteljica 

učence usmerja pri pripovedovanju. 
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Učenci šole B imajo poleg table plakat z besedami, ki jih izgovorimo drugače kot napišemo. 

Plakat je barven. Črka v besedi, ki učencem povzroča največ težav, je obarvana z rdečo. Nad 

tablo imajo učenci abecedo (v pomoč pri pisanju velikih pisanih črk). 

Diferenciacija pripovedi in pomoč manj uspešnim učencem 

Obe učiteljici na podoben način obravnavata šibkejše učence. 

Na šoli A učiteljica ne diferencira dela, ker po njenem mnenju ni učenca, ki bi imel pri pisanju 

pripovedi »hude težave«. Pozorna je na to, da pouk vodi tako, da je prilagojen tudi šibkejšim. 

Ko ostali pišejo, individualno pristopi do šibkejših učencev, se z njimi pogovori o sličicah, jih 

spodbuja in usmerja. Pogovorijo se, kaj napisati v uvodu, jedru, zaključku. Učenci z odločbo 

veliko vadijo tudi pri dodatnih urah pomoči. 

Tudi učiteljica šole B se individualno posveti šibkejšim učencem, ker se zaveda, da ti učenci 

neradi na glas sprašujejo, kaj je prav in kaj ne. Za razliko od šibkejših učencev uspešnejši 

učenci sprašujejo, kako se napiše določena beseda. Občasno šibkejšim učencem ni potrebno 

pripovedovati o vseh slikah (si izberejo npr. namesto šestih slik štiri), učiteljica pa jim pomaga 

pri zapisu težjih besed. 

Pogostost pisanja pripovedi ob slikah 

Učiteljica šole A je povedala, da učenci veliko pripovedi tvorijo v drugem razredu, v tretjem 

razredu pa manj. Na začetku šolskega leta utrjujejo pisanje pripovedi ob slikah enkrat na tri 

tedne, proti koncu šolskega leta pa pripovedi ob slikah ni več veliko. 

Učiteljica šole B razvija pisanje pripovedi ob slikah enkrat na mesec. Ravna se po učbeniku 

Lili in Bine. Razdeljen je na štiri sklope. Zadnji sklop je pisanje, zato bodo več pripovedi ob 

slikah utrjevali proti koncu šolskega leta. 

Odgovora učiteljic se razlikujeta. Medtem ko učenci šole A na začetku šolskega leta večkrat 

utrjujejo pisanje ob slikah, učenci šole B to snov največ utrjujejo proti koncu šolskega leta 

(enkrat na štirinajst dni). Omeniti je potrebno, da obe učiteljici uporabljata isti učbenik (Lili in 

Bine 3), zato je nenavadno, da je potek utrjevanja pripovedi med šolama tako različen. 

Če primerjamo učni list, na katerem piše, kolikokrat so v vmesnem času učenci utrjevali pisanje 

pripovedi, ugotovimo, da je povezava med pogostim utrjevanjem in podrobno analizo napak 

ter med napredkom učencev. Učenci šole B so imeli besedila konstantna oz. so jih niso veliko 

izboljšali (primerjava prve in druge pripovedi), učenci šole A pa so svoja besedila konkretno 

izboljšali. 

Kaj učiteljici vrednotita pri pripovedi ob slikah? 

 Učiteljica šole A pripovedi učencev ocenjuje šele na koncu šolskega leta, ker gre po njenem 

za postopek opismenjevanja, ki se zaključi na koncu 3. razreda. Vsakič, ko vrne izdelke, 

učencem pove, kako naj tvorijo povedi; kako naj oblikujejo uvod, jedro, zaključek; učence 

spodbuja, da namesto premega govora uporabljajo odvisni govor. 

Poleg pravopisa popravlja slog pisanja, oblikovno plat besedila, primernost zgradbe besedila. 

Pri popravljanju pripovedi ne uporablja pripomočkov (pravopisa …), ker meni, da je dovolj 

strokovno podkovana. 

Učiteljica šole B vrednoti zgradbo pripovedi (uvod, jedro, zaključek); da učenci pišejo o 

nečem, kar je na sliki (in ne čisto o nečem drugem); izvirnost, domišljijo; pravopisne napake. 

Učiteljica je povedala, da lahko v tretjem razredu ocenjuje le rabo velike začetnice, vejico pri 
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naštevanju, končna ločila. Na začetku kariere je imela veliko težav, ker ni vedela, kaj točno naj 

ocenjuje. Napake, ki jih ima napisane v kriteriju, popravi z rdečo barvo, vse ostale napake pa 

z drugo barvo (da učenci vedo, da imajo napake, a tega učiteljica ne ocenjuje). Prvo pripoved 

ob naših sličicah je popravila učiteljica, vendar napak ni popravljala z dvema barvama, ampak 

z eno. 

Učiteljica šole B pri popravljanju pripovedi učencev uporablja SSKJ. 

 

Pogovor z učenci o njihovih napakah 

O pogostih napakah učencev šole A se veliko pogovarjajo. Na tablo napišejo pravilno rešitev 

(npr. besede, ki se izgovorijo drugače kot zapišejo, napišejo pravilno in ne napačno), naredijo 

plakat.  

Po mnenju učiteljice šole A imajo učenci največ težav pri besedah, ki se izgovorijo drugače, 

kot napišejo. Daje jim konkretne primere:  

– jež (učenci zanikajo): ježa 

– domov (naredijo izpeljanko): domovina 

– šel (preoblikujejo v ženski spol): šla 

Učiteljica šole B pravi, da se pogovorijo o napakah. Podrobno analizo napak učiteljica naredi, 

kadar ocenjuje (točno to) učno snov. Učenci naredijo popravo takrat, kadar je v načrtu, da bo 

to učno snov v prihodnosti ocenjevala. 

Poprava je ključnega pomena, da se učenci začnejo zavedati svojih napak. Če učitelj pred celim 

razredom le izpostavi najpogostejše napake v razredu, lahko izpusti glavne napake določenega 

učenca. Če imajo npr. učenci težave pri pisanju besed, ki jih izgovorimo drugače, kot zapišemo, 

morajo zapis teh besed čim več vaditi (ne gre le ustno). Učiteljica je povedala, da so težje 

besede pisali na tablo in jih tako utrjevali. Tudi pisanje na tablo je dobra tehnika utrjevanja. Še 

bolje bi bilo, da bi učenci besede pisali tudi v zvezek, ker se po navadi največ besed naučiš, če 

jih zapišeš sam. 

Učiteljica se osredotoča tudi na pravilno branje učencev (bral, kazal). 

9.3.1 Primerjava analize napak med šolo A in B 

Na podlagi opazovanja učne ure in analize napak učencev šole A (Priloga 16) in B (Priloga 17) 

smo primerjali napake med učenci obeh šol. 

9.3.1.1 Podobnosti 

– Učenci so pri pisanju prve pripovedi izdelek prinesli k učiteljici. Učiteljica je sproti 

popravljala njihove napake in jim individualno povedala, kje delajo napake. 

– Pohvala učencev za dobro opravljeno delo. 

– Ustna analiza najpogostejših napak. 

9.3.1.2 Razlike 

 Šola A Šola B 

1 Učenci so morali napisati popravo. 

Prepisati so morali celotno besedilo (tudi 

tiste povedi, v katerih niso imeli napak). 

Niso naredili poprave. 
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2 Pogovarjali so se o tem, kako učiteljica 

označuje napake. Naredili so konkreten 

primer oznak za nepravilen besedni red. 

Pogovora o oznakah napak v pripovedi ni 

bilo. 

3 Učenci, ki so končali prej, so dobili novo 

zaposlitev.  

Pri zadnji uri likovne umetnosti je vsak 

učenec narisal risbe, ki so pripovedovale 

o nekem dogodku. Učenci, ki so 

predčasno končali, so si izbrali en 

izdelek (risbe) sošolca in ob danih risbah 

nato poskušali napisati še eno pripoved.  

Učenci niso imeli nobene zaposlitve. Tudi 

poprave jim ni bilo treba pisati. 

4 Pogovorili so se, kdaj pišejo veliko 

začetnico. 

O pisanju velike začetnice se niso 

pogovorili. 

5 Predstavitev izdelkov 

Učiteljica je izbrala tri najboljše 

pripovedi. Doma so morali ti učenci 

vaditi branje svojih pripovedi (učiteljica 

jim jih je izročila že prej). Med analizo 

njihovih napak so vsi trije učenci 

prebrali svojo pripoved pred celotnim 

razredom.  

Celoten razred je pred branjem učencev 

ponovil, na kaj moramo biti pozorni med 

branjem besedila (da beremo dovolj na 

glas, razločno, ustrezno hitro). 

Predstavitve izdelkov ni bilo. 

6 Pogovarjali so se o predstavljenih 

pripovedih. 

Učiteljica je svojo povratno informacijo 

usmerila na: dolžino pripovedi; 

ustreznost uvoda, jedra, zaključka; 

ponavljanje istih besed; ali je pripoved 

zajela celotno dogajanje; na nauk 

pripovedi in zanimivost. 

Pravopisnih napak (velika in mala 

začetnica, pisanje težjih besed, končnih 

ločil …) ni mogla komentirati, saj so vsi 

poslušali (in ne brali) pripoved. 

 

Ker ni bilo predstavitve izdelkov, se tudi 

niso mogli pogovoriti o predstavljenih 

pripovedih. 

7 Niso se pogovarjali o premem in 

odvisnem govoru. 

Pogovarjali so se o premem in odvisnem 

govoru. 

8 Pogovora o težjih besedah (ki izgovorijo 

drugače, kot napišejo) ni bilo. 

Pogovor o težjih besedah (izgovorijo se 

drugače, kot napišejo). 

9 / Pogovarjali so se o pisanju vejice pri 

naštevanju. 

10 / Pogovarjali so se o ustrezni dolžini 

pripovedi. 

11 / Učenci so bili opozorjeni na prepisovanje. 
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Učiteljica šole A učence navaja na samostojno branje popravljenega besedila. Učence navaja 

k samostojnosti, ker želi, da bi lahko vsak učenec samostojno napisal popravo s pomočjo njenih 

popravkov v besedilih. To se nam zdi zelo koristno. Če bi učiteljica le omenila pogoste napake 

učencev in učencem ne bi bilo treba napisati poprave, se nekateri svojih napak ne bi zavedali. 

S pisanjem poprave učencem omogočimo, da se poglobijo v svoje napake, osredotočeni so nase 

in ne na celoten razred. 

Po navadi se učenci, ki prej končajo z zaposlitvijo, nočejo izpostavljati, ker vedo, da jih bo 

učiteljica spet z nečim zaposlila. Zaposlitev učencev šole A, ki so končali pisanje poprave, je 

bila zelo zanimiva in drugačna. Učenci so bili zelo motivirani za pisanje poprave, saj so si vsi 

želeli naslednje zadolžitve (pisanje pripovedi ob slikah sošolcev). Ker so slike narisali sošolci, 

so jim bile še toliko bolj zanimive, posledično so bili bolj motivirani za pisanje pripovedi. 

Učiteljica je povedala, da bodo na koncu (po napisani pripovedi ob sošolčevih slikah) delali v 

parih. Eden v paru bo lastnik risbe. Sošolcu bo pripovedoval o dogodkih na svoji risbi. Nato 

bosta zamenjala vlogi in sošolec bo moral prebrati pripoved, ki si jo je izmislil pri opazovanju 

sošolčeve risbe.  

Zelo pomembno je, da učenci predstavijo svoje pripovedi. Predstavitev pripovedi je pomembna 

predvsem zato, da učenci dobijo občutek, kaj vse vsebuje ustrezna pripoved. Učiteljica je za 

predstavitev izbrala tri najboljše pripovedi. Učencem je dala možnost, da se doma pripravijo 

na branje. Zelo pomembno je, da učenci svoje besedilo preberejo dovolj na glas, samozavestno, 

z ustrezno hitrostjo in razločno. Menimo, da se je učiteljica odločila prav in učencem dala čas 

za pripravo na branje pred celotnim razredom. Kadar učenci svoje izdelke predstavljajo ostalim 

(berejo) in je njihovo branje pretiho, prehitro ali nerazločno, vsi ostali v razredu izgubijo interes 

za poslušanje. Posledično učenci ne vedo, kaj je učenec pred tablo predstavljal. Učiteljica je 

poskrbela, da so se učenci, ki so brali pripoved, dobro počutili. Imeli so na izbiro, ali bodo 

prišli pred tablo ali brali iz klopi. Pozitivno je tudi dejstvo, da so učenci, ki so morali svojo 

pripoved prebrati ostalim, to vedeli že vnaprej in se pripravili (tako na branje kot na nastopanje 

pred razredom). Učiteljica bi lahko vprašala, kateri izmed učencev bi rad predstavil svojo 

pripoved. Nekaj prostovoljcev bi se najbrž odločilo za branje pred razredom. Pozitivna stran 

tega pristopa bi bila, da morda vse pripovedi ne bi bile najboljše ali zelo dobre. Skupaj z učenci 

bi nato argumentirali pripoved, jo poskušali izboljšati, dodati kaj zanimivega, napetega. Pri 

predstavitvi pripovedi je zelo pomembno, da dobi učenec ustrezno povratno informacijo o 

svojem pisanju. Ne bi bilo ustrezno, da bi učenec le prebral svojo pripoved, povratne 

informacije pa ne bi bilo. Morda bi lahko učiteljica učence bolj spodbujala k povratni 

informaciji (večino povratnih informacij je povedala sama).  

Vsi učenci (učenci šol A in B) so imeli veliko težav pri pisanju premega govora, ker se tega še 

niso učili. Učiteljica šole A o premem govoru ni dala povratne informacije. Učenci šole B so 

morali poved s premim govorom spremeniti v odvisni govor. Pri tem niso imeli težav. Kadar 

jih učiteljica opomni, da naj v povedi ne uporabljajo premega govora, poved spremenijo. 

Priporočil učiteljice (da naj namesto premega govora raje uporabljajo odvisni govor) v pisanju 

pripovedi ne upoštevajo. Predvidevamo, da imajo učenci med pisanjem pripovedi preveč 

dejavnikov, na katere morajo biti pozorni, zato na nekatere pozabijo. 

Glede na to, da imajo učenci obeh šol največ težav pri pisanju besed, ki jih izgovorimo drugače, 

kot zapišemo, bi morali obe učiteljici izpostaviti to napako. To je naredila le učiteljica šole B. 

Velik poudarek daje na pravilen zapis težjih besed. Na tablo je napisala: delal, delav. Učenci 

so morali povedati, kateri zapis besede je pravilen. Kot smo že omenili, imajo v razredu tudi 

plakat s težjimi besedami, ki jim je v pomoč pri pisanju. Učenci imajo težave predvsem zato, 
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ker pišejo besede tako, kot jih izgovorimo. Zapis težjih besed morajo čim več vaditi, da usvojijo 

pravilen zapis. 

Učenci šole B so bili opozorjeni na predolge povedi. Daljše povedi kot so pisali, bolj 

nerazumljive so bile. Učiteljica učence navaja, da naj raje pišejo krajše povedi in naj bodo 

pozorni na to, da bo bralec razumel, o čem pripoved govori. 

Izpostavila je pisanje vejic pri naštevanju. Glede na to, da je učencem predstavila najpogostejše 

napake, je zanimivo, da je izbrala ravno to napako, saj večina učencev s tem ni imela težav. 

Zapis na tabli: Andrej je v trgovini kupil jabolka hruške grozdje ananas. 

Učenci so morali ustrezno postaviti vejice (hodili so pred tablo).  

O prepisovanju smo v Empiričnem delu že pisali (poglavje 9.2.4.). 

9.4 Katera sporazumevalna dejavnost se zdi učencem in 

učenkam 3. razreda najlažja oz. najtežja? 

Preglednica 38: Težavnost pisanja v primerjavi s poslušanjem (rezultati so porazdeljeni 

glede na šolo in spol) 

 Šola A Šola B 

M Ž skupaj M Ž skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

da 4 50,0 4 66,7 8 57,1 5 71,4 2 20 7 41,2 

ne 4 50,0 2 33,3 6 42,9 2 28,6 8 80 10 58,8 

 

Dečki šole A imajo deljena mnenja, saj je polovica dečkov šole A odgovorila, da se jim zdi 

pisanje težje od poslušanja, polovica pa ravno obratno. Deklice šole A so enotnejšega mnenja. 

Večina deklic (66,7 % vseh deklic šole A) šole A meni, da je pisanje težje od poslušanja. 

Medtem ko je večina dečkov šole B (71,4 % vseh dečkov šole B)  mnenja, da je pisanje težje 

od poslušanja, večina deklic šole B (80 % vseh deklic šole B) meni ravno nasprotno (poslušanje 

je težje od pisanja).  

Deklice obeh šol imajo nasprotujoča si mnenja. Največ deklic šole A (66,7 % vseh deklic šole 

A) meni, da je pisanje težje od poslušanja, večina deklic šole B (80 % vseh deklic šole B) pa 

ravno obratno (poslušanje je težje od pisanja). 

Če primerjamo učence obeh šol in učencev ne delimo po spolu, opazimo, da se mnenja učencev 

obeh šol razlikujejo. Medtem ko večina učencev šole A (57,1 % vseh učencev šole A) meni, 

da je pisanje težje od poslušanja, večina učencev šole B (58,8 % vseh učencev šole B) meni, 

da je poslušanje težje od pisanja. V večino učencev šole B, ki menijo, da je poslušanje težje od 

pisanja, je vključena večina deklic (80 % vseh deklic šole B) in manjšina dečkov (28,6 % vseh 

dečkov šole B). 

 

 



Novak, M. (2018). Pisanje pripovedi ob slikah v 3. razredu osnovne šole. Magistrsko delo. 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

 

86 

 

Preglednica 39: Primerjava med spoloma in skupni rezultati glede težavnosti pisanja v 

primerjavi s poslušanjem 

 Skupaj šola 

A in B 

M Ž skupaj 

f f % f f % f f % 

da 8 57,1 6 35,3 14 45,2 

ne 6 42,9 11 64,7 17 54,8 

Dečki in deklice imajo deljena mnenja. Medtem ko se zdi največ dečkom (57,1 % vseh dečkov 

šol A in B) pisanje težje od poslušanja, največ deklic (64,7 % vseh deklic šol A in B) meni 

ravno obratno (da je poslušanje težje od pisanja). 

Če učencev ne delimo po spolu in šolah, ugotovimo, da imajo deklice in dečki precej deljena 

mnenja. 54,8 % vseh učencev šol A in B meni, da je poslušanje težje od pisanja (v ta delež je 

vključena večina deklic, in sicer 64,7 % vseh deklic šol A in B), 45,2 % vseh učencev šol A in 

B pa ravno obratno (v ta delež je vključena večina dečkov, in sicer 57,1 % vseh dečkov šol A 

in B). 

 

Preglednica 40: Težavnost pisanja v primerjavi z branjem 

 Šola A Šola B 

M Ž skupaj M Ž skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

da 4 50,0 4 66,7 8 57,1 3 42,9 4 40,0 7 41,2 

ne 4 50,0 2 33,3 6 42,9 4 57,1 6 60,0 10 58,8 

 

Rezultati dečkov in deklic šole A so enaki kot  pri ugotavljanju težavnosti pisanja v primerjavi 

s poslušanjem. Spet je polovica dečkov šole A deljenega mnenja, dve tretjini deklic pa menita, 

da je pisanje težje od branja. Dečki in deklice šole B imajo med seboj podobna mnenja. Največ 

dečkov (57,1 % vseh dečkov šole B) in deklic (60 % vseh deklic šole B) šole B meni, da je 

branje težje od pisanja. 

Deklice na obeh šolah imajo deljena mnenja. Večina deklic (66,7 % vseh deklic šole A) šole A 

meni, da je pisanje težje od branja, večina deklic (60 % vseh deklic šole B) šole B pa meni 

ravno obratno (branje je težje od pisanja). 

Dečkov obeh šol ne bomo primerjali, saj so dečki šole A deljenega mnenja (polovica dečkov 

meni, da je pisanje težje od branja, polovica ravno obratno). 

Spet so učenci (učencev ne ločimo po spolu) šol A in B deljenega mnenja. Večina učencev 

(57,1 % vseh učencev šole A) šole A meni, da je pisanje težje od branja (rezultati so dokaj 

enakomerno porazdeljeni med dečki in deklicami). Večina učencev (58,8 % vseh učencev šole 

B) šole B meni, da je branje težje od pisanja (rezultati so enakomerno porazdeljeni med dečki 

in deklicami). 
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Preglednica 41: Primerjava med spoloma in skupni rezultati glede težavnosti pisanja v 

primerjavi z branjem 

 Skupaj šola 

A in B 

M Ž skupaj 

f f % f f % f f % 

da 7 46,7 8 50,0 15 48,4 

ne 8 53,3 8 50,0 16 51,6 

 

Mnenja deklic in dečkov (ne glede na šolo) so deljena. Polovica deklic meni, da je pisanje težje 

od branja, polovica ravno obratno. Tudi dečki imajo precej deljena mnenja. Skoraj polovica 

dečkov (46,7 % vseh dečkov šol A in B) se strinja s trditvijo, da je pisanje težje od branja. 

Dobra polovica dečkov (53,3 % vseh dečkov šol A in B) meni, da je branje težje od pisanja. 

Dečki in deklice obeh šol imajo pri tem vprašanju več deljenih mnenj kot pri primerjavi pisanja 

s poslušanjem. 

 

Preglednica 42: Težavnost pisanja v primerjavi z govorjenjem 

 Šola A Šola B 

M Ž skupaj M Ž skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

da 5 62,5 3 50,0 8 57,1 3 42,9 4 40,0 7 41,2 

ne 3 37,5 3 50,0 6 42,9 4 57,1 6 60,0 10 58,8 

 

Medtem ko večina učencev šole A (57,1 % vseh učencev šole A, delež dečkov in deklic je 

enakomerno porazdeljen) meni, da je pisanje težje od govorjenja, večina učencev šole B (58,8 

% vseh učencev šole B, delež deklic in dečkov je enakomerno porazdeljen) meni ravno obratno 

(govorjenje je težje od pisanja). 

 

Preglednica 43: Primerjava med spoloma in skupni rezultati glede težavnosti pisanja v 

primerjavi z govorjenjem 

 Skupaj šola 

A in B 

M Ž skupaj 

f f % f f % f f % 

da 8 53,3 7 43,8 15 48,4 

ne 7 46,7 9 56,2 16 51,6 

 

Če primerjamo rezultate dečkov in deklic ne glede na šolo, ugotovimo, da so učenci dokaj 

enakomerno porazdeljeni glede mnenja o težavnosti pisanja in govorjenja. Dobra polovica 

dečkov šol A in B meni, da je pisanje težje od govorjenja, dobra polovica deklic pa, da je 

govorjenje težje od pisanja. 
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9.4.1 Povzetek 

Če primerjamo končne rezultate učencev obeh šol ugotovimo, da je učencem šole A pisanje 

težje od poslušanja, branja in govorjenja. Iz rezultatov je razvidno, da menijo, da je pisanje 

najtežja sporazumevalna zmožnost. Učenci šole B so nasprotnega mnenja. Najlažja 

sporazumevalna zmožnost se jim zdi pisanje. 

9.5 Koliko učencev in učenk 3. razreda rado bere in kako 

pogosto to počnejo? 

Preglednica 44: Priljubljenost branja (rezultati so porazdeljeni glede na šolo in spol) 

 Šola A Šola B 

M Ž skupaj M Ž skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

zelo nerad/nerada 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

nerad/nerada 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 14,3 0 0,0 1 5,9 

srednje rad/rada 2 25,0 2 33,3 4 28,6 1 14,3 3 30,0 4 23,5 

rad/rada 3 37,5 3 50,0 6 42,8 2 28,6 0 0,0 2 11,8 

zelo rad/rada 3 37,5 1 16,7 4 28,6 3 42,8 7 70,0 10 58,8 

 

Rezultati vseh učencev se gibljejo med izbiro srednje rad/rada in zelo rad/rada. 

PRIMERJAVA MED DEČKI IN DEKLICAMI ŠOLE A 

Največ dečkov (37,5 % vseh dečkov šole A) šole A rado ali zelo rado bere. Rada bere polovica 

deklic šole A. Srednje rada bere slaba tretjina deklic in dečkov šole A, medtem ko nerad ali 

zelo nerad ne bere nihče. 

PRIMERJAVA DEČKOV IN DEKLIC ŠOLE B 

Večina učencev šole B (70 % vseh deklic šole B in 42,8 % vseh dečkov šole B) zelo rada bere.  

Slaba tretjina dečkov (28,6 % vseh dečkov šole B) rada bere, slaba tretjina deklic (30 % vseh 

deklic šole B) pa srednje rada bere. Nihče ne bere zelo nerad, en deček pa bere nerad. 

PRIMERJAVA MED UČENCI (NE GLEDE NA SPOL) ŠOL A IN B 

Medtem ko največ učencev šole A (42,8 % vseh učencev šole A) rado bere, 58,8 % vseh 

učencev šole B zelo rado bere. 

PRIMERJAVA MED DEČKI ŠOL A IN B 

Največ dečkov šole A (37,5 % vseh dečkov šole A) rado ali zelo rado bere. Enak delež dečkov 

šole A (37,5 % vseh dečkov šole A) in 28,6 % vseh dečkov šole B rado bere. 

PRIMERJAVA MED DEKLICAMI ŠOL A IN B 

Podoben delež deklic obeh šol (33,3 % vseh deklic šole A in 30 % vseh deklic šole B) srednje 

rado bere. Največ deklic šole A (50 % vseh deklic šole A) rado bere, največ deklic šole B (70 

% vseh deklic šole ) pa zelo rado bere.  
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Preglednica 45: Primerjava med spoloma in skupni rezultati glede priljubljenosti branja 

 Skupaj šola 

A in B 

M Ž skupaj 

f f % f f % f f % 

zelo nerad/nerada 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

nerad/nerada 1 6,7 0 0,0 1 3,2 

srednje rad/rada 3 20,0 5 31,2 8 25,8 

rad/rada 5 33,3 3 18,8 8 25,8 

zelo rad/rada 6 40,0 8 50,00 14 45,2 

 

Največ dečkov (40 % vseh dečkov šol A in B) in največ deklic šol A in B (50 % vseh deklic 

šol A in B)  zelo rado bere. Tretjina dečkov rada bere, slaba tretjina deklic pa srednje rada bere. 

Nihče ne bere zelo nerad, pa tudi oseb, ki nerade berejo, je malo (1 deček). 

 

Preglednica 46: Pogostost branja knjig doma (rezultati so porazdeljeni glede na šolo in spol) 

 Šola A Šola B 

M Ž skupaj M Ž skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Skoraj vsak dan. 6 75,0 4 66,6 10 71,5 4 57,1 7 70,0 11 64,7 

Enkrat ali dvakrat 

na teden. 
2 25,0 1 16,7 3 21,4 3 42,9 3 30,0 6 35,3 

Enkrat na mesec. 0 0,0 1 16,7 1 7,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Doma ne berem 

knjig. 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Drugo. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

 

Največ učencev šole A in B (71,5 % vseh učencev šole A in 64,7 % vseh učencev šole B) bere 

skoraj vsak dan. Izmed vseh učencev šol A in B nihče doma ne bere knjig, enkrat na mesec pa 

bere ena deklica šole A. Največ dečkov šole A in B (75 % vseh dečkov šole A in 57,1 % vseh 

dečkov šole B) bere skoraj vsak dan. Največ deklic šol A in B bere skoraj vsak dan (66,6 % 

vseh deklic šole A in 70 % vseh deklic šole B). 

 

Preglednica 47: Primerjava med spoloma in skupni rezultati glede pogostosti branja knjig 

doma 

 Skupaj šola 

A in B 

M Ž skupaj 

f f % f f % f f % 

Skoraj vsak dan. 10 66,7 11 68,7 21 67,7 

Enkrat ali dvakrat na teden. 5 33,3 4 25,0 9 29,0 

Enkrat na mesec. 0 0,0 1 6,3 1 3,2 

Doma ne berem knjig. 0 0,0 0 0,0 0 0 

Drugo. 0 0,0 0 0 0 0 
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9.5.1 Povzetek 

Ugotovili smo, da večina učenk in učencev obeh šol rada ali zelo rada bere. Zelo nerad ne bere 

nihče, nerad pa en deček šole B. 

Kot smo že ugotovili, večina učencev doma bere skoraj vsak dan, delež deklic in dečkov pa je 

enakomerno porazdeljen. Enkrat na teden bere slaba tretjina učencev (delež deklic in dečkov 

je približno enakomerno porazdeljen). Enkrat na mesec doma bere ena deklica šole A. 

9.6 Koliko učencev in učenk 3. razreda rado piše ter kaj pišejo 

v šoli in doma? 

Preglednica 48: Priljubljenosti pisanja (rezultati so porazdeljeni glede na šolo in spol) 

 Šola A Šola B 

M Ž skupaj M Ž skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

zelo nerad/nerada 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 28,6 0 0,0 2 11,8 

nerad/nerada 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 10,0 1 5,9 

srednje rad/rada 2 25,0 5 83,3 7 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

rad/rada 3 37,5 0 0,0 3 21,4 1 14,3 1 10,0 2 11,8 

zelo rad/rada 3 37,5 1 16,7 4 28,6 4 57,1 8 80,0 12 70,5 

 

PRIMERJAVA MED DEČKI IN DEKLICAMI ŠOLE A 

Srednje rado piše največ deklic šole A (83,3 % vseh deklic šole A), rad  ali zelo rad pa največji 

delež dečkov šole A (37,5 % vseh dečkov šole A). Zelo nerad ali nerad ne piše nihče s šole A. 

PRIMERJAVA DEČKOV IN DEKLIC ŠOLE B 

Največ dečkov (57,1 % vseh dečkov šole B) in deklic (80 % vseh deklic šole B) zelo rado piše. 

Zelo nerada bere skoraj tretjina (28,6 % vseh dečkov šole B) vseh dečkov šole B in nobena 

deklica šole B. Manjšina dečkov in deklic rada bere. 

PRIMERJAVA MED UČENCI (NE GLEDE NA SPOL) ŠOL A IN B 

Največji delež učencev šole  A (50 % vseh učencev šole A) srednje rado piše, največji delež 

učencev šole B (70,5 % vseh učencev šole B) pa zelo rado piše. Med učenci šol A in B so 

velike razlike (srednje rada piše polovica učencev šole A in nihče s šole B). Zelo nerad ali 

nerad ne piše nihče s šole B in 17,7 % vseh učencev šole B). 

PRIMERJAVA MED DEČKI ŠOL A IN B 

Dečki imajo podobne rezultate. Največ dečkov obeh šol zelo rado piše (37,5 % vseh dečkov 

šole A in 57,1 % vseh dečko šole B). Na šoli A nihče zelo nerad ne piše, na šoli B pa zelo 

nerada pišeta dva dečka (28,6 % vseh dečkov šole B). Več dečkov šole A kot dečkov šole B 

srednje rado piše. 

PRIMERJAVA MED DEKLICAMI ŠOL A IN B 

Medtem ko srednje rada ne piše nobena izmed deklic šole B, to zelo rado počne 83,3 % vseh 

deklic šole A. Velika razlika je tudi med deklicami šol A in B, saj večina deklic šole A zelo 

rada piše (80 % vseh deklic šole B), medtem ko zelo rada piše manjšina deklic šole A (16,7 % 

vseh deklic šole A).  
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Preglednica 49: Priljubljenost pisanja – primerjava med spoloma na obeh šolah 

 Skupaj šola 

A in B 

M Ž skupaj 

f f % f f % f f % 

zelo nerad/nerada 2 13,3 0 0,0 2 6,5 

nerad/nerada 0 0,0 1 6,2 1 3,2 

srednje rad/rada 2 13,3 5 31,3 7 22,6 

rad/rada 4 26,7 1 6,2 5 16,1 

zelo rad/rada 7 46,7 9 56,3 16 51,6 

 

Ugotovimo, da največ učencev obeh šol zelo rado piše (51,6 % vseh učencev šol A in B) in da 

je v ta delež vključenih malo manj dečkov (46,7 % vseh dečkov) kot deklic (56,3 % vseh 

deklic). Velik delež dečkov (26,7 % vseh dečkov šol A in B) rad piše, velik delež deklic (31,3 

% vseh deklic šol A in B) pa srednje rad piše. Najmanjši delež učencev zelo nerad ali nerad 

bere. 

 

Preglednica 50: Pisanje besedil (doma), ki niso povezana s šolo (rezultati so porazdeljeni 

glede na šolo in spol) 

 Šola A Šola B 

M Ž skupaj M Ž skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

da 7 87,5 4 66, 6̅ 11 78,6 4 57,1 7 70,0 11 64,7 

ne 1 12,5 2 33, 3̅ 3 21,4 3 42,9 3 30,0 6 35,3 

 

Dečki in deklice šol A in B imajo podobne rezultate. Večina učencev obeh šol doma piše 

besedila, ki niso povezana s šolo (78,6 % vseh učencev šole A, v tem deležu je več deklic kot 

dečkov in 64,7 % vseh deklic in dečkov šole B, v tem deležu je več deklic kot dečkov). 

Največ dečkov šole B (57,1 % vseh dečkov šole B) doma piše besedila, ki niso povezana s 

šolo.  

 

Preglednica 51: Primerjava med spoloma in skupni rezultati glede pisanja besedil doma, ki 

niso povezana s šolo 

 Skupaj šola 

A in B 

M Ž skupaj 

f f % f f % f f % 

da 11 73,3 11 68,6 22 71,0 

ne 4 26,7 5 31,3 9 29,0 

 

Največ učencev šol A in B (71 % vseh učencev šol A in B) doma piše besedila, ki niso povezana 

s šolo (rezultati med dečki in deklicami so enakomerno porazdeljeni). Doma besedil, ki niso 

povezana s šolo, ne piše 29 % učencev (delež dečkov in deklic je enakomerno porazdeljen). 
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Preglednica 52: Kaj učenci doma radi pišejo (rezultati so porazdeljeni glede na šolo in spol) 

Doma rad/rada 

pišem 

Šola A Šola B 

M Ž skupaj M Ž skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

o sebi, o svojem 

okolju, o tem, kaj 

so videli ali slišali 

ali doživeli. 

2 20,0 1 20,0 3 20,0 0 0,0 5 

33,2 

 

 

5 26,3 

čestitke. 2 20,0 0 0,0 2 13,3 1 25,0 4 26,7 5 26,3 

voščila. 3 30,0 2 40,0 5 33,4 0 0,0 1 6,7 1 5,3 

vabila. 2 20,0 0 0,0 2 13,3 2 50,0 4 26,7 6 31,6 

drugo. 1 10,0 2 40,0 3 20,0 1 25,0 1 6,7 2 10,5 

 

Pri tem vprašanju je bilo možno obkrožiti več trditev, kar pomeni, da je lahko eden učenec 

izbral več možnih odgovorov. 

PRIMERJAVA MED DEČKI IN DEKLICAMI ŠOLE A 

Več dečkov šole A doma piše vabila (2), voščila (3) in o sebi, o svojem okolju, o tem, kaj so 

videli ali slišali ali doživeli (2), kot deklic. Deklice šole A ne pišejo čestitk in vabil. Največ 

deklic (2) šole A piše voščila in drugo (različne izmišljene pravljice, besedila). Deklica ni 

natančneje napisala, katera besedila (izmišljena, realna) piše. 

PRIMERJAVA DEČKOV IN DEKLIC ŠOLE B 

Za razliko od šole A manj dečkov šole B piše o nečem zgoraj naštetem. Nihče izmed dečkov 

šole B ne piše o sebi, o svojem okolju, o tem, kaj so videli ali slišali ali doživeli, in voščil. 

Največ dečkov (2) šole B piše vabila, največ deklic šole B pa o sebi, o svojem okolju, o tem, 

kar so videle ali slišale ali doživele. Veliko (4) deklic šole B piše tudi čestitke in vabila. 

PRIMERJAVA MED UČENCI (NE GLEDE NA SPOL) ŠOL A IN B 

Na splošno več učencev šole B piše o nečem zgoraj naštetem. Največ učencev šole A piše 

voščila (dečki in deklice so približno enakomerno porazdeljeni), medtem ko voščila piše 

najmanj učencev šole B (ena deklica šole B). Največ učencev (6) šole B piše vabila (več deklic 

kot dečkov), veliko učencev šole B pa piše tudi o sebi, o svojem okolju, kar so videli ali slišali 

ali doživeli, in čestitke (v tem deležu je večina deklic). O sebi, o svojem okolju, kar so videli 

ali slišali ali doživeli, ne piše nihče izmed dečkov šole B. 

Nihče izmed dečkov šole B ne piše o sebi, o svojem okolju, o tem, kar je videl ali slišal ali 

doživel, in voščil. Enako število dečkov šol A (2) in B (2) piše vabila. Čestitke pišejo deček 

šole B in dva dečka šole A. Največ dečkov šole A piše voščila (pravo nasprotje dečkom šole 

B, saj nihče izmed dečkov omenjene šole ne piše voščil). 

PRIMERJAVA MED DEKLICAMI ŠOL A IN B 

Več deklic šole B (5) kot deklic šole A (1) piše o sebi, o svojem okolju, o tem, kaj so videle ali 

slišale ali doživele. Medtem ko nobena deklica šole A ne piše čestitk in vabil, 4 deklice šole B 

pišejo vabila, 4 deklice pa čestitke. Več deklic šole A (2) piše voščila kot deklic šole B (1). 

Deklica šole B, ki je obkrožila odgovor drugo, je napisala, da rada piše zgodbe (ni utemeljila, 

ali gre za resnične ali izmišljene). 
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Preglednica 53: Primerjava med spoloma in skupni rezultati glede pisanja besedil (doma), ki 

niso povezana s šolo 

 Skupaj šola 

A in B 

M Ž skupaj 

f f % f f % f f % 

o sebi, o svojem okolju, o 

tem, kaj so videli ali slišali ali 

doživeli. 

2 14,3 6 30,0 8 23,5 

čestitke. 3 21,4 4 20,0 7 20,6 

voščila. 3 21,4 3 15,0 6 17,6 

vabila. 4 28,6 4 20,0 8 23,6 

drugo. 2 14,3 3 15,0 5 14,7 

 

Največ učencev (23,5 % vseh učencev šol A in B) piše o sebi, o svojem okolju, o tem, kaj so 

videli ali slišali ali doživeli (še enkrat več deklic kot dečkov), in vabila (večji delež dečkov kot 

deklic). Čestitke (20,6 % vseh učencev) piše približno enako deklic kot dečkov. Učenci 

najmanj pišejo voščila (17,6 % vseh učencev) in drugo (14,7 % vseh učencev). 

 

Preglednica 54: Kaj učenci najpogosteje pišejo pri slovenščini v šoli (rezultati so 

porazdeljeni glede na šolo in spol) 

 Šola A Šola B 

M Ž skupaj M Ž skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Po nareku učno 

snov. 
1 12,5 0 0,0 1 7,1 2 28,6 2 20,0 4 25,0 

Prepis učne snovi s 

table. 
2 25,0 0 0,0 2 14,3 0 0,0 1 10,0 1 6,3 

Odgovore na 

vprašanja. 
2 25,0 1 16,7 3 21,4 0 0,0 1 10,0 1 6,3 

Spise. 2 25,0 2 33,3 4 28,6 1 14,3 2 20,0 3 18,7 

Rešujejo naloge na 

učnih listih ali v 

delovnem zvezku. 

1 12,5 3 50,0 4 28,6 4 57,1 4 40,0 7 43,7 

 

Večina učencev obeh šol (50 % vseh deklic šole A, 57,1 % vseh dečkov šole B, 40 % vseh 

deklic šole B) razen dečkov šole A (12,5 % vseh dečkov šole A) meni, da pri slovenščini v šoli 

najpogosteje rešujejo naloge na učnih listih ali v delovnem zvezku. Dečki šole A so deljenega 

mnenja, saj enak in hkrati največji delež dečkov meni, da prepisujejo učno snov s table (25 % 

vseh dečkov šole A), pisno odgovarjajo na vprašanja ali pišejo spise. Medtem ko velik delež 

učencev (28,6 % vseh učencev šole A) šole A meni, da najpogosteje pišejo spise, največji delež 

učencev šole B (25 % vseh učencev šole B) meni, da najpogosteje pišejo učno snov po nareku. 

Najmanj učencev obeh šol (14,3 % vseh učencev šole A in 6,3 % vseh učencev šole B) meni, 

da najpogosteje prepisujejo učno snov s table. 
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Preglednica 55: Primerjava med spoloma in skupni rezultati glede tega, kar najpogosteje 

pišejo pri slovenščini 

 Skupaj šola 

A in B 

M Ž skupaj 

f f % f f % f f % 

Po nareku učno snov. 3 20,0 2 12,5 5 16,1 

Prepis učne snovi s table. 2 13,3 1 6,3 3 9,7 

Odgovore na vprašanja. 2 13,3 2 12,5 4 12,9 

Spise. 3 20,0 4 25,0 7 22,6 

Rešujejo naloge na učnih 

listih ali v delovnem zvezku. 
5 33,4 7 43,7 12 38,7 

 

Tudi če rezultate seštejemo in razdelimo po spolih, ugotovimo, da ne pride do sprememb. Še 

vedno največ deklic (43,7 % vseh deklic šol A in B) in dečkov (33,4 % vseh dečkov šol A in 

B) meni, da pri slovenščini v šoli rešujejo naloge na učnih listih ali v delovnem zvezku, najmanj 

dečkov (13,3 % vseh dečkov) in deklic (6,3 % vseh deklic šol A in B) šol A in B pa meni, da 

najpogosteje pri slovenščini prepisujejo učno snov s table. 

 

Preglednica 56: Kaj učenci najpogosteje pišejo pri drugih učnih predmetih (rezultati so 

porazdeljeni glede na šolo in spol) 

 Šola A Šola B 

M Ž skupaj M Ž skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Po nareku učno 

snov. 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 28,6 1 10,0 3 17,6 

Prepis učne snovi s 

table. 
3 37,5 2 33, 3̅ 5 35,7 2 28,6 0 0,0 2 11,8 

Odgovore na 

vprašanja. 
2 25,0 0 0,0 2 14,3 2 28,6 0 0,0 2 11,8 

Rešujejo naloge na 

učnih listih ali v 

delovnem zvezku. 

3 37,5 4 66, 6̅ 7 50,0 1 14,2 9 90,0 10 58,8 

 

Rezultati dečkov obeh šol so deljeni. Enak delež dečkov (37,5 % vseh dečkov šole A) meni, da 

pri drugih učnih predmetih v šoli najpogosteje prepisujejo učno snov s table ali rešujejo naloge 

na učnih listih ali v delovnem zvezku. Da najpogosteje rešujejo naloge na učnih listih in v 

delovnem zvezku, meni največ deklic šole A (66,6 % vseh deklic šole A) in večina deklic šole 

B (90 % vseh deklic šole B). Največ dečkov šole B meni, da najpogosteje pri drugih učnih 

predmetih pišejo učno snov po nareku (28,6 % vseh dečkov šole B) ali prepisujejo učno snov 

s table ali pisno podajajo odgovore na vprašanja. Večji delež dečkov obeh šol (25 % dečkov 

šole A in 28,6 % vseh dečkov šole B) in nič deklic meni, da najpogosteje odgovarjajo na 

vprašanja. Da prepisujejo učno snov s table, meni približno tretjina dečkov šol A in B ter 

tretjina dečkov šole B. Za razliko od ostalih nobena deklica šole B ne meni, da najpogosteje 

prepisujejo učno snov s table. 
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Preglednica 57: Primerjava med spoloma in skupni rezultati glede tega, kar najpogosteje 

pišejo pri drugih učnih predmetih 

 Skupaj šola 

A in B 

M Ž skupaj 

f f % f f % f f % 

Po nareku učno snov. 2 13,3 1 6,3 3 9,7 

Prepis učne snovi s table. 5 33,3 2 12,5 7 22,6 

Odgovore na vprašanja. 4 26,7 0 0,0 4 12,9 

Rešujejo naloge na učnih 

listih ali v delovnem zvezku. 
4 26,7 13 81,2 17 54,8 

 

Največ deklic (81,2 % vseh deklic šol A in B) meni, da najpogosteje pri drugih učnih predmetih 

v šoli rešujejo naloge na učnih listih ali v delovnem zvezku, največ dečkov (33,3 % vseh dečkov 

šol A in B) pa, da najpogosteje prepisujejo učno snov s table. Nobena deklica ne meni, da 

najpogosteje pisno odgovarjajo na vprašanja, najmanj dečkov (13,3 % vseh dečkov šol A in B) 

pa, da pišejo učno snov po nareku. 

PRIMERJAVAVA MED PISANJEM PRI SLOVENŠČINI IN PRI DRUGIH UČNIH 

PREDMETIH 

Učenci šol A (pri slovenščini: 50 % vseh učencev šole A, pri drugih učnih predmetih: 28,6 % 

vseh učencev šole A) in B (pri slovenščini: 58,8 % vseh učencev šole B, pri drugih učnih 

predmetih: 43,7 % vseh učencev šole B) so enotnega mnenja, da najpogosteje tako pri 

slovenščini kot pri drugih učnih predmetih rešujejo naloge na učnih listih ali v delovnem 

zvezku.  

Velik delež učencev šole A je mnenja, da pri slovenščini najpogosteje pišejo spise (28,6 % 

vseh učencev šole A, delež dečkov in deklic je enakomerno porazdeljen) ali odgovarjajo na 

vprašanja (21,4 % vseh učencev šole A, delež dečkov in deklic je dokaj enakomerno 

porazdeljen med dečki in deklicami), pri drugih predmetih pa veliko učencev šole A (35,7 % 

vseh učencev šole A, delež dečkov in deklic je enakomerno porazdeljen) prepisuje učno snov 

s table. Medtem ko 14,3 % vseh učencev šole A meni, da pri slovenščini najpogosteje 

prepisujejo učno snov s table (v ta delež so vključeni le dečki in nobena izmed deklic), enak 

delež učencev šole A meni, da pri drugih učnih predmetih najpogosteje pisno odgovarjajo na 

vprašanja (v ta delež so vključeni le dečki in nobena izmed deklic). Pri slovenščini naj bi 

največkrat pisali učno snov po nareku (tako meni 7,1 % vseh učencev šole A), pri drugih učnih 

predmetih pa nihče izmed učencev šole A ne meni, da pišejo učno snov po nareku. 

Omenili smo, da največ učencev (43,7 % vseh učencev šole B pri slovenščini in 58,8 % vseh 

učencev pri drugih učnih predmetih) meni, da pri slovenščini in pri ostalih predmetih 

najpogosteje rešujejo naloge na učnih listih ali v delovnem zvezku. Velik delež učencev (25 % 

vseh učencev šole B pri slovenščini in 17,6 % vseh učencev šole B pri drugih učnih predmetih) 

meni, da pri vseh učnih predmetih (vključno s slovenščino) najpogosteje pišejo učno snov po 

nareku. Najmanj učencev šole B meni, da tako pri slovenščini (6,3 % vseh učencev šole B) kot 

pri ostalih učnih predmetih (11,8 % vseh učencev šole B) prepisujejo učno snov s table ali 

pisno odgovarjajo na vprašanja.  
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9.6.1 Povzetek 

Največja razlika med učenci obeh šol je ta, da največ učencev šole A (50 % vseh učencev šole 

A) srednje rado piše, največ učencev šole B (70,5 % vseh učencev šole B) pa zelo rado piše. 

Medtem ko nihče s šole A nerad ali zelo nerad ne piše, dva dečka šole B zelo nerada pišeta, 

ena deklica šole B pa nerada piše. 

Večina učencev obeh šol doma piše besedila, ki niso povezana s šolo. Največ učencev (še 

enkrat več deklic kot dečkov) piše o sebi, o svojem okolju, o tem, kar so videli ali slišali ali 

doživeli, in vabila. Učenci najmanj pišejo voščila. 

Učenci in učenke obeh šol menijo, da pri slovenščini in pri drugih učnih predmetih najpogosteje 

rešujejo naloge na učnih listih ali v delovnem zvezku. Medtem ko velik delež učenk in učencev 

šole A meni, da pri slovenščini najpogosteje pišejo spise, na šoli B največ učencev in učenk 

meni, da najpogosteje pri slovenščini pišejo učno snov po nareku. Najmanj učencev obeh šol 

je mnenja, da pri slovenščini najpogosteje pisno odgovarjajo na vprašanja. 

Najmanj učenk in učencev meni, da pri drugih učnih predmetih najpogosteje pišejo po nareku 

učno snov.  

9.7 Koliko učencev in učenk 3. razreda rado piše pripovedi ob 

slikah in zakaj? 

Preglednica 58: Priljubljenost pisanja pripovedi ob slikah (rezultati so porazdeljeni glede na 

šolo in spol) 

 Šola A Šola B 

M Ž skupaj M Ž skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

da 7 87,5 5 83,3 12 85,7 6 85,7 9 90,0 15 88,2 

ne 1 12,5 1 16,7 2 14,3 1 14,3 1 10,0 2 11,8 

 

 

Učenci obeh šol so enotni. Večina učencev (85,7 % vseh učencev šole A in 88,2 % vseh 

učencev šole B) šol A in B rada piše besedila bo slikah. Delež deklic in dečkov je enakomerno 

porazdeljen. 

 

Preglednica 59: Primerjava med spoloma in skupni rezultati glede priljubljenosti pisanja 

pripovedi ob slikah 

 Skupaj šola 

A in B 

M Ž skupaj 

f f % f f % f f % 

da 13 86,7 14 87,5 27 87,1 

ne 2 13,3 2 12,5 4 12,9 

 

Ugotovili smo, da se med dečki in deklicami (učence ločimo le po spolu) ne pojavljajo razlike 

v priljubljenosti pisanja pripovedi ob slikah.  
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9.7.1 Povzetek 

Večina učenk in učencev šol A in B rada piše pripovedi ob slikah.  Učenci in učenke so navajali 

podobne razloge, zakaj radi/neradi pišejo pripovedi ob slikah. Večina deklic šole A je napisala, 

da pripoved raje piše ob sličicah, ker so jim sličice v pomoč (4 deklice šole A), ena deklica pa 

meni, da ji je lažje, ker ob opazovanju sličic uporablja domišljijo. Največ dečkov šole A meni, 

da radi pišejo pripovedi ob slikah zato, ker so jim sličice v pomoč pri pisanju (4 dečki šole A), 

dva dečka pritegnejo sličice, ker so zanimive in lepe, eden izmed dečkov pa uživa v pisanju 

pripovedi ob sličicah. 

Ena izmed deklic šole A nerada piše pripovedi ob slikah; saj meni, da se ne more spomniti, kaj 

bi napisala, ker je vezana na sličice. Eden izmed dečkov nerad piše pripovedi ob slikah, njegova 

utemeljitev pa je, da si mora izmisliti besedilo.  

Učenci šole B radi pišejo pripovedi ob slikah, ker imajo veliko domišljije (3 deklice), ker slike 

pomagajo pri izmišljanju dogajanja (1 deklica in 1 deček), ker je bolj zabavno (2 dečka in 3 

deklice). Eden deček rad piše pripovedi ob slikah, ker rad piše. En deček ni utemeljil, zakaj rad 

piše pripovedi ob slikah. 

Deklica šole B nerada piše pripovedi ob slikah, ker nerada piše in (po njenem mnenju) nima 

dovolj domišljije. Deček, ki nerad piše pripovedi ob slikah, ni podal utemeljitve. 

Učenci so pri odgovorih na to vprašanje uporabljali besedo zgodba. Posledica uporabe besede 

zgodba je nepravilno izražanje učiteljic v razredu. Učenec učiteljico posluša in se od nje uči, 

zato mora biti učiteljica strokovno podkovana o učni snovi, ki jo podaja učencem. 

9.8 Koliko učencem in učenkam 3. razreda se zdi pisanje 

pripovedi ob slikah lažje od pisanja pripovedi brez slik in 

zakaj? 

Preglednica 60: Težavnosti pisanja pripovedi ob slikah v primerjavi s pisanjem pripovedi 

brez slik (rezultati so porazdeljeni glede na šolo in spol) 

 Šola A Šola B 

M Ž skupaj M Ž skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

da 3 37,5 0 0,0 3 21,4 2 28,6 4 40,0 6 35,3 

ne 5 62,5 6 100,0 11 78,6 5 71,4 6 60,0 11 64,7 

 

Večini učencev obeh šol (78,6 % vseh učencev šole A in 60 % vseh učencev šole B) se pisanje 

pripovedi ob slikah ne zdi težje od pisanja pripovedi brez slik. Med dečki in deklicami obeh 

šol ne prihaja do razlik v mnenju. 

 

Utemeljitve učencev obeh šol se med seboj bistveno ne razlikujejo. 

Večina meni, da se jim zdi pisanje ob slikah lažje od pisanja brez slik. Največ deklic (5) in 

dečkov (6) šole A meni, da so jim slike v pomoč pri pisanju, dobijo idejo, o čem naj pišejo. 

Eden izmed dečkov meni, da mu je pisanje ob slikah lažje, ker ga slike vznemirjajo. Deček in 

deklica šole A menita, da je pisanje ob slikah težje, ker si vezan na sliko in moraš pisati o 

nečem, kar vidiš na sliki. En deček šole A meni, da za pisanje ne potrebuješ ničesar drugega 

kot domišljijo.  
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Večina učencev šole B meni, da jim je pisanje pripovedi ob slikah lažje, kot če ne bi imeli slik. 

Največ učencev šole B (1 deček in 4 deklice) meni, da jim je ob slikah lažje (dobijo idejo, o 

čem naj pišejo). Dva dečka nista napisala utemeljitve, zakaj jima je pripoved ob slikah lažje 

pisati. Deklica šole B rada piše ob slikah, ena deklica pa meni, da se ob sličicah bolj zbere. 

Učencem, katerim se zdi pisanje pripovedi brez slik lažje, se zdi, da so brez slik bolj 

osredotočeni pri pisanju (1 deček). Deklica in deček sta takega mnenja zato, ker predstavljajo 

slike oviro pri pisanju (če ni slik, ni treba pisati točno o tistem, kar prikazujejo slike). Dve 

deklici šole B menita, da jima je lažje pisati brez slik, ker imata dovolj domišljije, slike pa bi 

ju pri pisanju ovirale. 

9.8.1 Povzetek 

Večini učencem in učenkam se zdi pisanje pripovedi ob slikah lažje od pisanja pripovedi brez 

slik. Tisti učenci, ki menijo, da je pisanje pripovedi ob slikah lažje od pisanje pripovedi brez 

slik, so svoj odgovor utemeljili s tem, da so jim slike v pomoč pri pisanju (dobijo idejo, o čem 

naj pišejo). 

9.9 Koliko učencev in učenk 3. razreda prepoznava svoje 

težave pri pisanju pripovedi ob slikah in katere? 

Preglednica 61: Mnenje učencev o svojem pisanju pripovedi ob slikah 

 Šola A Šola B 

M Ž skupaj M Ž skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

da 1 12,5 0 0,0 1 7,1 0 0,0 4 40,0 4 23,5 

ne 7 87,5 6 100,0 13 92,9 7 100,0 6 60,0 13 76,5 

 

Večina učencev obeh šol meni, da nima težav pri pisanju pripovedi ob slikah. Manjši delež 

učencev šole B (76,5 % vseh učencev šole B) v primerjavi z učenci šole A meni, da pri pisanju 

besedila ob slikah nima težav. Vsi dečki šole B in vse deklice šole A menijo, da pri pisanju 

pripovedi ob slikah nimajo težav. 

 

Preglednica 62: Primerjava med spoloma in skupni rezultati glede težav učencev pri pisanju 

pripovedi ob slikah 

 Skupaj šola 

A in B 

M Ž skupaj 

f f % f f % f f % 

da 1 6,7 4 25,0 4 13,3 

ne 14 93,3 12 75,0 26 86,7 

 

Večji delež dečkov (93,3 % vseh dečkov šol A in B) kot deklic (75 % vseh deklic šol A in B) 

meni, da pri pisanju pripovedi ob slikah nima težav. Če seštejemo vse učence in jih ne delimo 

po spolu in šolah, ugotovimo, da do sprememb ni prišlo. Še vedno večinski delež učencev meni, 

da pri pisanju pripovedi ob slikah nima težav. 

Potrebno se je vprašati, zakaj imajo učenci o pisanju pripovedi ob slikah tako dobro mnenje, 

njihovi izdelki pa kažejo drugače – učenci imajo pri pisanju pripovedi ob slikah težave. Morda 
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je vzrok za tako dobro mnenje učencev ta, da njihova besedila učiteljici preveč hvalita. 

Učiteljica šole A je predstavljene izdelke pred razredom zelo pohvalila. Njen komentar pred 

celim razredom o izdelku je pozitivno naravnan – izdelek zelo pohvali (utemelji, zakaj), pove 

pa tudi, kako bi izdelek pisec še izboljšal. Tudi povratna informacija je sestavljena s pohvalo. 

Ko je učiteljica šole A vračala pripovedi učencev, jim je povedala, da ni pričakovala, da bodo 

napisali tako dobre pripovedi. 

Obe učiteljici sta pri vračanju besedil, ki so jih učenci pisali drugič, povedali, da so se učenci 

izboljšali in da imajo še veliko časa, da napredujejo ter da bodo to snov še utrjevali. Morda je 

ravno to razlog, da učencem neposredno sporočata, da imajo še veliko časa, da se naučijo dobro 

pisati pripovedi. Glede na to, da se v tretjem razredu šele učijo pisanja pripovedi ob slikah (prej 

ustvarjajo pripovedi ustno), je to najbrž razlog, zakaj imajo učenci v svojih besedilih veliko 

napak. 

Morda bi morali učiteljici bolj poudarjati napake učencev in jim dati vedeti, da delajo še napake 

ter stremeti k temu, da učenci čim prej napredujejo. 

 

Preglednica 63: Vrste težav učencev pri pisanju pripovedi ob slikah (rezultati so porazdeljeni 

glede na šolo in spol) 

Na razpolago je bilo več možnih odgovorov. 

 Šola A Šola B 

M Ž skupaj M Ž skupaj 

f f % f f 

% 

f f % f f 

% 

f f % f f % 

Ne vem, kako naj 

začnem pisati. 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0 2 100,0 

Začeti znam, ne 

znam pa končati. 
1 100,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Ne spomnim se 

besed. 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Pri zapisu besed 

naredim veliko 

napak. 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0 2 100,0 

Težko mi je pisati 

povedi. 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Drugo. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

 

Učenci obeh šol se premalo zavedajo, da jim pisanje pripovedi ob slikah povzroča težave. Na 

šoli A je mnenja, da mu pisanje pripovedi ob slikah povzroča težave, en učenec. Deček meni, 

da zna začeti pisati, ne zna pa končati oz. narediti ustreznega zaključka. Nobena deklica šole 

A ne meni, da ima težave pri pisanju pripovedi ob slikah. 

Na šoli B štiri deklice menijo, da imajo težave pri zapisu pripovedi ob slikah. Dve deklici ne 

vesta, kako naj začneta pisati, dve pa menita, da naredita veliko napak pri zapisu besed. 

 

Če primerjamo ankete učencev, ki se zavedajo svojih težav, in njihove zapise, ugotovimo: 

– Dečkova (šola A) pripoved je zelo kratka. Pravopisnih napak nima veliko, ker je 

besedilo kratko. Dečkova prva pripoved ima ustrezen zaključek, druga pripoved pa 

nima ustreznega zaključka. Deček je navedel, da ima težave z oblikovanjem ustreznega 

zaključka. 
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Glede na to, da so učenci šole A dobili učni list, ki je učencem v pomoč pri oblikovanju 

uvoda, jedra in zaključka, deček ne bi smel imeti težav. Morda bi bilo dobro, da bi 

učenci šole A naredili skupen plakat (kako se napiše uvod, jedro, zaključek) in ga 

izobesili v razredu. 

– Deklica šole B je naredila velik napredek med prvim in drugim pisanjem, obkrožila pa 

je, da ima napake pri zapisu besed. Druga pripoved je daljša, zaključek v drugi 

pripovedi (za razliko od prve pripovedi) je ustreznejši.  

Deklica ima tudi nekaj pravopisnih napak. Določene besede namesto skupaj piše 

narazen (rojstno dnevno, na okoli); besede piše površno, zato manjkajo črke v besedah 

(čakl, bežl). 

– Obe pripovedi deklice šole B sta prekratki, na trenutke nerazumljivi, največ napak pa 

deklica naredi pri končnih ločilih in pri velikih začetnicah (ne piše končnih ločil, 

posledično ima napake tudi pri veliki začetnici). Deklica je napisala, da naredi največ 

napak pri zapisu besed, izkazalo pa se je, da ima pri zapisu besed najmanj težav. 

– Deklica šole B meni, da ima težave, ker ne ve, kako naj začne pisati pripoved. Obe 

pripovedi je začela ustrezno pisati, druga pripoved je tudi daljša in ustreznejša, 

pojavljajo pa se pravopisne napake in napačno postavljena končna ločila. 

– Še ena deklica šole B ima težave pri pisanju začetka pripovedi (po svojem mnenju). 

Deklica se je pri prvem pisanju pripovedi bolj potrudila kot pri drugem pisanju. Ima 

nekaj pravopisnih pravil, težave ima tudi pri vrstnem redu besed. Zaključek druge 

pripovedi je neustrezen. 

 

 

Preglednica 64: Primerjava med spoloma in skupni rezultati glede težav učencev pri pisanju 

pripovedi ob slikah 

 Skupaj šola 

A in B 

M Ž skupaj 

f f % f f % f f % 

Ne vem, kako naj začnem 

pisati. 
0 0,0 2 50,0 2 40,0 

Začeti znam, ne znam pa 

končati. 
1 100,0 0 0,0 1 20,0 

Ne spomnim se besed. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Pri zapisu besed naredim 

veliko napak. 
0 0,0 2 50,0 2 40,0 

Težko mi je pisati povedi. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Drugo. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

 

Glede na to, da je v obeh razredih skupaj 31 učencev in samo pet učencev meni, da imajo težave 

pri pisanju pripovedi ob slikah, je zaskrbljujoče, saj smo že v predhodnih ugotovitvah pisali, 

da imajo učenci obeh šol v svojih pripovedih še vedno nekaj napak. 

V povprečju več deklic meni, da ima težave pri pisanju pripovedi ob slikah. 

9.9.1 Povzetek 

Skoraj vsi učenci in učenke šole A in večinski delež učenk in učencev šole B meni, da nimajo 

težav pri pisanju pripovedi ob slikah. Če primerjamo rezultate po spolih, ugotovimo, da večji 

delež dečkov (kot deklic) meni, da pri pisanju pripovedi ob slikah nima težav. 
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Deček šole A (in nihče s šole B) meni, da zna začeti pisati, ne zna pa končati. Dve deklici šole 

B ne vesta, kako naj začneta pisati, dve pa menita, da pri zapisu naredita veliko napak. 

9.10 Katera učna oblika po mnenju učencev in učenk 3. 

razreda prevladuje pri pouku, ko se obravnava pisanje 

pripovedi ob slikah, in pri kateri najraje sodelujejo? 

Preglednica 65: Učne oblike pri pisanju pripovedi ob slikah (rezultati so porazdeljeni glede 

na šolo in spol) 

 Šola A Šola B 

M Ž skupaj M Ž skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Sam/sama. 7 87,5 5 83,3 12 85,8 4 57,1 9 90,0 13 76,5 

Skupaj s 

sošolcem/sošolko. 
0 0,0 1 16,7 1 7,1 1 14,3 0 0,0 1 5,9 

V skupini učencev. 1 12,5 0 0,0 1 7,1 2 28,6 1 10,0 3 17,6 

 

Večina dečkov in deklic obeh šol (87,5 % vseh dečkov šole A in 83,3 % vseh deklic šole A ter 

57,1 % vseh dečkov šole B in 90 % vseh deklic šole B) meni, da najpogosteje pišejo pripovedi 

med poukom sami. Najmanjši delež učencev šole A in B (7,1 % vseh učencev šole A in 5,9 % 

vseh učencev šole B) meni, da najpogosteje pripovedi ob slikah (v šoli) pišejo skupaj s 

sošolcem/sošolko. Večji delež učencev šole B (17,6 % vseh učencev šole B) kot delež učencev 

šole A (7,1 % vseh učencev šole A) meni, da najpogosteje pripovedi piše v skupini učencev. 

 

Preglednica 66: Primerjava med spoloma in skupni rezultati glede najpogostejše učne oblike 

med pisanjem pripovedi ob slikah 

 Skupaj šola 

A in B 

M Ž skupaj 

f f % f f % f f % 

Sam/sama. 11 73,3 14 87,4 25 80,6 

Skupaj s sošolcem/sošolko. 1 6,7 1 6,3 2 6,5 

V skupini učencev. 3 20,0 1 6,3 4 12,9 

 

Če primerjamo vse učence med sabo, ugotovimo, da ni sprememb glede na predhodne 

ugotovitve. Največ učencev (80,6 % vseh učencev šol A in B) meni, da pripovedi ob slikah 

najpogosteje pišejo sami, najmanj pa (6,5 % vseh učencev šol A in B), da pišejo skupaj s 

sošolcem/sošolko. Še vedno največ dečkov (73,3 % vseh dečkov šol A in B) in največ deklic 

(87,4 % vseh deklic šol A in B) meni, da pri pouku najpogosteje pišejo pripovedi ob slikah 

sami. Medtem ko je enak delež deklic (6,3 % vseh deklic šol A in B) mnenja, da najpogosteje 

pišejo skupaj s sošolcem/sošolko ali v skupini učencev, se rezultati dečkov razlikujejo. Več 

dečkov (20 % vseh dečkov šol A in B) meni, da najpogosteje pripovedi ob slikah pišejo v 

skupini učencev (6,7 % vseh dečkov). 
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Preglednica 67: Želje učencev o učni obliki med pisanjem pripovedi ob slikah 

 Šola A Šola B 

M Ž skupaj M Ž skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Najraje bi 

pisal/pisala 

sam/sama. 

5 62,5 2 33,3 7 50,0 3 42,8 4 40,0 7 41,2 

Najraje bi 

pisal/pisala s 

sošolcem/sošolko. 

1 12,5 4 66,7 5 35,7 2 28,6 6 60,0 8 47,0 

Najraje bi 

pisal/pisala v 

skupini učencev. 

2 25,0 0 0,0 2 14,3 2 28,6 0 0 2 11,8 

 

Največji delež dečkov obeh šol (62,5 % vseh dečkov šole A in 42,8 % vseh dečkov šole B) bi 

pripovedi ob slikah najraje pisal sam. Največ deklic obeh šol (66,7 % vseh deklic šole A in 60 

% vseh deklic šole B) si želi pisati skupaj s sošolcem/sošolko.  

Četrtina dečkov šole A in 28,6 % vseh dečkov šole B bi najraje pisala v skupini učencev, 

medtem ko v skupini ne želi pisati pripovedi nobena deklica šol A in B. Enak delež dečkov 

šole B (28,6 % vseh dečkov šole B) bi najraje pisal skupaj s sošolcem/sošolko ali v skupini 

učencev, najmanjši delež dečkov šole A (12,5 % vseh dečkov šole A) pa bi pisal skupaj s 

sošolko/sošolcem. 

 

Preglednica 68: Želje učencev o učni obliki pri pisanju pripovedi ob slikah glede na spol 

 Skupaj šola 

A in B 

M Ž skupaj 

f f % f f % f f % 

Najraje bi pisal/pisala 

sam/sama. 
8 53,5 6 37,5 14 45,2 

Najraje bi pisal/pisala s 

sošolcem/sošolko. 
3 20,0 10 62,5 13 41,9 

Najraje bi pisal/pisala v 

skupini učencev. 
4 26,7 0 0,0 4 12,9 

 

Približno enak delež učencev si želi pisati samih (45,2 % vseh učencev šol A in B, v ta delež 

je vključenih več dečkov kot deklic) ali s sošolcem/sošolko (41,9 % vseh učencev šol A in B, 

v ta delež je vključenih več deklic kot dečkov). Najmanj učencev (12,9 % vseh učencev šol A 

in B, v ta delež so vključeni le dečki in nobena deklica) si želi pisati v skupini. 

Tudi največ učencev obeh šol (80 % vseh učencev šol A in B) je mnenja, da najpogosteje 

pripovedi v šoli pišejo sami. Najmanj učencev (6,5 % vseh učencev šol A in B) meni, da 

pripovedi najpogosteje pišejo v paru. 

Utemeljitve učencev šole A: 

Nobena izmed deklic ne želi pisati v skupini. Učenki, ki želita pisati sami, sta takega mnenja 

zato, ker se v primeru, da sodeluje več učencev, prepirajo (2). 
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Večina deklic (3) bi pisala s sošolcem/sošolko zato, ker si med seboj lahko pomagata (in je 

posledično lažje napisati besedilo ob slikah) in ker je smešno (meni 1 učenka). 

Večina dečkov si želi pisati samih, ker želijo imeti mir (3), se ne želijo prepirati (2). Eden deček 

bi pisal s sošolcem/sošolko, ker si želi malo pomoči od sošolca/sošolke. Dva dečka bi rada 

pisala v skupini učencev, to pa zato, ker bi po njunem mnenju napisala več, imeli bi več idej in 

skupaj preverili nastalo pripoved. 

Utemeljitve učencev šole B: 

4 deklice, ki so izrazile željo, da bi najraje pisale same, so podale različne odgovore. Same bi 

rade pisale zaradi: svojih idej in tišine; ker med seboj še ne znajo sodelovati; ne želi imeti na 

koncu isto besedilo; ker se več naučijo, če pišejo same. 

Deklice bi rade pisale pripovedi s sošolcem/sošolko, ker: 2 deklicama se zdi pisanje v dvoje 

lažje; 1 deklica zato, ker težje razume; 1 deklica zato, ker lahko pomaga; 1 deklica zato, ker 

imata s sošolcem/sošolko skupaj več idej; 1 zato, ker naredi veliko napak.  

Dečki bi raje pisali sami, ker se lažje zberejo (2); bi se morda sprli (1). 

Dva dečka bi delala v paru, ker si lahko s sošolcem pomagata (1 učenec); ker sta najboljša 

sošolca (1 učenec). 

V skupini bi rada pisala dva dečka. To pa zato, ker bi imeli več idej in bi se lahko več pomenili 

med seboj (dva odgovora). 

Ko smo opazovali učence med obravnavo učne snovi, so v parih ustno pripovedovali o 

preteklem dogodku, nato pa individualno napisali pripoved v zvezek. 

9.10.1  Povzetek 

Večina učenk in učencev pravi, da najpogosteje pripoved ob slikah piše sama.  

 

Največ deklic šol A in B je istega mnenja. Najraje bi pisale s sošolcem/sošolko, ker se jim zdi 

pisanje lažje (medsebojna pomoč), imajo več idej, je zabavno, hitreje opazijo napake v 

pripovedi.  

Nekoliko manjši delež deklic (okoli 40 % vseh deklic šol A in B) bi najraje pisal sam, saj 

menijo, da ne znajo sodelovati in bi se zato prepirale. Če pišejo same, imajo mir, uporabijo 

lahko svoje ideje in se lahko več naučijo. Dečki obeh šol so enotnega mnenja. Največ dečkov 

bi najraje pripoved ob slikah pisalo samih. Nobena deklica ne bi rada pisala v skupini, medtem 

ko si to želi zelo majhen delež dečkov obeh šol.  

9.11 Kako po razumevanju učencev in učenk 3. razreda 

potekajo dejavnosti pri tvorjenju zapisane pripovedi pri 

pouku? 

Preglednica 69: Predstavitve pripovedi ostalim učencem v razredu 

 Šola A Šola B 

M Ž skupaj M Ž skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

večinoma da 3 37,5 0 0,0 3 21,4 5 71,4 1 10,0 6 35,3 

ne 5 62,5 6 100,0 11 78,6 2 28,6 9 90,0 11 64,7 
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Ugotovili smo, da svoje izdelke predstavi malo učencev. Na obeh šolah prebere svoj izdelek 

preostalim večji delež dečkov (37,5 % vseh dečkov šole A in 36,3 % dečkov šole B). Na šoli 

A nobena deklica svojega izdelka ne prebere ostalim, na šoli B pa je le 10 % učenk, ki pripoved 

prebere preostalim sošolcem. 

 

Preglednica 70: Primerjava med spoloma in skupni rezultat glede primerjave predstavitve 

pripovedi ostalim sošolcem 

 Skupaj šola 

A in B 

M Ž skupaj 

f f % f f % f f % 

večinoma da 8 53,3 1 6,3 9 29,0 

ne 7 46,7 15 93,8 22 71,0 

 

Če učencev ne delimo po spolu in šolah ugotovimo, da največ učencem (71 % vseh učencev 

šol A in B) svojega izdelka ni treba prebrati ostalim sošolcem. V tem deležu je zajetih več 

deklic kot dečkov. Medtem ko 53,3 % vseh dečkov šol A in B po navadi svoj izdelek prebere 

sošolcem, svoj izdelek prebere sošolcem le 6,3 % vseh učenk šol A in B. 

 

Preglednica 71: Zadolžitev učencev, ki poslušajo pripoved sošolca (rezultati so porazdeljeni 

glede na šolo in spol) 

Na to vprašanje so odgovarjali le tisti, ki svojo pripoved večinoma delijo z drugimi. 

 Šola A Šola B 

M Ž skupaj M Ž skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Povedo svoje mnenje 

o besedilu. 
1 33, 3̅ 0 0,0 1 33, 3̅ 2 40 0 0,0 2 33,3 

Predlagajo, kako bi 

lahko besedilo 

izboljšal/izboljšala. 

1 33, 3̅ 0 0,0 1 33, 3̅ 3 60 1 100,0 4 66,7 

Povedo, kako sem 

prebral/prebrala 

besedilo. 

1 33, 3̅ 0 0,0 1 33, 3̅ 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Nimajo nobene 

naloge, samo 

poslušajo. 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Drugo. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

 

 

Dečki šole A so deljenega mnenja, saj vsak izmed njih meni drugače. En deček šole A meni, 

da sošolci povedo svoje mnenje o besedilu, drugi učenec meni, da sošolci predlagajo, kako bi 

lahko besedilo izboljšal, tretji pa meni, da sošolci povedo, kako je prebral besedilo. Nobena 

deklica šole A po navadi ne prebere svojega izdelka ostalim.  

Do podobnih ugotovitev smo prišli z opazovanjem. 

Ko smo opazovali učno uro obravnave te učne snovi, je učiteljica prebrala dve najboljši 

pripovedi. Učenci so jima zaploskali (ni jim bilo treba povedati mnenja o besedilu). K temu je 

prispevalo tudi dejstvo, da je bilo konec pouka, zato je učiteljica pohitela z zaključkom ure. Po 
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drugem pisanju ob naših sličicah so trije najboljši učenci prebrali besedila ostalim sošolcem. 

Učenci so povedali, kako so prebrali besedilo, povedali so svoje mnenje o pripovedi. Podali so 

tudi predloge, kako bi lahko pripoved še izboljšali. 

Učiteljica je v intervjuju povedala, da doma sama analizira vse pripovedi učencev. Označi si 

kratka in dolga besedila in pa tista besedila, ki so dobra/slabša. Kot smo opazili na hospitacijah 

učnih ur, učiteljica nekaterim učencem izroči pripovedi, nato pa morajo ti učenci doma vaditi 

branje pripovedi, ker jo kasneje predstavijo svojim sošolcem. Učiteljica je povedala, da krajša 

besedila preberejo vsi, daljša pa le nekateri. Opazili smo, da izdelke predstavljajo le najboljši 

učenci. Menimo, da bi lahko učiteljica izbrala slabše pripovedi in jih prebrala sama (da ne bi 

izpostavljala učencev). Potem bi se skupaj pogovorili o napakah in izboljšavah pripovedi. 

Učiteljica je mnenja, da so najuspešnejši tisti učenci, ki so na sploh zelo ustvarjalni, imajo 

dober besedni zaklad, znajo tvoriti povedi in tekoče ter veliko berejo. 

Pri odgovarjanju na to anketno vprašanje so imeli učenci šole B velike težave, saj so bili 

zmedeni. Učiteljica jih je pričela usmerjati, da so nekateri brali in predstavljali svoje izdelke 

pred sošolci (omenila je drugo učno snov, npr. pesmi). Učencem smo povedali, da se vprašanje 

nanaša le na pisanje besedila ob slikah. Učiteljica nam je nato povedala (čeprav je prej vedno 

govorila drugače, tudi v intervjuju), da v tem šolskem letu še niso prebrali svojih napisanih 

pripovedi ostalim sošolcem. Nekateri učenci so v anketi še vedno obkrožili, da svoj izdelek 

predstavijo sošolcem: 

na šoli B največ dečkov (3) in ena deklica meni, da ostali sošolci povedo, kako bi lahko izdelek 

izboljšali. Dva učenca šole B menita, da sošolci povedo svoje mnenje o besedilu. 

Opazili smo, da učenci šole B svojih pisnih izdelkov niso predstavili ostalim. Na začetku 

obravnave pripovedi je nekaj učencem poskusilo ustno tvoriti pripoved. Učenci svojih izdelkov 

niso predstavili niti na koncu drugega pisanja ob naših slikah. 

Učiteljica je med izvedbo intervjuja povedala, da učenci svoje izdelke preberejo sošolcem (če 

je kaj pomembnega, ustvarjalnega). Omenila je, da so pri nadaljevanju pripovedi učenci 

predstavljali svoje izdelke, ostali pa so povedali, kaj bi lahko spremenili,  da bi bila pripoved 

še boljša. Kot smo že omenili, je učiteljica med izvedbo anketnega vprašalnika učencev 

povedala, da v tem šolskem letu še niso predstavljali pripovedi. Predstavitev pripovedi je 

ključnega pomena za kakovostno pisanje učencev. Učenci se na podlagi slišanih pripovedi 

učijo, katere elemente vsebujejo dobre pripovedi, poleg tega pa predstavitev morda za nekatere 

učence predstavlja motivacijo za pisanje pripovedi. 

Učiteljica je tudi povedala, da so učenci najboljšim pripovedim tudi zaploskali. Glede na to, da 

je učiteljica povedala, da v letošnjem šolskem letu učenci še niso predstavljali svojih pripovedi, 

je nadaljnji pogovor o predstavitvi izdelkov manj pomemben, saj se ne nanaša na učence, o 

katerih izvajamo raziskavo. Zdi pa se nam, da tudi ploskanje le nekaterim učencem ni ustrezno, 

saj se lahko učenci, ki ne dobijo aplavza, počutijo manjvredne. Aplavz bi morali dobiti vsi 

učenci, ki predstavijo svoj izdelek, potem pa bi moral učitelj dati svojo povratno informacijo 

učencu, in sicer tako, da je ustrezna in se tudi šibkejši učenci ne počutijo zapostavljenih. 

Tudi primer navodil se nam zdi preveč splošen. Učence bi moral učitelj (sploh na začetku) 

voditi s konkretnejšimi zaposlitvami. 

Navodila učiteljice: »Poslušajte, pa boste na koncu povedali, kako se vam je zdelo.« 

Navodila bi morala biti podobna navodilom, ki smo jih dali kot možne odgovore pri anketnem 

vprašalniku: 

– Povedo svoje mnenje o besedilu. 

– Predlagajo, kako bi lahko besedilo izboljšal/izboljšala. 

– Povedo, kako sem prebral/prebrala besedilo. 

– Nimajo nobene naloge, samo poslušajo. 
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9.11.1  Povzetek 

Večina dečkov in deklic šole A ter deklic šole B pravijo, da svojih pripovedi ne predstavijo 

celotnemu razredu. Kljub temu da je učiteljica šole B povedala, da v letošnjem letu učenci in 

učenke še niso predstavljali svojih pripovedi ob slikah sošolcem, je večina dečkov obkrožila 

odgovor, da svojo pripoved velikokrat predstavijo sošolcem. 

Dečki šole A so deljenega mnenja, saj skoraj vsak meni drugače (sošolci povedo svoje mnenje 

o besedilu; predlagajo, kako bi lahko besedilo izboljšal; povedo, kako so prebrali besedilo). 

Največ učencev in učenk šole B meni, da sošolci najpogosteje predlagajo, kako bi lahko 

besedilo izboljšali. Večji delež učencev šole B meni, da sošolci povedo svoje mnenje o 

besedilu. 

9.12  Kako bi učenci in učenke 3. razreda po svojem mnenju 

lahko izboljšali pisanje besedil?  

Večina učencev (12) obeh šol ni podala konkretnih idej, kako bi lahko izboljšali svoje pisanje. 

Učenci so pisali bolj na splošno, in sicer da bi morali doma več vaditi pisanje. Niso napisali, 

kje imajo največ težav in kaj točno (po njihovem mnenju) bi morali vaditi. Kot smo ugotovili 

že pri analizi ankete, v kateri so učenci odgovarjali na vprašanje o težavah pri pisanju pripovedi 

ob slikah, se učenci svojih težav pogosto ne zavedajo. Morda so učenci ravno zato (ker se napak 

ne zavedajo) podali zelo splošne odgovore (niso bili usmerjeni v svoje napake). 

V obliki preglednice prikazujem napredek posameznih učencev (posebej dečki in deklice) v 

pisanju pripovedi ob slikah, in sicer izhajam iz njihovega mnenja o tem, kako bi izboljšali svoja 

pisna besedila. Primerjalno prikazujem razlike v pisanju treh besedil (ob učiteljičinem besedilu 

pri obravnavi, ob našem besedilu prvič in drugič) ter nato komentiram njihov napredek. 

 

 

Dečki iz šole A: 

 

 

Najpogostejše napake v pripovedi ob slikah 

 

Učenec 

Predlog 

učenca o 

izboljševanju 

svojih pisnih 

besedil 

pri obravnavi 
naše besedilo 

prvič 

naše besedilo 

drugič 
Ugotovitve 

1 A Vadim pisanje 

črk in končnih 

ločil. 

Povedi se berejo 

kot naštevanje, ne 

piše velike 

začetnice pri 

lastnih imenih, v 

besedah izpušča 

črke, veliko 

ponavljanja besed 

(Miha je šel v 

trgovino. Miha je 

Malo napak 

(glagol date, 

enkrat velika 

začetnica). 

Prekratka 

pripoved, 

neustrezen 

besedni red. 

Deček meni, da bi 

moral izboljšati 

pisanje končnih ločil, 

v besedilih pa se je 

izkazalo, da s 

postavljanjem 

končnih ločil nima 

veliko težav. 

Meni, da bi moral 

vaditi pisanje črk. 
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v trgovini kupil 

masko. Miha je 

masko dal na 

obraz.). 

Piše čez črto, a je 

njegova pisava 

razločna. Pokaže se 

konkreten napredek 

med pisanjem 

besedila med 

obravnavo in med 

drugima dvema 

pripovedma 

(izboljšal je pisanje 

besed, s končnimi 

ločili tudi prej ni 

imel težav). 

2 A Se učim pisati 

končna ločila, 

vejice in pisati 

boljše stavke. 

Dolga pripoved, 

smiselna, zelo 

malo napak, 

napake pri pisanju 

težjih besed 

(vsedla). 

Neprimeren 

zaključek, 

napačno 

napisani 

predlogi, 

pisanje besed 

skupaj/narazen, 

napačen zapis 

premega 

govora, pisanje 

imen z malo 

začetnico. 

Predolge in včasih 

nerazumljive 

povedi, 

neustrezen konec, 

napačen zapis 

premega govora, 

napake pri pisanju 

težjih besed 

(ušev) in končnih 

ločil. 

Lahko bi vadil 

pisanje zaključka, 

ker se pripoved kar 

naenkrat konča. 

Deček je imel prav, 

ko je napisal, da bi 

moral vaditi končna 

ločila (ima kar nekaj 

težav, a le pri 

zadnjem pisanju 

pripovedi). V drugi 

pripovedi bi lahko 

napisal krajše in 

razumljivejše povedi. 

Težave ima še vedno 

pri pisanju težjih 

besed, pri zapisu 

premega govora, pri 

pisanju predlogov.  

3 A Da bi doma 

napisal veliko 

besedil. 

Napačno pisanje 

predlogov, težkih 

besed (tekeu), 

pisanje besed 

skupaj (nebo), 

pisanje imen z 

malo začetnico. 

Veliko napak, 

besedilo je 

nerazumljivo, 

neustrezen 

besedni red, 

napake pri 

predlogih, 

postavljanju 

končnih ločil 

(posledica je 

pomanjkljivo 

pisanje velike 

začetnice), 

pisanje imen z 

malo 

začetnico, 

napačno 

pisanje besed 

Besedilo je 

razumljivejše od 

prejšnjega. 

Pisanje čez črte. 

Nepravilno  

pisanje premega 

govora, 

pomanjkljivo 

pisanje končnih 

ločil in velike 

začetnice na 

začetku povedi, 

napačno zapisane 

težke besede 

(domol), 

velikokrat piše 

veznike (in) na 

začetku povedi, 

Deček ni dal 

konkretnih 

predlogov, kako bi 

lahko izboljšal svoje 

pisanje. 

Pri prvem pisanju je 

imel najmanj napak.  

Izboljšati se bo 

moral pri jasnosti 

pripovedi (povedi so 

nerazumljive), pisati 

bo moral končna 

ločila in veliko 

začetnico. Izboljšati 

se bo moral pri 

pisanju predlogov. 

Vaditi bo moral tudi 

pisanje težjih besed 
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skupaj/narazen, 

neustrezna 

uporaba 

dovršnika in 

nedovršnika, 

napake pri 

pisanju 

premega 

govora, 

napačno 

zapisane težje 

besede 

(prišev), piše 

čez črte. 

težave pri 

sklanjanju 

samostalnikov, 

pomanjkljiva raba 

predlogov.  

(izgovorimo jih 

drugače, kot 

napišemo).  

Ugotovili smo, da je 

deček najbolje pisal 

prvo pripoved. 

Razlog bi morda 

lahko bil ta, da mu je 

učiteljica pri pisanju 

veliko pomagala.  

4 A Da bi doma 

vadil veliko 

pisanja, tudi 

zaključek. 

Besedilo spominja 

bolj na naštevanje 

kot na 

pripovedovanje. 

Ustrezen 

zaključek. 

Napačen zapis 

premega govora, 

uporaba narečnih 

besed, napačni 

predlogi, nekaj 

napak pri veliki 

začetnici na 

začetku povedi in 

pri lastnih imenih. 

 

Ustrezen 

zaključek. 

Pomanjkljivo 

postavljanje 

končnih ločil, 

posledično 

napake pri 

pisanju velike 

začetnice, 

začetek večine 

povedi 

predstavljajo 

vezniki (in), 

napačno 

zapisana težja 

beseda (kuška). 

Nepravilna 

uporaba 

trpnika/tvornika, 

napačni predlogi, 

črki a in o sta zelo 

podobni, več 

napak pri zapisu 

besed zaradi 

menjavanje a in o. 

Deček je napredoval 

od pisanja prve 

pripovedi naprej. 

Zadnja pripoved je 

razumljiva, smiselna, 

povedi se povezujejo 

med seboj (nimamo 

občutka, da bi deček 

le našteval dogodke 

ali da bi veznik in 

pisal na začetku 

povedi). Deček ne 

uporablja premega 

govora, pravilno 

uporablja veliko 

začetnico in končna 

ločila. 

Težave ima pri 

pisanju črk a in o, pri 

zapisu težjih besed, 

zaključek je 

primeren v vseh treh 

pripovedih (čeprav 

deček meni, da bi 

lahko vadil pisanje 

zaključka). 

5 A Vsak dan 

vadim pri 

telovadbi. 

Proti koncu 

pripovedi je deček 

pisal povedi, ki so 

spominjale na 

naštevanje. 

Napake pri 

predlogih, 

manjkajoča velika 

začetnica na 

začetku povedi, 

Pripoved med 

obravnavo te 

učne snovi je 

bila daljša od 

prvega pisanja 

pripovedi ob 

naših slikah. 

Podobna je 

naštevanju. 

Daljša pripoved, 

neustrezen 

zaključek, 

neustrezna pisava 

(ni izboljšanja), 

napake pri pisanju 

težjih besed 

(najljupše), 

napake pri pisanju 

Deček se ne zaveda 

svojih napak pri 

pisanju, podal je 

odgovor, ki se ni 

nanašal na pisanje 

pripovedi pri 

slovenščini. Deček 

od prvega pisanja 

pripovedi med 

obravnavo učne 
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nepravilen 

besedni red. 

Pisava je čez 

črto, prevelika. 

Napake pri 

sklanjanju 

samostalnika, 

težjih besedah 

(kuška). 

besed skupaj oz. 

narazen (napoti). 

snovi ni veliko 

napredoval. Še 

vedno ima 

neustrezno pisavo, 

težave ima pri 

pisanju težkih besed 

in pri pisanju besed 

skupaj/narazen. 

Njegova pripoved 

spominja bolj na 

naštevanje. 

6 A Da bi pisal 

bolj na malo 

in da bi pisal 

kraje z veliko 

začetnico. 

Ustrezna dolžina 

pripovedi, 

neustrezen 

zaključek. 

Nepravilno 

sklanjanje (z 

otroci), napake pri 

predlogih. 

Pisava je 

ustreznejša, 

napake pri 

samostalnikih 

in glagolih, 

pisanje veznika 

in na začetku 

povedi, 

napačno 

napisane težje 

besede (ušeč). 

Inovativen pri 

izmišljanju 

pripovedi. 

Najslabša pisava 

izmed vseh treh 

napisanih 

pripovedi, 

napačen zapis 

premega govora, 

manjka velika 

začetnica (na 

začetku povedi in 

pri imenih). 

Deček je napredoval, 

saj za razliko od 

pisanja prve 

pripovedi ob naših 

slikah ni več začenjal 

povedi z veznikom 

in. 

Deček v pripovedi ni 

omenjal krajev, zato 

ne moremo vedeti, 

ali je napredoval na 

tem področju. Deček 

je zadnjo pripoved 

pisal najbolj površno 

(pisava). Glede 

pisave se je v 

primerjavi z ostalimi 

pripovedmi, ki jih je 

napisal, poslabšal. 

Težave ima pri 

pisanju težjih besed 

in pri ustrezni izbiri 

besed v pripovedi 

(namesto besedne 

zveze dal dol, bi 

moral napisati: snel). 

7 A Bolj se 

potrudim, da 

bi pisal velike 

začetnice. 

Napačno 

sklanjanje 

samostalnika. 

Napake pri težjih 

besedah, napačno 

pisanje besed 

skupaj/narazen, 

manjkajo končna 

ločila in 

posledično velika 

začetnica, manjka 

velika začetnica 

pri lastnih imenih.  

Napačno 

sklanjanje 

samostalnika 

(pesa), napačna 

uporaba 

trpnika in 

tvornika. 

Najpogostejša 

napaka je bilo 

pisanje besed 

skupaj, nekaj 

napak velike 

začetnice. Zelo 

Nepravilen 

besedni red, 

napačno zapisani 

predlogi (u), 

napačno zapisane 

težje besede 

(precstavljala), 

manjka veliko 

končnih ločil in 

posledično velike 

začetnice, pisanje 

besed skupaj 

(koje). 

Deček je prvo 

pisanje ob naših 

slikah (v primerjavi s 

pisanjem prve 

pripovedi med 

obravnavo učne 

snovi) izboljšal 

(napisal je več 

končnih ločil in 

velike začetnice), 

poslabšal pa je svojo 

pisavo, saj je zelo 
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Črke so ustrezne. podobno 

pisanje črk š in 

ž.  

 

Pisanje črk ž in š 

je izboljšal. 

podobno pisal črki ž 

in š. 

V drugi pripovedi ob 

naših sličicah manjka 

veliko končnih ločil 

in posledično velike 

začetnice. Prej ni 

imel težav z 

besednim redom, v 

zadnji pripovedi pa 

jih je imel. 

Izboljšal je zapis črk 

ž in š. 

Deček ve, da ima 

ogromno napak pri 

besedah, napisanih z 

veliko začetnico, a 

napredka ni videti. 

Med pisanjem 

pripovedi ob 

učiteljevih slikah in 

pisanjem prve 

pripovedi ob naših 

sličicah je 

napredoval, a je 

potem pri pisanju 

pripovedi ob istih 

sličicah spet pisal 

večino besed na 

začetku povedi z 

malo začetnico. 

Zelo veliko napak je 

naredil pri pisanju 

besed skupaj in 

narazen. 

8 A Vadim pisanje 

besedil. 

Pripoved beremo 

kot naštevanje in 

ne kot 

pripovedovanje o 

dogodku. 

Deček ima veliko 

napak v 

pripovedi, vsako 

poved piše v novo 

vrstico. Napake 

ima pri zapisu 

lažjih besed, kot 

npr. sonč(en), 

povedi so 

nerazumljive, 

Uvod in 

zaključek nista 

primerna. V 

pripovedi 

manjkajo 

pridevniki. 

Kratka 

pripoved, pri 

večini povedi 

gre za 

naštevanje. 

Deček ima 

veliko napak, 

vsaka poved je 

v novi vrstici, 

Deček napiše le 

jedro pripovedi, 

uvoda in 

zaključka pa ne. 

Povedi niso več 

napisane vsaka v 

svojo vrstico. 

Pripoved je 

kratka, a bolj 

razumljiva od 

prejšnje. Napačen 

zapis premega 

govora.  

Slaba pisava. 

Zadnja pripoved je 

razumljivejša. Pri 

zapisu premega 

govora ima težave, 

pri oblikovanju 

ustreznega uvoda in 

zaključka ravno tako 

(dobili so učni list v 

pomoč pri pisanju 

delov besedil). 

Napredoval je pri 

pisanju pripovedi, saj 

je prejšnje pripovedi 

pisal tako, da je bila 

vsaka poved v novi 



Novak, M. (2018). Pisanje pripovedi ob slikah v 3. razredu osnovne šole. Magistrsko delo. 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

 

111 

 

končajo se na 

sredini, prav tako 

je s pisanjem črk 

(napiše le prvo 

polovico besede), 

neustrezne črke, 

napačen besedni 

red.  

vrstice so 

oštevilčene. 

Težave ima pri 

zapisu težjih 

besed 

(domovl), 

pisanju 

neustreznih 

črk. Končna 

ločila je pisal, 

medtem ko 

velike 

začetnice na 

začetku povedi 

ni pisal.  

vrstici. Deček je 

napredoval tudi pri 

pravopisu, saj je v 

zadnji pripovedi 

večinoma ustrezno 

postavljal končna 

ločila in veliko 

začetnico. 

Deček ni podal 

konkretnega 

predloga za 

izboljšanje.  

Težave ima pri 

zapisu težjih besed. 

Črke oblikuje 

neustrezno (čez 

črto). 

 

Deklice iz šole A: 

 

 

Najpogostejše napake v pripovedi ob slikah 

 

Učenec 

Predlog 

učenca o 

izboljševanju 

svojih pisnih 

besedil 

pri obravnavi 
naše besedilo 

prvič 

naše besedilo 

drugič 
Ugotovitve 

9 A Doma bi 

morala vaditi 

pisanje. 

Gre bolj za 

naštevanje, kdo 

vse je bil v 

parku, besedilo 

ni tekoče. 

Včasih se bralcu 

zdi, da v 

povedih našteva 

in ne 

pripoveduje. 

Deklica piše 

kratke povedi. 

Pripoved ne 

vsebuje 

veliko 

končnih ločil 

in posledično 

velike 

začetnice na 

začetku 

povedi, ima 

neustrezen 

besedni red, 

težje besede 

so zapisane 

napačno 

(vedev), 

povedi se 

začnejo 

neustrezno 

(in). 

Napačno 

sklanjanje 

samostalnika 

(Tedita), 

napačno zapisane 

težje besede 

(rekev), napačen 

zapis premega 

govora, napačen 

besedni red, 

nerazločno 

pisanje črk a in o. 

Pravilna pisava.  

V prvi pripovedi ob 

naših sličicah je imela 

deklica veliko napak 

(za razliko od pisanja 

pripovedi med 

obravnavo učne snovi). 

Druga pripoved ob 

naših sličicah je boljša, 

saj deklica piše 

ustrezne povedi (ne 

začenja povedi z 

veznikom in). 

V zadnji pripovedi 

dekličina pisava ni bila 

tako razločna in 

berljiva kot pri ostalih 

pripovedih 

(menjavanje črk o in 

a). 
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Deklica v večini 

primerov piše končna 

ločila in veliko 

začetnico (je 

napredovala). 

Pri besednem redu ima 

še vedno težave, prav 

tako pri pisanju težjih 

besed. Vaditi bi morala 

sklanjanje 

samostalnikov.  

10 A Vsak dan 

berem 20 min 

in vadim črke. 

Zelo dobra 

pripoved. 

Povedi so 

razumljive, 

besedilo je 

tekoče, povedi 

se navezujejo 

druga na drugo. 

Za razliko od 

vseh ostalih 

nima napak pri 

zapisu premega 

govora. 

Težave pri 

pisanju težjih 

besed (vsedla). 

Pripoved je 

tekoča, 

zanimiva. 

Pisava je zelo 

lepa. Deklica 

ima izjemno 

malo napak: 

težja beseda 

(vtrudil), ena 

poved brez 

pike in 

posledično 

naslednja 

brez velike 

začetnice. 

 

Malo napak. 

Manjkata dva 

glagola. 

Ena napaka pri 

pisanju predloga, 

pri pisanju težje 

besede 

(raskazoval), 

manjka ena pika 

in posledično ena 

velika začetnica. 

Deklica pri pisanju 

pripovedi ni 

napredovala. 

Konstantno piše zelo 

dobre pripovedi.  

Napisala je realen 

predlog, kako bi lahko 

izboljšala svoje pisanje 

pripovedi. Zaveda se, 

da je tudi branje zelo 

pomembno za pisanje 

pripovedi. Pozna 

pravila pisanja, njene 

napake se ne 

ponavljajo, naredi jih 

malo.  

11 A Doma moram 

vaditi velike 

začetnice, 

pisanje besed. 

Pripoved 

beremo kot neko 

naštevanje 

(besedilo ni 

tekoče), nekaj 

povedi se začne 

z veznikom in 

zelo lepa pisava. 

Neustrezen 

zaključek. 

Neustrezno 

pisanje 

veznika in. 

Težave ima 

pri pisanju 

besede odšel 

(očel), besede 

se ponavljajo, 

neustrezen 

zapis 

premega 

govora.  

Neustrezen konec 

pripovedi.  

Krajša pripoved 

od prve (pisanje 

ob naših slikah). 

Besedilo je 

berljivo, a se še 

vedno kar nekaj 

povedi prične z 

veznikom in.  

 

Besedilo piše ustrezno, 

brez večjih ali 

ponavljajočih se 

napak. Vaditi bi 

morala pisanje 

zaključka pripovedi. 

Njena druga pripoved 

(ob naših sličicah) je 

krajša, a lažje berljiva 

(tekoče besedilo, 

smiselno) od 

prejšnjega. 

Deklica nima težav s 

pisanjem velike 

začetnice (čeprav je 

dala predlog, da bi 

morala vaditi pisanje 

velike začetnice).  

12 A Da bi lepše 

pisala. 

Določene povedi 

so predolge, 

ustrezno dolga 

pripoved. 

Zelo malo 

napak, 

ustrezna 

pisava. 

Kar nekaj povedi 

se začne z 

veznikom in. 

Težave pri pisanju 

Ustrezen zaključek 

pripovedi. 

Dekličina pisava je 

dokaj ustrezna (v 

zadnji pripovedi je 
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Neustrezen zapis 

premega govora.  

Težave pri 

zapisu težjih 

besed 

(othopsal), 

ena napaka 

pri pisanju 

skupaj in 

narazen 

(nakoncu). 

besed narazen 

(nemara). 

pisala zelo majhne 

črke).  

Deklica je imela za 

razliko od prejšnjih 

pripovedi v zadnji 

težave s pisanjem 

začetka povedi, saj je 

na začetek povedi 

pisala veznik in. Vaditi 

bo morala pisanje 

težjih besed in besed, 

ki se pišejo narazen 

(nakoncu).  

13 A Uporabljam 

več domišljije, 

vadim pisanje, 

dobim več slik. 

Ni pisala prve 

pripovedi med 

obravnavo učne 

snovi. 

Obravnavo učne 

ure je poslušala. 

Zanimivo 

besedilo, a se 

zdi podobno 

naštevanju. 

Nima veliko 

napak (ena 

pika in ena 

velika 

začetnica). 

Manj pravilna 

pisava, vsaka 

poved je v novi 

vrstici. Manjkata 

dve piki in dve 

veliki začetnici. 

Deklica mora pisati 

bolj pravilne črke, 

vsake povedi ne bi 

smela pisati v novi 

vrstici. 

14 A Vadila pisanje. Zanimiv 

zaključek. 

Ustrezne črke. 

Manjka del 

glagola. 

Neustrezen 

besedni red, 

napake pri 

pisanju težjih 

besed (vsedla), 

nepravilno 

pisanje 

predloga. 

 

Nepravilno 

tvorjenje 

svojilnega 

pridevnika 

(od Mihca 

masko). 

Manjka nekaj 

končnih ločil 

in posledično 

velike 

začetnice, 

napake pri 

pisanju težkih 

besed (volk). 

Besedilo je 

na splošno 

berljivo, 

zanimivo, 

določene 

besede bi 

lahko 

napisala v 

drugem 

vrstnem redu. 

Nepravilen 

zapis 

premega 

govora. 

Pripoved je 

zanimiva, tekoča. 

Nepravilno 

sklanjanje 

samostalnika 

(Jakata, pesa), 

nepravilen 

besedni red. 

 

Pripoved je zanimiva, 

tekoča. Deklica naredi 

nekaj napak v vsaki 

pripovedi. 

Težave ima pri 

sklanjanju 

samostalnikov in pri 

pisanju težjih besed. 
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Dečki iz šole B: 

 

 

Najpogostejše napake v pripovedi ob slikah 

 

Učenec 

Predlog 

učenca o 

izboljševanju 

svojih pisnih 

besedil 

pri obravnavi 
naše besedilo 

prvič 

naše besedilo 

drugič 
Ugotovitve 

1 B Izboljšal v 

matematiki. 

Nepravilno 

sklanjanje. Ne 

uporablja 

dvojine 

(učiteljica tega 

ni popravila). 

Veliko napak 

pri težjih 

besedah, 

najpogosteje 

pri besedah, ki 

se končajo na l 

(gledau), 

uporaba 

neknjižne 

besede 

(jabučni).  

Prekratka 

pripoved, 

neustrezno 

jedro in 

zaključek.  

nepravilno 

sklanjanje 

samostalnika 

(Lukata). 

Težave pri 

zapisu težjih 

besed (kupiu). 

Kot smo že 

omenili, ima zelo 

podobno pripoved 

kot sošolec.  

Določeni deli 

besedila so 

nerazumljivi. 

Napake pri zapisu 

težjih besed 

(dovolj), napake 

pri besedah, ki se 

pišejo skupaj, 

narazen (pre 

strašil). 

Glede na to, da deček 

meni, da bi se moral 

izboljšati v 

matematiki, se svojih 

napak pri pisanju 

pripovedi ne zaveda. 

Učiteljica bi morda 

morala dečku večkrat 

podati povratno 

informacijo o 

njegovem pisanju (o 

njegovih napakah in ne 

le o njegovih močnih 

točkah pisanja). 

Ker je prišlo do 

prepisovanja, se je 

potrebno vprašati po 

razlogih. Morda je 

deček vedel, da sam ne 

bo napisal dobre 

pripovedi, zato bo 

bolje, da prepiše 

pripoved od sošolca.  

2 B Več vadim, več 

pišem. 

Učenec ne 

pripoveduje o 

dogodku, 

ampak našteva, 

kaj se je 

dogajalo. Ni 

ustreznega 

zaključka, 

pisava je 

ustrezna. V eni 

povedi manjka 

osebek, 

nepravilen 

zapis premega 

govora. 

Neustrezen 

uvod in konec. 

Besedilo je 

tekoče. Kratka 

pripoved, 

neustrezno 

sklanjanje 

samostalnika. 

 

Daljša pripoved. 

Ustrezen uvod, 

jedro, zaključek. 

Neustrezno 

sklanjanje 

samostalnika 

(Lukata). Nekaj 

pripovedi se 

začne z veznikom 

in (neustrezno). 

Določene povedi 

so predolge, zato 

manjka nekaj pik 

in posledično 

velika začetnica. 

Deček je napredoval 

pri pisanju uvoda in 

zaključka. Ni dal 

konkretnih napotkov, 

kaj konkretno bi vadil. 

Tudi njemu dela 

težave sklanjanje 

samostalnikov. V 

zadnji pripovedi ima 

težave z oblikovanjem 

ustreznih povedi, saj 

na začetek povedi 

postavlja veznik in. 
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3 B Doma bi vadil 

pisanje pod 

nadzorom 

starejše osebe. 

Površna 

pisava. Celotna 

pripoved je 

podobna 

naštevanju, kaj 

je kdo počel. 

Veliko besed je 

deček sam 

prečrtal, zato je 

še toliko težje 

brati besedilo. 

Pripoved je 

prekratka. 

Napisane so le 

tri povedi, zato 

tudi ne more 

biti veliko 

napak. 

Nerazločna 

pisava, 

napačno 

pisanje besed 

skupaj oz. 

narazen 

(napoti).  

Pripoved je 

prekratka. 

Ena poved je zelo 

nerazumljiva, 

napaka pri 

sklanjanju 

samostalnika. 

Deček piše prekratke 

pripovedi, posledično 

ne more napisati 

ustreznega uvoda, 

jedra in zaključka. 

Morda meni, da bi mu 

pri pisanju morala 

pomagati starejša 

oseba ali pa nima 

dovolj motivacije za 

pisanje in potrebuje 

nekoga, ki bo 

nadzoroval njegovo 

utrjevanje. 

4 B Več vadim in 

več pišem. 

Prekratka 

pripoved. 

Napake pri 

pisanju težjih 

besed (kuška), 

deček ne piše 

velike 

začetnice na 

začetku 

povedi. 

Neustrezen 

zaključek 

pripovedi. 

Vsaka poved je 

v novi vrstici, 

prevelika 

končna ločila, 

deček ne piše 

velike 

začetnice na 

začetku 

povedi, 

napačno 

zapisane težje 

besede (teško), 

neustrezna 

pisava. 

Daljša pripoved. 

neustrezen 

zaključek. 

Površna pisava, 

preveč črk v 

besedah 

(trgovinio). Deček 

ni pisal končnih 

ločil in velike 

začetnice. Pisal je 

nepravilne 

predloge in težje 

besede. 

Nepravilno 

pisanje besed 

skupaj/narazen, 

nepravilen 

besedni red. 

Preveč splošna ideja, 

kako bi lahko izboljšal 

svoje pisanje 

pripovedi. 

Vaditi bi moral pisanje 

zaključka. 

Deček bi moral 

izboljšati svojo pisavo 

(več vaje) in pisanje 

končnih ločil. Vaditi bi 

moral pisanje težjih 

besed in besed, ki jih 

pišemo 

skupaj/narazen. Vaditi 

bi moral pisanje 

končnih ločil.  

5 B Da bi pisal 

doma. 

Pripoved je 

napisana v 

sedanjiku, kar 

ni ustrezno. 

Nepravilno 

zapisana 

beseda: 

naberat. 

 

Neustrezen 

konec. Deček 

ne piše 

končnih ločil, 

posledično ne 

piše velike 

začetnice. Piše 

narečne izraze, 

uporablja 

napačen 

besedni red.  

Sošolca sta 

prepisovala drug 

od drugega. Eden 

izmed dečkov ima 

napisano 

pripoved, drugi 

deček (ta) ima 

enako pripoved (z 

enakimi 

napakami), le da 

je potem to 

pripoved še 

nadaljeval. 

Neustrezen 

zaključek. 

Vsaka poved je v 

novi vrstici, 

nepravilno pisanje 

Deček ni napredoval, 

saj sta imela s 

sošolcem zelo 

podobno pripoved, 

poleg tega pa sta imela 

tudi enake napake 

(tisti, ki je prepisoval, 

ni razmišljal s svojo 

glavo in besed ni 

napisal pravopisno 

pravilno).  

Težave ima z 

oblikovanjem 

zaključka. 

Končna ločila so 

napisana, prav tako 

velika začetnica, kjer 

je potrebno.  
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besed narazen 

(pre strašil), v 

povedih manjkajo 

besede za osebe, 

nepravilno pisanje 

težjih besed 

(všel). 

 

6 B Da bi pisal v 

več stavkih. 

V pripovedi ne 

pride do 

zapleta.  

Zelo malo 

napak, le en 

napačen sklon 

in ena velika 

začetnica. 

Manjka nekaj 

velikih 

začetnic in pik. 

Ustrezen 

zaključek. 

Deček ni 

postavljal večine 

končnih ločil 

(pik), posledično 

tudi velike 

začetnice na 

začetku naslednje 

povedi. 

Določenim 

zapisanim 

besedam manjka 

črka (kupl).  

Za razliko od pisanja 

pripovedi med 

obravnavo je deček v 

naslednjih dveh 

pripovedih pisal o 

zapletu in razpletu 

dogodka. 

Deček bi moral pisati 

krajše povedi. 

7 B Lepša pisava, 

napisat več 

stavkov. 

V pripovedi ni 

zapleta. 

Pripoved je 

ustrezno dolga, 

smiselna. 

Napake: 

Bernart, 

pozabil je 

napisati veliko 

začetnico pri 

imenu. 

Povedi si 

logično sledijo, 

zelo zanimiva 

in drugačna 

pripoved. 

Ustrezen uvod, 

jedro. Tudi 

zaključek bi bil 

ustrezen, če na 

koncu ne bi 

napisal besede 

»konec«.  

Ustrezna 

pisava, težave 

pri pisanju 

težjih besed 

(zlobneš). 

 

Ustrezen uvod, 

jedro, zaključek. 

Napačno 

sklanjanje 

samostalnika. 

Zelo dobra 

pripoved, 

zanimiva, povedi 

si logično sledijo. 

Napačen zapis 

premega govora.  

Pripoved je ustrezno 

dolga. 

Morda bi lahko 

izboljšal sklanjanje 

samostalnikov. 

Napredoval je pri 

pisanju zaključka, saj v 

zadnji pripovedi na 

koncu ni napisal 

»konec«. Izboljšal se 

je v zapisu težjih 

besed. 

Deček lepo piše, zato 

pisave ne bi bilo treba 

izboljšati.  Morda je 

predlog prepisal od 

sošolca.  
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Deklice iz šole B: 

 

 

Najpogostejše napake v pripovedi ob slikah 

 

Učenec 

Predlog 

učenca o 

izboljševanju 

svojih pisnih 

besedil 

pri obravnavi 
naše besedilo 

prvič 

naše besedilo 

drugič 
Ugotovitve 

8 B Da bi besedilo 

večkrat 

prebrala in 

vadila pisavo. 

Daljša 

pripoved, zelo 

identična 

ostalim. 

Napake pri 

pisanju težjih 

besed (kuška). 

 

Neustrezna 

beseda: najdel 

(našel). 

Manjkajoči 

glagoli, napačen 

besedni red, 

manjkajoči 

predlogi. 

Pri pisanju druge 

pripovedi ob naših 

sličicah je imela 

deklica več napak. V 

njenih povedih 

manjkajo glagoli. 

Izboljšati bi morala 

besedni red. 

Če bi večkrat prebrala 

svojo pripoved, bi 

najbrž odpravila kar 

nekaj napak. Pisava je 

ustrezna, zato je ni 

treba vaditi. 

9 B Da bi vadila 

doma in še 

enkrat 

prebrala 

napisano. 

V pripovedi ne 

pride do 

zapleta. 

Predolge 

povedi, povedi 

podaljšuje v 

nedogled z 

veznikom in. 

Ne piše velike 

začetnice na 

začetku povedi 

(piše pa končna 

ločila).  

 

Solidna 

pripoved. 

Manjka ena 

velika 

začetnica na 

začetku 

povedi.  

Deklica je 

naredila velik 

napredek. Njena 

pripoved je daljša, 

zanimiva, povedi 

so ustrezne 

(navezujejo se 

druga na drugo), 

ustrezen uvod, 

jedro, zaključek. 

Deklica je dala 

ustrezen predlog, saj bi 

svojo pripoved res 

lahko izboljšala, če bi 

jo še enkrat prebrala in 

odpravila napake. 

Deklica se je zelo 

izboljšala, saj je zadnja 

pripoved daljša, 

razumljivejša, 

zanimivejša. Povedi se 

navezujejo druga na 

drugo, napisani so 

uvod, jedro, zaključek. 

Nima težav s pisanjem 

težjih besed. 

10 B Da bi doma 

vadila pisavo, 

da bi trikrat 

prebrala, kar 

sem napisala. 

Pripoved je 

ustrezna, 

ustrezen 

zaključek, malo 

napak, ustrezno 

dolga,  

V povedih 

manjkajo 

določene črke 

(čakl). 

Druga pripoved 

ob naših slikah je 

daljša. 

Napačno pisanje 

besed skupaj, 

določene povedi 

se začnejo z 

veznikom in. 

Če bi deklica za sabo 

res prebrala besedilo, 

bi najbrž odkrila kar 

nekaj napak.  

Deklica je napredovala 

v dolžini pripovedi, 

zanimivosti, večina 

povedi si logično sledi. 
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11 B Da bi vadila 

doma in da bi 

mi učiteljica 

razložila. 

Učenka je 

obravnavo 

poslušala, 

vendar ni bila 

prisotna na 

koncu učne ure. 

Deklica ni 

napisala vseh 

končnih ločil 

in velike 

začetnice na 

začetku 

povedi. 

Pripoved je 

približno enako 

dolga kot 

prejšnja. Določeni 

deli povedi so 

manj razumljivi. 

Jedro in zaključek 

sta neustrezno 

zapisana. Deklica 

ne postavlja 

končnih ločil in 

velike začetnice, 

napačen predlog. 

Morda deklica ne ve, 

kako se piše pripoved, 

ali pa se zaveda težav 

pri pisanju besed, da si 

želi, da ji učiteljica 

razloži snov. Morda bi 

lahko učiteljica dala 

učencem, ki imajo 

težave, učni list, ki bi 

jim bil v pomoč pri 

pisanju uvoda, jedra, 

zaključka. 

Deklica ima velike 

težave pri pisanju 

razumljivih povedi ter 

končnih ločil in velike 

začetnice. Njena 

pisava bi lahko bila 

boljša. 

12 B Izboljšala bi z 

branjem 

besedil, 

pisanjem in v 

mislih. 

Daljša pripoved 

(v primerjavi z 

ostalimi), malo 

napak.  

Težje besede: 

molzeu. Pri 

pisanju besed 

večkrat izpusti 

črko o. 

Ustrezna 

pripoved, 

dovolj dolga, 

berljiva 

(povedi si 

logično 

sledijo). 

Težave ima pri 

poimenovanju 

svojine (od 

mačkinega 

obraza), pri 

pisanju besed 

skupaj/narazen 

(seje), 

nepravilen 

zapis premega 

govora. 

Daljša pripoved, 

ima domišljijo 

(nihče ni napisal 

takega konca).  

Pri določenih 

besedah izpušča 

črke (trgvini),  

Deklica se zaveda, da 

je tudi branje zelo 

pomembno 

(pridobivamo besedni 

zaklad). Deklica ve, da 

mora vaditi pisanje 

besedil, ni pa 

povedala, na kaj bi se 

morala najbolj 

osredotočiti. 

Zadnja pripoved je 

daljša, razumljivejša, 

deklica ima tudi manj 

napak. 

13 B Še enkrat bi 

prebrala 

besedilo in 

popravila 

napake. 

Deklica ne 

uporablja 

dvojine, 

določene 

besede piše 

skupaj namesto 

narazen (neda). 

V povedih 

manjkajo 

besede, ki bi 

bile ključne pri 

razumevanju 

pripovedi. 

Manjkajo 

glagoli, 

nepravilen 

zapis premega 

govora, 

neustrezen 

besedni red, 

Manjka beseda v 

povedi, nekaj 

končnih ločil in 

velika začetnica. 

V nobeni pripovedi (ob 

naših sličicah) deklica 

ne napiše vseh besed v 

povedih. V nekaj 

povedih manjka 

beseda.  

Če bi deklica še enkrat 

prebrala besedilo, bi 

našla veliko napak.  

Z velikimi začetnicami 

in končnimi ločili 

deklica prej ni imela 

težav. 
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napake pri 

zapisu težjih 

besed (teke).  

14 B Da bi še enkrat 

prebrala svoje 

besedilo. 

Dolga 

pripoved, 

drugačna od 

ostalih. Zelo 

lepa pisava.  

Prekratka 

pripoved (4 

povedi). Ni 

ustreznega 

uvoda, jedra, 

zaključka. 

Nedokončana 

poved, manjka 

del glagola. 

 

Daljša pripoved, 

ustrezen uvod, 

jedro, zaključek.  

Pripoved je 

ustrezna, 

zanimiva, povedi 

si logično sledijo. 

Manjka en veznik 

in ena pika. 

Deklica je zelo 

napredovala, saj je 

zadnja pripoved daljša, 

ne gre zgolj za 

naštevanje, ampak za 

pripovedovanje. Uvod, 

jedro in zaključek so 

ustrezno napisani. S 

pisanjem težjih besed 

nima težav.  

15 B Da bi bila bolj 

pozorna na 

velike 

začetnice, 

končna ločila, 

da bi večkrat 

prebrala 

besedilo. 

Napačna 

uporaba ednine 

namesto 

množine, 

Nepravilno 

pisanje težjih 

besed, napačno 

postavljanje 

velike začetnice 

in končnih 

ločil, pisanje 

besed skupaj 

(namesto 

narazen). 

Napačno 

zapisane težje 

besede (Jakop), 

napačno 

pisanje besed 

skupaj 

(naglavi). 

Daljša od prejšnje 

pripovedi. 

Nepravilno 

sklanjanje 

samostalnika 

(masko), 

nepravilno pisanje 

besed 

skupaj/narazen, 

napačno 

postavljanje 

končnih ločil in 

velike začetnice. 

Deklica je nazadovala, 

saj je pri prejšnjih 

pripovedih ustrezno 

postavljala končna 

ločila in veliko 

začetnico. Veliko bo 

morala utrjevati težje 

besede, sklanjanje 

samostalnikov in 

pisanje besed 

skupaj/narazen. 

Je ena izmed redkih, ki 

je napisala konkretne 

in resnične predloge. 

Če bi besedilo še 

enkrat prebrala, bi 

zagotovo našla še 

kakšno napako. Če bi 

se bolj osredotočila na 

pisanje velike 

začetnice in končnih 

ločil, bi po vsej 

verjetnosti tudi 

naredila manj napak.  

16 B Da bi vadila 

doma in v šoli. 

Vsi imajo zelo 

podobne 

pripovedi, gre 

predvsem za 

naštevanje. 

Kratka 

pripoved. 

Napačno 

napisana težja 

beseda 

(movzla). 

Razumljiva 

pripoved, 

povedi si med 

seboj lepo 

sledijo, malo 

napak, pravilno 

sklanjanje. 

Napake: doma 

(domoma), 

kupiti (kupit). 

Napačno zapisane 

težje besede 

(domol), napačen 

besedni red. 

Deklica ni dala 

konkretnega predloga, 

kako bi lahko 

izboljšala svojo 

pripoved (napisala je, 

da bi morala več 

vaditi). Zadnja 

pripoved lepo teče 

(deklica je 

napredovala), je 

zanimiva, ima ustrezen 

uvod, jedro, zaključek.  



Novak, M. (2018). Pisanje pripovedi ob slikah v 3. razredu osnovne šole. Magistrsko delo. 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

 

120 

 

Najpogostejše napake 

deklice so: 

napačno pisanje težjih 

besed in napačen 

besedni red. 

17 B Bolj bi se 

morala 

skoncentrirati 

in narediti 

manj napak. 

Brez napak, 

pripoved je  

zelo podobna 

ostalim. 

Zelo kratka 

pripoved. Med 

branjem 

pripovedi se 

nam zdi, da  

gre bolj za 

naštevanje. 

Daljša pripoved. 

Povedi si logično 

sledijo, 

nepravilno 

sklanjanje 

samostalnika, 

napačni predlogi, 

neustrezne besede 

v povedi 

(pošetal). 

Deklica je 

napredovala, saj je pri 

drugem pisanju (ob 

naših sličicah) napisala 

daljšo pripoved. Še 

vedno ima težave pri 

uporabi neustreznih 

besed v povedi in pri 

sklanjanju 

samostalnikov. 

Če bi se deklica res 

osredotočila na 

pisanje, bi najbrž 

naredila manj napak. 

Če bi še enkrat 

prebrala besedilo, bi 

odpravila veliko 

napak. 

 

 

Pripovedi učencev in učenk šole B med obravnavo učne snovi so zelo podobne (to je logično, 

saj so se o slikah pogovorili vsi skupaj pred pisanjem).  

 

9.12.1  Povzetek 

Napredek posameznih učencev pri pisanju pripovedi ob slikah smo prikazali v preglednicah 

(preglednice vsebujejo tudi predloge učencev za izboljšavo svojega pisanja pripovedi in 

komentarje njihovega napredka).  

Dva odgovora sta bila neustrezna (en učenec šole A in en učenec šole B), ker se nista 

navezovala na pisanje pripovedi pri slovenščini, ampak na matematiko in šport. 

Velik delež učencev (predvsem dečkov) ni podal konkretnih predlogov za izboljšavo pisanja 

pripovedi. Večina je napisala ustrezne, a presplošne predloge za izboljšanje pisanja pripovedi 

ob slikah. Najpogosteje naveden (presplošni) predlog je bil, da bi morali učenci doma več vaditi 

pisanje. 

Ostali učenci so navajali ustrezne in konkretne predloge. Veliko učencev je predlagalo, da bi 

morali vaditi končna ločila in pisanje velike začetnice na začetku povedi. Ta predlog je 

ustrezen, ker ima večina pri tem težave. Nekaj učencev napiše celotno pripoved tako, da 

upošteva veliko začetnico na začetku pripovedi in končno ločilo na koncu pripovedi (vmes med 

povedmi pa pišejo vejice ali pa tudi tega ne).  

S pisanjem velike začetnice pri lastnih imenih večina nima težav. 

Medtem ko nihče izmed učenk in učencev šole A ni predlagal, da bi lahko svoja besedila še 

enkrat prebrali, je to predlagala večina deklic šole B. Ta ugotovitev je zanimiva, ker je učiteljica 

šole A tista, ki učence spodbuja, da naj svoja besedila še enkrat preberejo. Učiteljica šole B 

redko spodbuja učence, da naj še enkrat preberejo besedilo. 
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Le ena deklica šole B (in nobena deklica šole A) je izpostavila, da bi morala več brati (20 min. 

na dan) – edina učenka, ki se zaveda, da je branje izjemno pomembno, ker si s tem gradi besedni 

zaklad.  

Ena izmed deklic šole B je predlagala, da bi ji učiteljica lahko še enkrat razložila snov.  
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10  Sklepne ugotovitve 

V raziskavi o tvorjenju zapisane pripovedi ob slikah, ki smo jo izvedli v dveh oddelkih 3. 

razreda (šola A in B), smo ugotovili naslednje: 

Vsi učenci in učenke so v pripovedih – pisali so dve pripovedi ob istih slikah, in sicer v razmiku 

treh mesecev – ustrezno uporabljali preteklik in napisali ustrezen naslov. Nobena pripoved ni 

vsebovala manj kot tri povedi (o vsaki sličici eno). Večina učencev je ustrezno pisala dele 

besedila (uvod, jedro, zaključek), vendar ne v odstavkih. Tisti, ki so imeli pri tem težave, so 

imeli najpogosteje napisan neustrezen zaključek.  

Več učenk in učencev šole A (kot učenk in učencev šole B) je napredovalo pri pisanju pripovedi 

ob slikah (v drugo pripoved so poleg poimenovanja oseb vključili tudi dogodke, ki niso 

razvidni s slik).  

Učenke šole B niso pisale neustreznih besed glede na sobesedilo, zato niso imele možnosti, da 

bi pri tej postavki napredovale. Učenci in učenke šole A so napredovali v manjšem številu, 

medtem ko nihče izmed dečkov iz šole B ni napredoval (pri pisanju besed glede na sobesedilo). 

Tudi pri pisanju neknjižnih besed učenci in učenke šole B niso napredovali, pri učencih in 

učenkah šole A pa je viden napredek. Večina učencev v svojih pripovedih ni uporabljala 

neknjižnih besed. Število neknjižnih besed učencev šol A in B je zelo podobno. Praviloma je 

tistih učencev, ki so v obeh pripovedih pisali neknjižne besede, zelo malo. Učenci šole A so v 

drugi pripovedi pisali manj neknjižnih besed (so napredovali), medtem ko so dečki šole B 

nazadovali, saj so v drugi pripovedi napisali več neknjižnih besed kot v prvi. Neknjižni izgovor 

»trgavino« se je pojavil v besedilih učencev obeh šol, vse ostale neknjižne besede učencev pa 

so se razlikovale. 

Vsi učenci in učenke so drugič napisali daljše pripovedi. V njih prevladujejo enostavčne 

povedi. Za večstavčne povedi (tristavčne ali štiristavčne) velja, da so bile napisane zelo 

zapleteno in nerazumljivo. Pri pisanju dokončanih povedi ni napredoval nihče (v drugi 

pripovedi je bilo več nedokončanih povedi). Nedokončane povedi so v veliki meri pisali dečki, 

dokončane pa deklice.  

Učenci in učenke so pri tvorjenju povedi naredili veliko slovničnih napak. Deklice in dečki 

šole A so napredovali pri rabi samostalniških in pridevniških zaimkov, glagolih (težave imajo 

pri rabi nedoločnika in namenilnika ter glagolskem vidu), prislovih, veznikih (veznik in so 

pisali na začetku povedi). Nazadovanja skoraj ni bilo. Učenci in učenke šole B so napredovali 

pri rabi samostalnikov, samostalniških in pridevniških zaimkov ter pri rabi prislovov.   

Učenci in učenke obeh šol so pripovedi večinoma pisali v vsako vrstico, med njimi so manjše 

razlike (8 % več učencev in učenk šole B je napredovalo pri pisanju v vrstice). Imeli so precej 

težav pri pisanju besed, ki se napišejo drugače, kot se izgovorijo (vstal, delal …), nekaj učencev 

pa je naredilo napako pri pisanju besed skupaj/narazen (npr. ne bo).  Veliko učenk in učencev 

je pisalo predolge povedi. Učenci niso imeli težav pri pisanju velike začetnice pri lastnih 

imenih. Medtem ko so dečki šole A napredovali pri pisanju male začetnice in velike začetnice 

pri lastnih imenih, so nazadovali oz. imeli v obeh pripovedih skoraj enako število napak pri 

veliki začetnici na začetku povedi. Pri deklicah šole A velja ravno nasprotno: napredovale so 

pri pisanju velike začetnice na začetku povedi in nazadovale pri pisanju male začetnice pri 

občnih imenih in velike začetnice pri lastnih imenih. Deklice in dečki obeh šol so se izboljšali 

pri pisanju končnih ločil in velike začetnice na začetku povedi (vendar učenci in učenke šole 

A v večji meri kot učenci in učenke šole B).  
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Pri opazovanju pouka smo opazili, da podrobna obravnava nove učne snovi ne prispeva k 

boljšim pripovedim učencem. Ključno za napredek učencev pri pisanju pripovedi ob slikah je 

utrjevanje. Učitelj mora narediti natančno analizo učenčevih napak in učencem dati povratno 

informacijo o njihovem pisanju. Učenci morajo narediti popravo in se pogovoriti o napakah 

(zavedati se morajo svojih napak). Medtem ko so učenci šole A napredovali, so učenci šole B 

skoraj stagnirali, ker pisanja pripovedi ob slikah niso pogosteje vadili, posledično pa o pisanju 

niso dobili dovolj povratnih informacij. 

Pri pisanju pripovedi morajo imeti učenci mir in tišino, da se lahko zberejo. Če je v razredu 

nemir, se učenci ne morejo zbrati, prav tako pa večina začne prepisovati drug od drugega. 

Med obravnavo te učne snovi sta učiteljici uporabili frontalno delo, individualno delo in delo 

v paru. Velik delež učencev najraje piše pripoved ob slikah sam, saj meni, da se v nasprotnem 

primeru ne more zbrati in ima težave pri skupinskem delu (upoštevati je potrebno druge člane 

skupine). Učiteljici večino slik za pisanje pripovedi najdeta v učbeniku Lili in Bine 3 (Kramarič 

idr., 2016) in v starih Cicibanih.  

Priporočljivo je, da imajo učenci pri pisanju v razredu tudi vidne pripomočke (plakate), na 

katerih so opozorjeni na najpogostejše napake. Nobena učiteljica eksplicitno ne prilagaja sličic 

določenim učencem. Šibkejši učenci imajo po njunem mnenju včasih možnost, da pišejo 

pripoved ob manjšem številu slik kot ostali.  

Z učenci sta obe učiteljici pogovarjali o napakah. Učenci obeh šol se ne zavedajo svojih napak 

(pomanjkljivosti) pri pisanju pripovedi ob slikah. Večji del dečkov obeh šol meni, da pri 

pisanju pripovedi ob slikah nima težav. Ker menijo, da nimajo težav, niso osredotočeni na 

razumljivost besedila, pravilen zapis …  

Iz ankete za učence pa smo razbrali, da se zdi učencem in učenkam šole A pisanje najtežja 

sporazumevalna dejavnost, učenci in učenke šole B pa menijo ravno nasprotno (pisanje je 

najlažja sporazumevalna zmožnost).  

Večina učenk in učencev rada ali zelo rada bere. Večina bere skoraj vsak dan. 

Največ učenk in učencev šole A rado piše, največ učenk in učencev šole B pa zelo rado piše. 

Tudi doma pišejo besedila, predvsem o sebi, o svojem okolju, o tem, kar so videli ali slišali ali 

doživeli in vabila. Učenci in učenke obeh šol menijo, da pri slovenščini in pri drugih učnih 

predmetih najpogosteje rešujejo naloge v delovnih zvezkih.  

Večina učenk in učencev šol A in B rada piše pripovedi ob slikah, saj so mnenja, da so jim 

slike v pomoč pri pisanju (dobijo več idej, o čem naj pišejo). Ravno zaradi tega razloga se 

učencem in učenkam zdi pisanje pripovedi ob slikah lažje od pisanja pripovedi brez slik. 

Večina učenk in učencev obeh šol je mnenja, da pripovedi ob slikah najpogosteje pišejo sami. 

Največ dečkov obeh šol bi najraje pripoved pisalo samih (ne znajo sodelovati, pride do 

prepirov), največ deklic pa v paru (medsebojna pomoč, je zanimivejše, več idej). 

Učenci iz šole A (za razliko od učencev iz šole B) svojo pripoved preberejo ostalim sošolcem. 

O pripovedi se nato pogovorijo, povedo, kako bi jo lahko izboljšali. Večina dečkov in deklic 

šole A ter deklic šole B meni, da svojih pripovedi ne predstavijo celotnemu razredu. Kljub 

temu da je učiteljica šole B povedala, da v letošnjem letu učenci in učenke še niso predstavljali 

svojih pripovedi ob slikah sošolcem, je še vedno večina dečkov obkrožila odgovor, da svojo 

pripoved velikokrat predstavijo sošolcem. 
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Učenci in učenke obeh šol so predlagali, da bi morali pisanje pripovedi ob slikah vaditi doma. 

Vadil naj bi predvsem pisanje končnih ločil in velike začetnice. Večina deklic šole B je 

predlagala, da bi morale napisano besedilo še enkrat prebrati in popraviti napake. Učenci in 

učenke so izpostavili, da bi morali več brati in izboljšati svojo pisavo. 

Učitelj bi se moral zavedati, da učencem predstavlja vzor. Če ima pozitiven odnos do npr. 

sporazumevalnih dejavnosti, je večja možnost, da bodo tudi učenci razvili pozitiven odnos do 

učne snovi. Med celotnim letom mora učitelj spodbujati zmožnost branja in pisanja, ker imajo 

učenci s tema sporazumevalnima zmožnostma najmanj izkušenj. 

Priporočljivo je, da učitelj na različne kreativne načine spodbuja pisanje pripovedi ob slikah 

(medpredmetno povezovanje, nadaljevanje konca/jedra, sprememba konca, likovno ustvarjanje 

slik za pisanje pripovedi …). Ker imajo nekateri učenci težave pri pisanju uvoda in zaključka, 

bi moral učitelj več časa nameniti obravnavi in utrjevanju teh delov besedil (npr. učenci bi 

lahko napisali začetek/konec pripovedi ob slikah). 

Učenci imajo veliko težav pri pisanju razumljivih povedi. Učitelj bi lahko učence spodbujal k 

pisanju krajših in razumljivejših povedi, ker to vpliva na zapis ustreznih končnih ločil in pisanje 

velike začetnice na začetku nove povedi.  

Na konkretnih primerih bi morali učenci vaditi rabo besed, predvsem uporabo glagolov 

(glagolski vid) in sklanjanje samostalnikov.  

Ker nekateri učenci ne pišejo v vsako vrstico, bi lahko učitelj večkrat učno uro slovenščine (in 

drugih predmetov) organiziral tako, da bi učenci pisali brez pomožnih črt (učenci morajo biti 

konec tretjega razreda zmožni pisati besede brez pomožnih črt). 

Učitelj učencev ne bi smel samo hvaliti, ampak storiti vse, da bi se učenci zavedali svojih napak 

in šibkih točk ter bi se izboljšali. Če se učenci svojih napak ne zavedajo, jih ne morejo odpraviti.  

Učitelj bi moral biti pozoren, da pri branju svojih pripovedi pridejo na vrsto različni učenci (in 

ne vedno eni in isti). Sošolci bi morali imeti jasne zadolžitve med poslušanjem (predlaganje 

izboljšav, vrednotenje po vnaprej znanih merilih).  

Ugotovili smo, da učitelji premalo časa namenijo utrjevanju te učne snovi. Ker ji ne posvečajo 

dovolj pozornosti (površno pregledani izdelki učencev, premalo utrjevanja), se učenci pri 

pisanju pripovedi ne morejo izboljšati, ker se ne zavedajo svojih šibkih področij pri pisanju 

pripovedi ob slikah. 
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IV. ZAKLJUČEK 

Z magistrskim delom bi želeli vplivati na učitelje, da bi se začeli zavedati, kako pomembna je 

kakovostna obravnava (in dovolj pogosto) utrjevanje pisanja besedil, tudi pripovedi ob slikah. 

Učitelji imajo v tem procesu ključno vlogo, saj morajo učencem dajati kakovostne povratne 

informacije o njihovem pisanju. Učenci morajo poznati svoja močna in šibka področja pri 

pisanju besedil (pripovedi ob slikah) – če ne vedo, kaj delajo narobe, ne morejo izboljšati 

pisanja.  

Ugotovili smo, da večina učencev rada piše besedila ob slikah (dečki najraje pišejo sami, 

deklice v paru).  

Izsledkov raziskave ne moremo posplošiti, ker smo v raziskavo zajeli premajhen vzorec 

učencev in učiteljev. Raziskavo bi lahko razširili in jo izvedli v več oddelkih 3. razreda na 

različnih OŠ po Sloveniji. Tako bi lahko ugotovili, ali lahko naše sedanje rezultate posplošimo 

ali ne. 
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VI. PRILOGE 

Priloga 1: Soglasje staršev za sodelovanje učencev v raziskavi 

 

Pozdravljeni, 

sem Mojca Novak, absolventka magistrskega študija razrednega pouka na Pedagoški fakulteti 

v Ljubljani. V okviru svoje magistrske naloge preučujem tvorjenje zapisanega besedila ob 

slikah (pri predmetu slovenščina). Ker naj bi v raziskavi sodelovali učenci 3. razreda, Vas 

prosim za dovoljenje. Dve šolski uri bosta zvočno posneti. Raziskava bo anonimna. Rezultate 

raziskave si boste lahko ogledali v končani magistrski nalogi z naslovom Pisanje pripovedi ob 

slikah v 3. razredu osnovne šole, ki bo na vpogled na voljo tudi na vaši šoli. 

 

Lep pozdrav 

                                                                                                           Mojca Novak 

 

__________________ 

           Kraj in datum 

 
 

IZJAVA O PRIVOLITVI ZA SODELOVANJE V RAZISKAVI 

 

Strinjam se, da moj otrok ____________________________ sodeluje v  
                                                           Ime in priimek otroka 
 

raziskavi o tvorjenju pripovedi ob slikah v 3. razredu osnovne šole.      

Dovolim, da bosta dve šolski uri zvočno posneti in da se rezultati anonimno 

uporabijo v pedagoške in znanstvenoraziskovalne namene. 

 

                                Podpis staršev                 

                                                                                            ________________ 

___________________ 

           Kraj in datum 
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Priloga 2: Opazovalni list za analizo obravnave učne ure Pisanje 

pripovedi ob slikah 

 

OPAZOVALNI LIST 

Datum opazovanja: 

Opazovalec: 

Opazovani razred: 

 

1. Potek poučevanja pisanja besedila ob slikah. 

o Ali učiteljica motivira učence na 

začetku učne ure? Kako? 

 

o So navodila učiteljice natančna in 

jasna? 

 

o Ali učiteljica učence spodbuja k 

poglobljenemu razmišljanju ter 

poudarja, da naj še enkrat pogledajo 

sličice in razmislijo? 

 

 

 

o Ali imajo učenci dovolj časa za 

razmislek in delo? 

 

o Ali se učiteljica z učenci pogovori o 

njihovem individualnem/skupinskem 

delu? Ali učenci predstavijo svoje 

delo? 

 

 

 

o Kaj učiteljica počne, medtem ko 

imajo učenci določeno nalogo (npr. 

individualno delo, delo v paru)? 

 

o Učne oblike in zanimivosti.  

o Ali učiteljica spodbuja učence k 

pripovedovanju le o fizičnih stvareh 

ali tudi o počutju, čustvih, mislih 

»junakov«? 

 

o Ali se pogovarjajo o vseh slikah?  

o Ali učenci dobijo navodila, nasvet, 

kako je najlažje začeti pripoved/kaj 

pisati v uvodu, jedru, zaključku? 

 

o Tabelska slika?  

o Učni list za pomoč?  

o Ali učiteljica učencem pove merila za 

vrednotenje zapisanega besedila ob 

slikah, preden pričnejo s pisanjem? 

  

o Ali učiteljica učence opozarja na 

čitljivo pisanje? 
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o Ali učence motivira za pisanje 

pripovedi? 

 

o Je v razredu med pisanjem pripovedi 

tišina? 

 

o Ali učiteljica učence opozori na 

naslov? 

 

o Ali učiteljica uporablja izraz 

»zgodba« ali »pripoved«? 

 

o Ali učiteljica uporablja ustrezno 

terminologijo (govori, da naj 

pripovedujejo ali opisujejo sličice)? 

 

o Ali učenci pri učni uri sodelujejo/se 

dolgočasijo? 

 

 

o Ali učiteljica diferencira delo?  

2. Evalvacija. 

o Ali učiteljica šele v fazi evalvacije 

pove merila za ocenjevanje? 

 

o Ali učiteljica da povratno 

informacijo? 

Če da, ali je informacija ustna ali 

pisna? 

 

o Ali je povratna informacija obširna, 

kratka? 

 

o Ali vsak učenec dobi povratno 

informacijo ali učiteljica povratno 

informacijo usmeri v pogoste napake 

vseh učencev? 

 

o Katere so najpogosteje izpostavljene 

napake učencev?  

 

o Ali se povratna informacija nanaša le 

na napake učencev ali učiteljica 

učence tudi pohvali?  

 

o Ali učiteljica komentira pisavo 

učencev? 

 

o Katere napake v besedilu popravlja in 

vrednoti? 

 

o Ali morajo učenci svoje izdelke 

prebrati sošolcem? 

 

o Katere učence učiteljica zbere za 

predstavitev izdelkov? 

 

o Ali prebrane izdelke učencev 

učiteljica skupaj z učenci komentira?  
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Priloga 3: Sličice za pisanje pripovedi na šoli A 

 

 

Kramarič, M., Kern, M., Pipan, M. (2016). Lili in Bine 3. Ljubljana: Rokus Klett. 
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Priloga 4: Sličice za pisanje pripovedi na šoli B 
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Priloga 5: Sličice za pisanje pripovedi na šoli A in B 

 

 

Rogelj, B. (2015). Nacek ima masko. Ciciban, 70, (11/12), 45. 
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Priloga 6: Preglednica za utrjevanje pisanja pripovedi ob slikah (od 

obravnave učne snovi naprej do ponovnega pisanja ob istih sličicah) 

 

Datum 

utrjevanja 

pisanja 

besedila ob 

slikah. 

Število 

šolskih ur 

ponavljanja. 

Pisanje besedila: Pregled izdelka:  

doma v šoli »leteče 

pregledan« 

natančno 

pregledan 
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Priloga 7: Preglednica za utrjevanje pisanja pripovedi ob slikah šole A 

 

 

 

Priloga 8: Preglednica za utrjevanje pisanja pripovedi ob slikah šole B 
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Priloga 9: Vprašanja za intervju 
 

1. Kako pri učencih razvijate pisanje besedila ob slikah (učna metoda)?  

2. Ali učence motivirate pred pisanjem besedila ob slikah? Če da, kako? 

3. Kaj morajo učenci pisati s pomočjo slik? 

4. Kako izbirate slike za pisanje besedila ob slikah? 

5. Ali mislite, da slike vplivajo na boljše pisanje učencev? Zakaj? 

6. Ali imajo učenci pri tvorjenju besedila poleg slik še druge pripomočke v razredu? Če da, 

katere? 

7. Koliko je učencev s posebnimi potrebami/je v postopku za pridobivanje odločbe? 

8. Ali vsi učenci pišejo besedilo ob enakih slikah ali pa ima kdo prilagoditve? Če jih ima, 

katere? 

9. Katerim učencem prilagajate slike? 

10. Kako pogosto razvijate tvorjenje besedila ob slikah? 

11. Katere učne oblike izvajate pri tem? Zakaj?  

Katero učno obliko izvajate največkrat? Zakaj? 

12. Kaj vrednotite/ocenjujete pri zapisanem besedilu ob slikah?  

13. Kaj učencem pri pisanju besedila ob slikah povzroča težave? 

14. Ali se z učenci tudi pogovarjate o napakah? 

15. Kako učencem predstavite napake? 

16. Ali od učencev zahtevate, da glasno preberejo svoja besedila sošolcem? Če da, kaj delajo 

pri tem sošolci? 

17. Kateri učenci so najbolj uspešni pri tvorjenju besedila ob slikah? 

18. Kako pomagate manj uspešnim učencem? 

19. S čim si pomagate pri popravljanju besedil učencev? Slovenski pravopis? Ali popravljate 

samo pravopis?  
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Priloga 10: Anketni vprašalnik za učence 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 
 

Spol:     Ž     M 
 

1. Ali rad/rada bereš?  
 

    

    

        NE                                                                                         DA 
 

 

2. Kako pogosto bereš knjige doma? Izberi eno trditev.  

a) Skoraj vsak dan. 

b) Enkrat ali dvakrat na teden.  

c) Enkrat na mesec. 

č) Doma ne berem knjig. 

d) Drugo: ________________________________________________________ 
 

 

3. Ali rad/rada pišeš? 
 

    

    

        NE                           DA 
 

 

4. Ali doma kdaj pišeš besedila, ki niso povezana s šolo?  DA   NE 

Če si obkrožil/obkrožila DA, nadaljuj s trditvijo 5.  

Če si obkrožil/obkrožila NE, nadaljuj z vprašanjem 6. 

 

5. Doma rad/rada pišem (Obkrožiš lahko več odgovorov.)  

a) o sebi, o svojem okolju, o tem, kar sem videl/videla ali slišal/slišala ali 

doživel/doživela. 

b) čestitke. 

c) voščila. 

č) vabila. 

d) Drugo: ________________________________________________________ 
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6. Kaj najpogosteje pišeš pri slovenščini v šoli? 

a) Po nareku učno snov. 

b) Prepis učne snovi s table. 

c) Odgovore na vprašanja.  

č) Spise. 

d) Rešujem naloge na učnih listih ali v delovnem zvezku. 

e) Drugo: ________________________________________________________ 

 

7. Kaj najpogosteje pišeš pri drugih učnih predmetih? 

a) Po nareku učno snov. 

b) Prepis učne snovi s table. 

c) Odgovore na vprašanja. 

č) Rešujem naloge na učnih listih ali v delovnem zvezku. 

d) Drugo: ________________________________________________________ 

 

8. Obkroži ustrezen odgovor. 

o Ali se ti zdi pisanje težje od poslušanja?  DA   NE 

o Ali se ti zdi pisanje težje od branja?  DA   NE 

o Ali se ti zdi pisanje težje od govorjenja?  DA   NE 
 

9. Ali rad/rada pišeš besedilo ob slikah?  DA    NE  

    Zakaj? ________________________________________________________ 
                                                                           

10. Ali se ti zdi pisanje besedila ob slikah težje od pisanja besedila brez slik?  

      DA     NE 

Zakaj? __________________________________________________________ 
 

11.  Ali imaš težave pri pisanju besedila ob slikah?  DA    NE 

Če si obkrožil da: Kaj ti pri pisanju besedila ob slikah povzroča težave? 

a) Ne vem, kako naj začnem pisati. 

b) Začeti znam, ne znam pa končati. 

c) Ne spomnim se besed.  

č) Pri zapisu besed naredim veliko napak. 

d) Težko mi je pisati povedi. 

e) Drugo: ____________________________ 
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12. Kako po navadi pišeš besedila ob slikah v šoli? 

a) Sam/Sama. 

b) Skupaj s sošolcem/sošolko. 

c) V skupini učencev. 

Če bi lahko izbiral/izbirala, kako bi najraje pisal/pisala besedilo ob slikah?  

a) Najraje bi pisal/pisala sam/sama. 

b) Najraje bi pisal/pisala s sošolcem/sošolko. 

c) Najraje bi pisal/pisala v skupini učencev. 

 

Zakaj? _______________________________________________________________ 

 

13. V šoli ali doma morate napisati besedilo ob slikah. Ali moraš po navadi svoje 

besedilo nato prebrati sošolcem? 

a) Večinoma da. 

b) Ne. 

 

14. Če si na prejšnje vprašanje odgovoril z a):  

Obkroži/Napiši, kaj po navadi naredijo sošolci po tvojem branju. (Obkrožiš lahko 

več odgovorov.) 

a) Povedo svoje mnenje o besedilu. 

b) Predlagajo, kako bi lahko besedilo izboljšal/izboljšala. 

c) Povedo, kako sem prebral/prebrala besedilo. 

č) Nimajo nobene naloge, samo poslušajo. 

d) Drugo: ________________________________________________________ 
 

 

15. Kako bi lahko izboljšal/izboljšala svoje pisanje besedil? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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Priloga 11: Potek obravnave pisanja pripovedi ob slikah na šoli A 

 

2 šolski uri 

UČITELJICA: Kdo ima kužka? O tem se pa letos res še nismo pogovarjali.  

UČENEC 1: Js bom dubu. 

UČITELJICA: Dvigni roko. 

UČENEC 2: Mi ga mamo. 

UČENEC 3: Mi mamo labradorca. 

UČITELJICA: Ooo, lepo. 

UČENEC 4: Mi imamo kužka. 

UČITELJICA: Kužka? Kje? 

UČENEC 4: Pri stricu.  

UČITELJICA: Aja, tam, pri babici. 

UČENEC 5: Mi imamo kačo.  

UČITELJICA: Aja?  

UČENEC 6: Mi imamo mačko. 

UČENEC 7: Nam je pa kuža umrl. Je bil že star. 

UČITELJICA: Aha, je umrl od starosti.  

UČENEC 8: Mi imamo pa malega nemškega ovčarja.  

UČITELJICA: Vi ga imate? 

UČENEC 8: Ja.  

UČITELJICA: Je psička, kužek? Je še mladiček? 

UČENEC 8: Psica je. Ja, mladiček. 

UČITELJICA: Tudi jaz imam kužka. Moj mož je praznoval 40 let in smo ga presenetili. Mi 

imamo že zlato prinašalko, stara je 10 let. Ampak, zaželel si je še mjčkenga psa. Mi že imamo 

eno psičko, Loti ji je ime. Druga je pa Tisa. Je navihana punca. Doma mamo mjhnga malčka.  

UČENEC: Imao sam papagaja. 

UČITELJICA: Papagaja si imel, kužka pa ne? 

UČENEC: Ne. 

UČENEC: Jaz sem tut imel psa pr babici, ampk je že umrl, k je biu str. 

UČITELJICA: Kdo bi si pa želel kužka? 

UČENCI: Js. 
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UČITELJICA: Želja večine otrok je, ja, imeti mucko ali imeti kužka. Ampak to prinaša 

odgovornost. Vi bi tut vsi mel kužka, ampak noben se ne bi vstajou, zjutrj in zvečer, da bi 

kužka lulat pelou. Kužki mjhni prinašajo odgovornost. Tako kot dojenčki.  

Kdo je že kdaj kužka peljal na sprehod? 

UČENEC: Js sem ga peljala. 

UČITELJICA: Samo enkrat? 

UČENEC: Ne. 

UČITELJICA: No, povej, kako greš ti s tem kužkom na sprehod? Hodi zraven tebe ali na 

povodcu? 

UČENEC: Na povodcu. Po hod pa vse polula. 

UČITELJICA: Ja, kužki zaznamujejo svoje ozemlje. S tem želijo povedat drugim kužkom: 

»Tukaj sem bil jaz. Jaz sem tukaj glavni.« Ne? 

Mmmm, ti maš kužka? 

UČENEC: Ja.  

UČITELJICA: Kaj se pa zgodi, ko kuža zagleda muco? 

UČENEC: Začne tečt. 

UČITELJICA: Aha, takrat začne delovati živalski nagon in steče za muco. 

Danes, učenci, ne bomo opisovali kužka. Ne bomo opisovali živali, po navadi to počnemo. 

Odprite DZ na strani 19. Na sličicah vidimo nekaj, o čemer smo se mi za uvod zdajle že 

pogovarjali. Za uvod vam bom dala (bom malo gledala na mojo uro) 2–3 min časa, da greste 

skozi vsako sličico, podrobno pogledate, kaj je na sličicah; kaj se je zgodilo; kdo vse je na 

sličicah; kako izgledajo te osebe; kdaj se je to zgodilo. Ustvari si eno zgodbico že sedaj v glavi. 

Tiho si, opazuješ sličice. Da vidmo, da so učki res samo noter v DZ.  

Ko si pri zadnji sličici in misliš, da si končal, še enkrat poglej prvo sličico in pozorno opazuj. 

Morda boš zdaj kaj novega videl in si prej spregledal. Kar še enkrat. 

Tako, ste? Še potrebujete čas? Imate v glavi eno sliko? Kaj se je pripetilo? Kako se je končalo? 

Ste si že oblikovali? 

UČENCI: Ja.  

UČITELJICA: No, super. Zdaj pa dobro poslušaj naslednjo nalogo. Delali boste v paru s 

sošolcem poleg tebe. Bo šlo?  

Najprej bo začel tisti, ki je v klopici na desni strani. Dvignite roko. Vi boste začeli. Kje boste 

začeli? Na koncu? Na sredini? 

UČENEC: Ne, na začetku. 

UČITELJICA: Začeli boste pripovedovati, kaj opažaš. Začneš pri prvi sličici. Pripoveduješ v 

celih povedih. Najprej poveš eno poved. Ko končaš eno poved, bo nadaljeval tisti, ki je na tvoji 

levi. Levi, zopet poveš eno poved, in nadaljuje spet desni. Izmenjujete se toliko časa, dokler 

zgodbice ne pripeljete čisto do konca. V redu. Kakor, da se med vama prepleta, spletata niti, ki 

se prepleta v eno zgodbico. 
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Kaj bi se zgodilo, če bi samo en v paru povedal celo zgodbo? 

UČENEC: Eden bi povedal vse, drugi nič. 

UČITELJICA: Tako je, eden bi povedal vse, drugi pa ne bi rabil nič oz. bi vse ponovil. In pri 

tem ne bi uporabljal svojih možgančkov, svojih zamisli, ne bi bil aktiven. Tvoj sošolec mora 

nadaljevati to, kar si ti končal. Ne more on kar nekaj povedat. 

Da vidimo, kako bo to teklo, vidve poskusita. 

UČENEC: Neža je šla na sprehod. 

UČENEC: Svojega psa je probala čim bolj ustavljati.  

UČITELJICA: Zdaj se obrneš k sošolcu, obrneš DZ tako, da vidiš sličice. Prični. 

Zdaj bom pa preizkusila, kako pozorno ste poslušali drug drugega. Kako pozorno ste vi 

opazovali sličice. Sličica nima nobenih besed. Slika lahko ogromno pove. Če pogledamo obraz 

človeka. Ali lahko prepoznamo, kdaj je človek vesel, žalosten …? 

UČENEC: Ja. 

UČITELJICA: In tudi na dekličinem obrazu lahko razberemo, kako se je ona počutila. Kako 

se je počutila na sličici 5? Kako ima sklonjeno glavico, roke? Si umiva roke? 

UČENEC: Ne, žalostna je. 

UČITELJICA: Ja, res je. Žalostna je. Kaj pa dela druga deklica, ki je zraven? 

UČENEC: Tolaži jo. 

UČITELJICA: Ja, tolaži jo. Ja, res, morte čim bolj z besedami opisati. Čim bolj opišite 

dogajanje. 

Naštejte mi čim več oseb, ki nastopajo v tej zgodbi.  

UČENEC: Nastopajo deklica in pes in otroci. 

UČITELJICA: Tako. Kaj mislite, kdaj se je to pripetilo, kdaj se je to dogajalo? 

UČENEC: Dolgčas ji je bilo, zato je šla psa peljat na sprehod.  

UČITELJICA: Ti si odgovoril na vprašanje, zakaj se je to pripetilo. Mene zanima, kdaj, kateri 

čas je bil to. 

UČENEC: Dolgčas ji je blo, k ji je blo dolgčas s temi igračami. 

UČITELJICA: Ti si zopet odgovoril na vprašanje zakaj.  

UČENEC: Poletje. 

UČITELJICA: To je bilo nekega poletnega dne. Zakaj, po čem lahko to sklepaš? 

UČENEC: Metulji so.  

UČITELJICA: Bravo, metulji so. Kaj še? 

UČENEC: Pa v kratkih rokavih so oblečeni. Zato bi mi to zgodbico lahko kako začeli? Neža 

je peljala psička na sprehod. 

Kako bi mi začeli zgodbo? 
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UČENEC: Nekega poletja.  

UČITELJICA: Tako je, nekega poletja/poletnega dne/sončnega dne … Tako, zdaj smo 

oblikovali uvod. Povedali smo, kdaj se je nekaj zgodilo, prej smo omenili, kdo nastopa v tej 

zgodbici. Lahko še nekaj povemo o Neži ali Pikiju. Šele potem preidemo v ta debel trebušček 

(kaže tabelsko sliko). Pa smrček pa usta. V tem trebuščku bomo mi pa kaj nrdil? V ta trebušček 

bomo spravili vse. Kdo je prišel? Kdo je tolažil Nežo? Kako se je počutila Neža …? V 

trebušček vse zbašemo. To je osrednji del zgodbe. Jedro, bistvo zgodbe. Kdo bi mi opisal 

Nežo? 

 

UČENEC: Neža je razmišljala na klopci, kaj bo počela. 

UČITELJICA: Ne, opiši Nežo. 

UČENEC: Neža je bila dobrosrčna. 

UČITELJICA: Si razbrala, da je bila dobrega srca, aha. 

UČENEC: Je bila žalostna. 

UČITELJICA: Zakaj? 

UČENEC: Ker se vidi iz slike. 

UČITELJICA: Kakšna je bila Neža? 

UČENEC: Neža je bila majhna deklica, ki je imela psička. Imela je rada prijatelje. 

UČITELJICA: Kako pa veš, da je imela rada prijatelje? 

UČENEC: Na tretji sličici se igra z njimi. 

UČITELJICA: Kakšen je bil pa njen psiček? 

UČENEC: Nagajiv, prijazen, siv, ima veliko energije, nagajiv. 

UČITELJICA: Zakaj je ngajiv? 

UČENEC: Ker je zbežal, zagledal je ptička. 

UČITELJICA: Kakšen je ta kuža, živahen, nagajiv, kaj še? 
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UČENEC: Tak, lovec. 

UČITELJICA: Ne. 

UČENEC: Firbčen. 

UČITELJICA: Ja, radoveden. Neža se obrne, njenega psička na ni na spregled. Kako se je Neža 

počutila? Jokala je. Zaskrbljena je. 

UČENEC: Kaj še? 

UČENEC: Mislila je, da ga ne bo nikoli več videla. 

UČITELJICA: Ja, to je grozna misel. Čeprav je bil nekje blizu. Mislite, da je prijateljem 

povedala, kaj se je zgodilo? 

UČENCI: Ja. 

UČITELJICA: Mislite, da je povedala? Ne vemo, lahko pa sklepamo. Kako mislite, da so se ti 

otroci odzvali? Kaj so otroci potem počeli? 

UČENEC: Iskali psa. 

UČITELJICA: Ja, pomagali so iskati psa. Ali je bil kak otrok, ki ni želel pomagati, kaj mislite?  

UČENEC: Vsi so želeli pomagati. 

UČITELJICA: Žoge so spustili z rok. Kaj je tale deklica rekla Neži? 

UČENEC: Da bo bilo vse v redu. 

UČITELJICA: Pomirila jo je, da bo vse v redu. 

UČITELJICA: Morda je deklica vedela, da bo Piki prišel nazaj. In kako se zgodba konča? Zdaj 

smo tu pri tačkah (riše). Vse do zdaj smo govorili o stvareh, ki spadajo v trebušček. 

UČENEC: Kaj pa je glava (zajčka)? 

UČITELJICA: Glava je uvod, tisto, kar smo že povedali. S čimer smo začeli zgodbo. 

V nogah je zaključek. Je kratek. Vsaka zgodbica mora imeti zaključek. Vi po navadi že začnete 

z osrednjim delom, spustite nek začetek. Kako bi se lahko končala zgodba? 

UČENEC: Vsi so živeli srečno. 

UČITELJICA: Ja, to je standarden konec. Dajmo se spomnit še česa.  

UČITELJICA: In ko je prišla nazaj na klop, je našla kužata in ga je objela. Zdaj pa še malo 

povej, kako se je počutila. 

UČENEC: Dobro. 

UČITELJICA: Neža je bila zelo vesela, da sta bila ponovno skupaj. Tako, zdaj smo oblikovali 

zaključek. Lejte, to zgodbico boste morali vi zdaj napisati. Kot vidite, pisanje zgodbe ob slikah 

ni to, da ob vsaki sličici napišeš eno poved. Oblikovati moraš zgodbo, ki ima uvod, vse 

dogajanje (kaj se je pripetilo, kdo vse je bil vpleten, kako se je počutila Neža, zakaj je jokala, 

zakaj jo je tista punčka tolažila) in na koncu, kako se je zaključilo. Potem sledi zaključek. 

Zaključek ni, da napišeš konec, kot to napišete nekateri. Zaključek je to, da poveš, kako se je 

stvar razpletla, kako so se počutili. Vsem nastopajočim lahko date svoje ime. Ne pozabite na 
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končna ločila; velike začetnice pri imenih, na začetku povedi. V pomoč so vam vprašanja, ki 

so zelo splošno postavljena. Veljajo za vsako zgodbico, ki jo boste pisali. S tem listom si lahko 

pomagaš. Naslednji teden boste dobili samo sličice, nič se ne bomo pogovorili. Sam boš moral 

napisati zgodbo. 

Naj bo zgodbica zanimiva, da bo tisti, ki bo poslušal/bral, z zanimanjem poslušal/bral. Zaenkrat 

bomo pisali srečne konce. Ko boste pa večji, odrasli, boste lahko pa tudi manj srečne konce 

pisali. Ampak mi bomo zaenkrat kar veseli in srečni in tako tudi končali z zgodbico. 

UČENEC: Kva pa napišemo? 

UČITELJICA: To napišeš v pisanko. Napiši naslov. Loti se pisanja zgodbice. Ti si zdaj pisatelj. 

Pišeš zgodbico, ki jo bodo brali otroci vsega sveta. Zato ne napiši samo tadada tadada tadada, 

konec. Naj bo zanimiva. Najboljše izdelke bodo sošolci prebrali. Jaz vam bom te zgodbice 

pregledala. Res se potrudi. Bodite čim bolj izvirni. Zvezek mora bit cel na mizi. Pišemo z 

nalivnim peresom.  

Tisti, ki so končali, so prinesli zvezek k učiteljici, da jim je pregledala izdelke. Vsakemu je 

izdelek popravila in osebno povedala, na kaj naj bo pozoren. 

Na koncu ure je povedala nekaj glavnih napak celega razreda.  

UČITELJICA: Glejte, bila sem presenečena. Vsi ste se potrudili pri svojih zgodbicah. Pazite, 

tist list, ki sem vam ga dala, je samo v pomoč, ne odgovarjajte samo na tista vprašanja. List je 

samo vodilo, da približno veš, te vprašanja spomnijo, o čem pisat v uvodu, jedru, zaključku. 

Veliko bomo delali na tem, kako zapisati težje besede, npr. sprehod, regrat … Pri večini je 

zgodbica v redu.  

Pokliče učenca, da prebere zgodbico. 

UČITELJICA: Svojo pisavo morate znati prebrati. Potrudi se pri pisavi, da boš znal prebrati za 

sabo. Ko bereš, beri na glas in razločno, da te bodo vsi slišali in razumeli. Bom zdajle prebrala 

tvojo zgodbico, naslednjič vam bom dala pa malo več časa, da se pripravite na branje. Ko 

beremo, moramo prebrati tako, da je poslušalcem zanimivo. 

UČENEC:  

Izgubljeni Piki 

Nekega jutra sta Neža in Piki odšla v park. Neža se je usedla na klop. Odločila se je, da bo šla 

naprej. Prišla je do njenih prijateljev. Z njimi se je igrala, a ni opazila, da je Piki pobegnil. Neža 

je ugotovila, da Pikija ni več. Začela je jokati. Ajda jo je potolažila in vsi so klicali Piko, Piko, 

Piko, a ni ga bilo. Neža je šla domov. Pri klopci je našla Pikota. Bila je srečna. Nato sta šla 

domov. 

Drugi učenec pride na vrsto. Učiteljica prebere njegovo zgodbo. Učiteljica je brala 

dramatično, vsi so jo poslušali. 

UČENEC:  

Mia in Rex 

Nekega dne je Mia povedala mami, da gre Reksa sprehajat. Obljubila je, da ne bo odšla daleč. 

Peljala ga je na sprehod. Nato je Mia zagledala klopco in se usedla nanjo. Rex je zagledal ptiča 

in hotel iti za njim, ampak Mia ga je zaustavila s povodcem. Potem je Mia odvezala povodec, 

ker je mislila, da je dovolj varno in je stekla k prijateljem. A Rex ji je pobegnil v gozd. Ko se 
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je Mia ozrla in ugotovila, da je Rex izginil, in je zajokala. Lina jo je potolažila. Ko se je vrnila 

h klopci in je zagledala Rexa pri klopci, se je počutila zelo srečno. Rexa je objela in skupaj sta 

odšla domov. 

UČITELJICA: Zgodbi sta zanimivi. Zgodba je še toliko bolj zanimiva, če jo preberemo z 

navdušenjem.  

Učenci so zaploskali. 

 

Priloga 12: Učni list učiteljice šole A 

 

Učiteljica šole A je učni list napisala in oblikovala sama. 

 

 

Priloga 13: Potek obravnave pisanja pripovedi ob slikah na šoli B 

 

UČITELJICA: Zdaj si pa v mislih predstavljajte, da ste na kmetiji. Kakšna je lahko kmetija? 

UČENEC: Velika, majhna, turistična. 

UČITELJICA: Ni nujno, da imajo na turistični kmetiji živali. Kaj pa pridelujejo na kmetiji? 

UČENEC: Zelenjavo. 

UČITELJICA: Kmetije imajo njive. Kaj pa raste na njivah? 

UČENEC: Zelenjava (korenje, zelena solata, paradižnik, bučke, fižol). 
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UČITELJICA: Lahko pridelujejo tudi sadje (imajo sadovnjak). Kako rečemo kmetiji, kjer se 

ukvarjajo samo z živino? 

UČENEC: Živinoreja. 

UČITELJICA: Odprite DZ na strani 48. Dobro si oglej sličice. 

Sedaj boste delali v parih. Osebam določite imena in skupaj s sošolcem sestavita zgodbo. 

Probaš se čim bolj poglobit, pogovarjaš se tišje. 

Učenci so ustno tvorili pripovedi. Ko so končali, ni noben par delil svoje pripovedi z ostalimi. 

Skupaj so si ogledali slike in se o vsaki podrobneje pogovorili. 

1. Slika: 

UČITELJICA: Katere živali se sprehajajo po dvorišču? 

UČENEC: Kokoši, petelin, gosi. 

UČITELJICA: Dogovorimo se, da je mami ime Neža, hčerki Maja, dečku Matic. 

  Kaj delata mama Neža in Maja? 

UČENEC: Mama Neža in Maja hranita živali. 

UČITELJICA: S čim hranita kokoške? 

UČITELJICA: Kaj dela Matic? 

UČENEC: Matic pometa v hlevu. 

UČITELJICA: Oče na sliki nekaj govori. Kaj misliš, da govori? 

UČENEC: Da … am … da morjo živali jest. 

UČENEC: Da naj psu ne da preveč za jest. 

 

2. Slika: 

UČITELJICA: Kaj se dogaja? 

UČENEC: Matic pometa. Sta v hlevu. 

UČITELJICA: Kaj dela mama? 

UČENEC: Mama molze kravo. 

UČITELJICA: Kdo stoji poleg krave? 

UČENEC: Teliček. 

UČITELJICA: Ja, teliček je kravji mladič. Kaj dela Matic?  

UČENEC: Pometa v hlevu. 

 

3. Slika: 

UČITELJICA: Kam so odšli skupaj s traktorjem?  

UČENEC: V sadovnjak. 

UČITELJICA: Kaj raste v sadovnjaku? 

UČENEC: Sadje. 

UČITELJICA: Kaj dela Matic? 

UČENEC: Obira jabolka. 

UČITELJICA: Kam daje oče sadje? 

UČENEC: V prikolico. 

4. Slika: 

UČITELJICA: Kam so prišli? 

UČENEC: Nazaj na kmetijo. 

UČTIELJICA: Katero prostor je to? 

UČENEC: Dvorišče. 



Novak, M. (2018). Pisanje pripovedi ob slikah v 3. razredu osnovne šole. Magistrsko delo. 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

 

151 

 

UČITELJICA: Kaj prodajajo?  

UČENEC: Jabolka. 

UČITELJICA: Pa kaj še? 

UČENEC: Sadje. 

UČITELJICA: Kaj opaziš na koncu mize? 

UČENEC: Sok. 

UČITELJICA: Ali lahko iz slike ugotovite, ali so kupci zadovoljni? 

UČENEC: Ja, zelo so zadovoljni. 

UČITELJICA: Kako pa veš, da so zelo zadovoljni? 

Učenci niso imeli idej. Nekaj časa so bili tiho, potem so pričeli govoriti ideje: ker je vse 

bio; ker je lepa zelenjava; imajo polne košare; ker se pogovarjajo; ker bodo jedli doma 

zdravo hrano; ker so jabolka zdrava. Na koncu je učenka povedala, da so videti veseli, 

zato ve, da so veseli.  

UČITELJICA: Ja, čustva ljudi lahko razberemo z obrazov. 

 

UČITELJICA: Pozorno opazuj slike. V mislih si ustvari zgodbo. Kdor misli, da ima dobro 

zgodbo, nam jo bo predstavil.  

Eden izmed učencev pove svojo zgodbo. 

Na kmetiji je bilo veliko živali. Domen je hranil psa, ko ga je očka Črt opozoril, naj mu ne daje 

preveč hrane. Natalija in Maja sta hranile kokoši. Natalija je pa molzla kravo Jano, Domen je 

pa pometal. Na njivi so pobirali sadje in zelenjavo. Prodajali so jo in bili veseli. 

V zvezek napišite naslov: NA KMETIJI. Vaša naloga je, da opišete sličice, kaj se dogaja na 

njih.  

Učiteljica je njihove zapise sproti popravljala in posameznikom povedala, kje naredijo največ 

napak. Vrnila jim je njihove zapise in komentirala napake, katere je delal večinoma celoten 

razred (pisanje težkih besed, pisanje končnih ločil, velike in male začetnice, besedni red.). 

Učence je tudi pohvalila glede izvirnosti. 

Npr.: Domen je hranil psa, ko ga je očka Črt opozoril ne daj mu preveč hrane. 

Popravljeno: Domen je hranil psa, ko ga je očka Črt opozoril, naj mu ne da preveč hrane. 

 

Priloga 14: Intervju z učiteljico iz šole A 

 

1. Kako pri učencih razvijate pisanje besedila ob slikah (učna metoda)?  

To si videla že pri samem pouku. Najprej sličice, če se le da, jih razrežemo, damo v pravo 

zaporedje. Potem sličice gledajo sami, par minut, kaj se dogaja na njih. Potem se pogovorijo v 

parih. Nato povedo najprej sami na glas, potem pa jih spodbujam z vprašanji (Kaj se je 

zgodilo?) in na koncu ta celotna oblika, kako zdaj oblikujemo zgodbo. Uvod, jedro, zaključek. 

Na pravopisne napake opozarjam. Na ta način. 

2. Ali učence motivirate pred pisanjem besedila ob slikah? Če da, kako? 

Vedno je to neka uvodna motivacija. Če je to kakšen kužek, se pogovorimo o tem, če imajo 

kužka. Pustna maska se naveže na dogodek (maškare), včasih prinesem tudi kakšen predmet. 
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Ga skrijem. Potem se pogovarjamo o tem predmetu in ga potem vključimo v zgodbo. Vedno 

je neka uvodna motivacija. Lahko je to v pesmicah, začnemo s pesmico. 

3. Kaj morajo učenci pisati s pomočjo slik? 

Velikokrat pišejo ob sličicah, torej, da so jim sličice vodilo za zgodbo. Sami lahko naredijo nek 

zaključek. Lahko je sličica ob slikah in spremenijo zaključek ali nekaj od tega. 

4. Kako izbirate slike za pisanje besedila ob slikah? 

Veliko sličic je že v delovnem zvezku. Drugač pa je treba kar pregledat malo v Cicibanih. 

Izbiram sličice, da so primerne letnemu času, dogodkom, ki si sledijo v tistem mesecu, potem 

tudi na internetu. Ugotavljam, da na internetu ni tolk dobrih. 

Na začetku šolskega leta učenci dobijo tri sličice, proti koncu leta največ šest.  

5. Ali mislite, da slike vplivajo na boljše pisanje učencev? Zakaj? 

Vsekakor. Menim, da vplivajo na boljše pisanje učencev. Tisti, kateri imajo zlo težave, ki 

nimajo tolko besednega zaklada, nimajo tolk razvite domišljije. Sličica jih malo napelje, da 

spodbujajo to domišljijo naprej. 

6. Ali imajo učenci pri tvorjenju besedila poleg slik še druge pripomočke v razredu? 

Če da, katere? 

Velikokrat pri pisanju zgodbice jim dam prej učni list. Mislim, da sem jim nazadnje dala učni 

list s kužkom. Zapisano je, kaj napišemo v uvod (prav z vprašanji), kaj napišejo v osrednji del 

zgodbice in kaj lahko uporabimo kot zaključek. Ta način, pa veliko na primeru. Veliko je 

pogovora o zgodbici v krogu. Podajamo si žogico in pletemo zgodbico, potem jih pa jaz 

usmerjam, kaj je v redu in kaj ne, kaj je treba še dodati. 

7. Koliko je učencev s posebnimi potrebami/je v postopku za pridobivanje odločbe? 

Ena učenka ima že odločbo z DSP-jem. V razredu je en učenec tujec. En učenec bo testiran na 

bralno-pisalnem področju, ni pa še z odločbo. 

8. Ali vsi učenci pišejo besedilo ob enakih slikah ali pa ima kdo prilagoditve? Če jih 

ima, katere? 

Kr pišejo vsi enako. Če bi bile res res hude hude težave, bi bilo potem manj sličic. Je pa 

obravnava že tako podrobna in natančna, da je sam pouk v bistvu prilagojen tistemu 

najšibkejšemu členu v razredu. Ko ostali pišejo, individualno pristopim do takega učenca, da 

se skupaj pogovoriva o sličicah. Usmerjam in spodbujam, kako napisat. Učenci z odločbo 

veliko vadijo tudi pri urah dodatne pomoči. Tam veliko uporabljamo zgodbo ob sličicah, sploh 

pri učenki SF.  

9. Kako pomagate manj uspešnim učencem? 

Najprej sledi skupna obravnava zgodbe ob sliki. Potem individualno pristopim, se pogovorimo 

o vsaki sličici, o poteku dogajanja. Skupaj oblikujemo uvod, osrednji del, zaključek. Kasneje 

prepustim, da tudi sami oblikujejo zgodbo. 

10. Katerim učencem prilagajate slike? 

Nihče izmed učencev nima posebnih prilagoditev. Vsi pišejo ob istih sličicah. Učencem, ki 

imajo težave s pisanjem zgodbe ob slikah, individualno pristopim. Skupaj se pogovoriva o 

sličicah (glej odgovor 8). 
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11. Kako pogosto razvijate tvorjenje besedila ob slikah? 

Na primer v drugem razredu, sem že rekla, je tega zelo veliko. V tretjem razredu je malo manj. 

V začetku šolskega leta je tega malo več, npr. enkrat na tri tedne. Proti koncu šolskega leta pa 

teh zgodb ob slikah ni več veliko.  

12. Katere učne oblike izvajate pri tem? Zakaj? Katero učno obliko izvajate 

največkrat? Zakaj? 

Frontalni del, individualno (vsak pri sebi), v parih, tudi v trojicah, potem skupinsko oblikujemo 

zgodbico. 

Učenci z različnimi učnimi metodami dobijo širši vpogled v dogajanje pri zgodbah ob sliki. 

Skupaj oblikujejo zgodbo in jo pri tem bolj bogato opišejo. Vse zgoraj omenjene metode 

uporabljam enako pogosto. 

13. Kaj vrednotite/ocenjujete pri zapisanem besedilu ob slikah?  

Zapise zgodbic v tretjem razredu še ne ocenjujemo, ker gre za postopek opismenjevanja, ki se 

zaključi na koncu tretjega razreda. Vsakič, ko vrnem izdelke, povem: tvorjenje povedi (na 

kakšen način, kako), kako oblikovati uvod, jedro, zaključek. Mnogi učenci ne napišejo 

uvoda/zaključka. Povem, če je zaključek npr. neprimeren (npr. Pravljice je konec.), jih 

spodbujam, kako bi drugače napisali. Tudi sam način tvorjenja povedi. Zlo veliko navajajo 

dobesednega navedka, spodbujam, da ga spremenijo v odvisni stavek, čeprav jim je to zelo 

težko.  

Vrednotim tudi pravopisne napake, težke besede (besede z lj, nj), vejice (tam, kjer že znamo). 

14. Ali popravljate samo pravopis? Zakaj? 

Pri popravljanju izdelkov popravljam poleg pravopisa tudi slog pisanja, oblikovno plat 

besedila, primernost zgradbe besedila. 

15. Kaj učencem pri pisanju besedila ob slikah povzroča težave? 

Besedni zaklad. Veliko otrok ima šibek besedni zaklad, zato so zgodbice kratke, preproste, 

včasih so tudi povedi napisane zelo nerodno, vrstni red besed (ni v pravilnem zaporedju), veliko 

pravopisnih napak (lj, nj, š). Napake: Matevš, noš, sladolet. Veliko je dobesednega govora. 

Poskušam, da preoblikujejo dobesedni govor v odvisnega. To so običajne napake. Primeren 

uvod, primeren zaključek. Začnejo brez uvoda, končajo brez zaključka. To so najpogostejše 

napake.  

16. Ali se z učenci tudi pogovarjate o napakah? 

Ja, ogromno. Skozi celotno leto, ne samo, ko oblikujejo zgodbe. Kjer vidim, da so pogoste 

napake, se veliko pogovarjamo, napišemo na tablo, oblikujemo na plakat (kako napisati 

zgodbo, pogoste napake). Napišemo, kako je pravilno. Ne pišemo nepravilnega zapisa in ga 

potem prečrtamo, ampak samo pravilne besede.  

17. Kako učencem predstavite napake? 

Zelo pogosto delajo napake:  

Šel pišejo šeu. Vedno rečem, naj preoblikujejo v deklico: Deklica je šla. 

Domov napišejo domol. Naredimo izpeljanko: domovina. 
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Jež pišejo ješ. Rečem, naj zanikajo. Nisem videl ježa.  

Čim več na primerih, da čim večkrat slišijo, napišejo. Besede, ki jim delajo največ težav pri 

zapisu, napišemo na tablo, v zvezek in na plakate.  

18. Ali od učencev zahtevate, da glasno preberejo svoja besedila sošolcem? Če da, kaj 

delajo pri tem sošolci? 

Vsa besedila sama preberem. Potem označim daljša besedila, tudi tista, ki so slabša. To pa zato, 

da potem analiziramo, kaj bi bilo še narediti, kaj bi bilo dobro popraviti. Boljše izdelke dam 

domov otrokom, da jih vadijo prebrati. Navajati jih je potrebno tudi na branje svoje pisave. 

Potem glasno preberejo. Ni pa nujno, da vsi. Krajše zapise lahko preperejo vsi, daljše pa le 

nekateri (jih predhodno izberem).  

Vedo, da bomo na koncu analizirali izdelke. Med branjem zgodbe poslušajo. Analiziramo, ali 

je bil primeren uvod, kako bi oblikovali zaključek, če so bila upoštevana vsa navodila. 

19. Kateri učenci so najbolj uspešni pri tvorjenju besedila ob slikah? 

Učenci, ki imajo zelo dobro domišljijo, ki so nasploh zelo ustvarjalni, ki imajo dober besedni 

zaklad, znajo dobro tvoriti povedi, ki tekoče in veliko berejo. 

20.  S čim si pomagate pri popravljanju besedil učencev? Slovenski pravopis?  

Ne. Sem naredila strokovni izpit, zaupam v svoje znanje slovenščine. Popravljam brez 

pripomočkov (brez pravopisa, SSKJ). 

 

Priloga 15: Intervju z učiteljico iz šole B 

 

1. Kako pri učencih razvijate pisanje besedila ob slikah (učna metoda)?  

Najprej se o slikah pogovorimo. Potem otroci pogledajo samostojno slike. Doskrat tut 

pripovedujejo, npr. drug drugemu (delo v dvojicah). Potem smo se frontalno pogovorili in na 

koncu so posamezno opisali posamezne sličice. Sčasoma smo ugotovili, kaj moramo še 

izboljšat. Tekom celega leta se to nadgrajuje. Ko smo začeli s tem na začetku šolskega leta in 

do zdaj, se mi zdi, da je že velik napredek, kar se tiče pisanja. Zdaj spustimo določene faze, da 

mogoče dobijo sličice in že vejo, kaj morajo naredit. 

2. Ali učence motivirate pred pisanjem besedila ob slikah? Če da, kako? 

Ja. Seveda. Že zato, da se lahko pač skoncentrirajo, kaj sličice pomenijo. Največkrat je to 

pogovor. Sem pa videla letos, da bi se moralo dat še kako drugače (npr. z začetnimi igricami; 

da skušajo ugotovit zaporedje sličic …). 

3. Kaj morajo učenci pisati s pomočjo slik? 

Kot sem rekla, to smo že uporabljal. Da so najdli začetek in konec nekega dogodka, npr. včeraj, 

danes, jutri (pogovor, ne pisanje). Slike in slikovni material skos uporabljam (spoznavanje 

okolja, slovenščina, matematika). Pri umetnostnih besedilih dobijo določeno zgodbo. Na koncu 

izvejo del zgodbe. Letos imamo prav za ocenjevanje, da morajo učenci napisati svoj 

začetek/nadaljevanje zgodbe. 

 



Novak, M. (2018). Pisanje pripovedi ob slikah v 3. razredu osnovne šole. Magistrsko delo. 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

 

155 

 

4. Kako izbirate slike za pisanje besedila ob slikah? 

Slike izbiram v kakšnih starih Cicibanih, poslužila sem se že tudi starih beril ali učbenikov. 

Sedaj se več poslužujem interneta in delovnih zvezkov Lili in Bine. Kadar sem zbirala slike, 

sem gledala na to, da so prijetne, lepe, da lahko z njimi veliko poveš in da imajo kakšno lepo 

sporočilo. 

5. Ali mislite, da slike vplivajo na boljše pisanje učencev? Zakaj? 

Ja, recimo, sem vizualni tip. Vizualnih tipov ljudi je največ. Iz tega stališča mislim, da bi 

moralo biti veliko vizualne podpore. Veliko otrok lažje piše ob sličicah. Jim je veliko lažje, kot 

pisanje brez slik. Ko začutijo barve, čustva, je tudi pisanje lažje.  

Že s tem, ko so bolj motivirani, bolje pišejo. Je pa res, da bi morala enkrat prav naredit 

raziskavo, če res bolje pišejo ob slikah kot brez slik (nisem je izvedla). Mi je pa logično, da 

pišejo bolje, že zaradi same motivacije.  

6. Ali imajo učenci pri tvorjenju besedila poleg slik še druge pripomočke v 

razredu? Če da, katere? 

Na levi strani pri tabli imamo napisane težke besede. Potem imajo tudi abecedo.  

     

7. Koliko je učencev s posebnimi potrebami/je v postopku za pridobivanje odločbe? 

Štirje učenci. 
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8. Ali vsi učenci pišejo besedilo ob enakih slikah ali pa ima kdo prilagoditve? Če jih 

ima, katere? 

Res je. Tiste, ki slabše pišejo, moram individualno vodit, jim ponovit, jim več pomagat, tudi 

pri zapisu besed (slovnične napake). Ti otroci tudi težje vprašajo, kaj je prav in kaj ne. Najboljši 

sprašujejo, kako se kaj napiše. Boljši pišejo po eni strani dlje, ker želijo, da je zgodba dobra, 

daljša. Vsi pišejo besedila ob slikah. Je pa res, da bi se dalo prilagajat. Občasno slabšim 

učencem ni potrebno opisati vseh sličic. Otroci dobijo zgodbo s 6 sličicami. Slabši učenci lahko 

določene sličice izpustijo, če se jim zdi, da bi bilo pisanje za njih prezahtevno.  

9. Kako pomagate manj uspešnim učencem? 

Vodim jih individualno. Ponovim vprašanje, navodila. Pomagam jim pri zapisu besed. Lahko 

napišejo zgodbo ob manjšem številu slik. 

10. Katerim učencem prilagajate slike? 

Učencem ne prilagajam slik. Tisti, ki imajo težave pri pisanju zgodb, lahko namesto šestih slik 

opišejo in ustvarijo zgodbo na podlagi treh slik. Učencem pristopim individualno, ponovim 

navodila, pomagam jim pri zapisu besed (slovnična pravila). 

11. Kako pogosto razvijate tvorjenje besedila ob slikah? 

Enkrat na mesec, več ne. V Lili in Bine bo več tega, zdaj bomo delali enkrat na 14 dni. Učbenik 

je razdeljen na sklope. Na začetku šolskega leta se pripravljamo na govorni nastop. Potem 

morajo otroci vedet glavne podatke iz besedila, tretja stvar je dramatika, četrta stvar je pisanje. 

Zdaj bo tudi v DZ več tega in se bomo še bolj posvetili zgodbi (enkrat na 14 dni).  

12. Katere učne oblike izvajate pri tem? Zakaj? Katero učno obliko izvajate 

največkrat? Zakaj? 

Verjetno je še vedno največ frontalnega dela. Pa tudi individualnega. Delo pri teh učnih oblikah 

je lažje. Pri frontalnem učnem delu me vsi poslušajo, skupaj razpletamo, se pogovarjamo. 

Individualno delo uporabljam precej pogosto, da vidim, na čem je posameznik (da vidim, kdo 

potrebuje pomoč). 

Delali smo nekaj tudi v dvojicah. Skupinskega dela letos še nismo izvajali. Bi se pa dalo razviti 

tudi naprej, v skupine. Da ena skupina dobi ene sličice, druga druge in potem skupaj sestavijo 

zgodbo. Ko poznajo princip opisovanja sličic, bi lahko sami narisali sličice in napisali 

samostojno zgodbo.  

13. Kaj vrednotite/ocenjujete pri zapisanem besedilu ob slikah?  

Zgodba mora imeti uvod, jedro, zaključek. Opisi slik se morajo nanašati na sličice (da učenci 

ne pišejo o nečem, česar ni na sliki). Če pišejo o mucku, mora biti na sliki muca. Da ni kar ena 

zgodba. Izvirnost, domišljija. Koliko so razširil zgodbo, da ni samo v parih besedah. Tudi 

pravopisne napake. V 3. razredu smo zelo omejeni. Lahko ocenjujemo le vejico pri naštevanju, 

veliko začetnico in končno ločilo, da ne izpuščajo črk. Težko je, ker se šele učijo pisati težje 

besede. Težko je, ker moraš biti ravno prav strog.  

Problem je pri popravljanju napak. Ko sem začela učit, nisem popravljala vseh napak. Potem 

sem se pa vprašala, kaj otroka s tem sploh naučim. Sedaj tiste napake, ki jih imam v kriteriju, 

popravim z rdečo. Vse ostalo, kar se še nismo učili, pa z drugo barvo. Učenci potem vedo, kaj 

bi morali znat in kaj je tisto, česar se še niso učili, a je vseeno napaka, ki je ne upoštevam pri 

ocenjevanju.  
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14. Kaj učencem pri pisanju besedila ob slikah povzroča težave? 

Nekateri imajo še vedno veliko težav z velikimi začetnicami. To smo veliko vadili, pa še vedno 

niso tok utrdili. Mogoče je problem tudi v tem, ker v 1. razredu začnejo s tiskanimi črkami. V 

2. razredu veliko začetnico napišejo z rdečo, v tretjem pa morajo le napisati veliko začetnico z 

nalivnim peresom. Konec drugega razreda (med počitnicami) stvari pozabijo, potem se jih 

morajo spet spomnit v 3. razredu. Zelo veliko časa potrebujemo za veliko začetnico. Potem 

izpuščanje črk. Še vedno imajo težave pri zapisu težjih besed (gozd, golob, domov). Od začetka 

jim dela velike težave moški spol pri glagolu. Zapis in branje (gledal).  

Na začetku 3. razreda potrebujemo 2 meseca, da se vsi naučimo pravilno brati u na koncu 

moškega glagola (gledal), potem pa še kar nekaj časa pri pisanju.   

15. Ali se z učenci tudi pogovarjate o napakah? 

Vedno, ko je ocenjevanje, naredimo analizo. Kratko ali dolgo. Je pa res, da velikokrat morajo 

imeti popravo (pri ocenjevanju). Mi smo jo v OŠ velikokrat delali. Čedalje bolj poudarjajo, da 

se s pomočjo poprave da veliko naučit.  

O glavnih napakah se skupaj pogovorimo. Potem vsak individualno popravi. 

16. Kako učencem predstavite napake? 

Frontalno, tiste najpogostejše. V razredu imamo napisane na plakatu težke besede. Tudi iz teh 

besed so se nekaj naučili. Imamo zapisano abecedo, da lahko gledajo črke. 

Problem je bil s črko l na koncu, tudi med branjem. Vsak otrok je bral, ostali smo poslušali. 

Vsak je prišel na vrsto in prebral določen del. 

Pri pisanju smo napisali ogromno besed, veliko vaje. Velikokrat so prišli k tabli in na tablo 

zapisali težke besede. Tako, velik smo delal. 

17. Ali od učencev zahtevate, da glasno preberejo svoja besedila sošolcem? Če da, kaj 

delajo pri tem sošolci? 

Ja, kokr kdaj. Včasih, če je kaj pomembnega, ustvarjalnega, preberejo. Tudi stvari, ki so zelo 

luštne. Velikokrat beremo stvari, ki jih naredijo, tudi na glas. 

Ko smo imeli npr. nadaljevanje zgodbe, pride otrok, prebere nadaljevanje (ali pesem, uganko). 

Ostali povedo, kaj bi lahko spremenil, da bi bilo boljše. Če je nekaj zelo v redu, tudi ploskajo.  

Učencem že vnaprej povem, katere so njihove zadolžitve. Navodila: »Poslušajte, pa boste 

povedal na koncu, kako se vam je zdelo.« 

Učenci so za branje izdelkov izbrani prostovoljno. Če se morajo ostali nekaj naučit, jim pa že 

vnaprej povem, da bodo izdelek predstavili pred razredom.  

Vse poteka spontano. Otroci vedo, kaj morajo delat. Vedo, na kaj morajo biti pozorni.  

18. Kateri učenci so najbolj uspešni pri tvorjenju besedila ob slikah? 

Mogoče tisti, ki imajo dober besedni zaklad. Tisti, ki mogoče niso imeli pri slovenščini napak 

od vsega začetku in so v prejšnjih razredih imeli dobro razvito zavedanje črka – glas, niso imel 

problemov pri zapisu ter pri tvorjenju besede. Ti otroci so potem hitro usvojili veliko začetnico. 

Tudi tisti, ki veliko berejo, imajo bogat besedni zaklad. Mislim, da gre vse to eno z drugim. 
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19. S čim si pomagate pri popravljanju besedil učencev? Slovenski pravopis? Ali    

popravljate samo pravopis? 

Ja, nujno Pravopis in SSKJ. Prav na internetu mi je zelo všeč, ker vtipkaš besedo. Obstajajo 

stvari, katere moram pogledat. Pogledam predvsem sklanjanje, je kakšna beseda, ki je ne vem.  

 

Priloga 16: Analiza napak učencev iz šole A 

 

To šolsko uro je učiteljica z učenci analizirala njihove pripovedi. Povedala jim je, da so napisali 

dobre zgodbe, uporabili veliko domišljije, jih preoblikovali po svoje.  

Učenci so morali v zvezek napisati naslov svoje pripovedi. Vsak si je ogledal svoj list z 

napakami. V zvezek je moral narediti popravo in prepisati celotno besedilo (tudi tiste povedi, 

ki jih je napisal pravilno). Če niso vedeli, kaj morajo popraviti, so prišli k učiteljici. 

Preden se je vsak lotil svoje pripovedi, so ponovili, kako učiteljica označuje napake. Težave 

imajo pri prepoznavanju pravilnega besednega reda (učiteljica označi ustrezen besedni red s 

številkami).  
 

1                3      4         5            2 

Primer: Mama šla v trgovino je.  

Učenci so morali popraviti to poved. 

Tista beseda, ki je označena s številko 1, je prva. Učiteljica jih je opozorila, da morajo vsak 

začetek povedi napisati z veliko začetnico. 

Preden so učenci pričeli delo, so dobili navodila, kaj bodo morali delati v primeru, da končajo 

prej. Pri likovni umetnosti so risali pripoved ob slikah. Učenec si bo izbral enega izmed 

izdelkov in v svoj zvezek napisal pripoved ob danih slikah. Naslednjo šolsko uro bodo učenci 

delali v parih. Avtor risbe bo povedal, kaj si je zamislil, da se dogaja ob njegovih sličicah. Nato 

bo pripoved prebral še učenec, ki si je izbral dano risbo. 

Učiteljica je en dan pred analizo trem učencem, ki so imeli najboljše pripovedi, izročila njihovo 

besedilo. Doma so morali vaditi branje besedila, ker so ga morali nato naslednji dan (to šolsko 

uro) prebrati ostalim. Pred branjem jih je motivirala, povedala, kako morajo brati (na glas, 

tekoče, razločno, zanimivo). Upoštevali so njene napotke.  

Pogovorili so se o prebranem. Niso se osredotočili le na ustrezno zaporedje besed, ampak tudi 

na to, kaj bi lahko izboljšali, da bi bila pripoved zanimivejša.  

Komentar učiteljice 1. prebrane pripovedi (učenec X): Zgodba je kratka, na koncu je razplet, 

zgodba vse pove, lepo teče (ni in potem in potem in potem …), ene in iste besede se ne 

ponavljajo. 

Komentar učiteljice 2. prebrane pripovedi (učenec Y): Iz te zgodbice se lahko nekaj naučimo 

(bodi previden; če te lovi pes, snemi masko z obraza in prenehaj teči). Je ena izmed boljših 

zgodbic.  

Komentar učiteljice 3. prebrane pripovedi (učenec Z): Zgodbica je kratka, preprosta, zanimiva, 

ima nauk (snemi masko), ima primeren zaključek. 
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Primer: … potem je šel po hišah, da mu naj dajo sladkarije. 

Popravili: Šel je po hišah, prepeval pesmice in ljudje so ga obdarili z ogromno sladkarijami. 

Pohvalila je pripoved, ker je hudomušna, kratka, razumljiva in ima nauk.   

 

Priloga 17: Analiza napak učencev iz šole B 

 

Učiteljica se je z učenci pogovorila o premem govoru. Povedala jim je, da še ne znajo premega 

govora, zato morajo stavek (ves čas je uporabljala izraz stavek namesto poved) ustrezno 

preoblikovati.  

Primer: Oče je rekel: »Pospravi sobo.« 

Učenci so morali preoblikovati poved. 

Oče je rekel, naj pospravi sobo.  

Opozorila je na črki l in u (delal). Pogovorili so se o izgovorjavi (branju) in zapisu. 

Zapis na tabli: 

1. delav 

2. delal 

Učenci so dvignili roko, če so mislili, da je pravilen 1. zapis. 

Opozorila jih je, da pišejo predolge povedi. Povedi naj skrajšajo in ustrezno uporabljajo končna 

ločila in velike začetnice. 

Primer: Miha je šel v trgovino, kupil banano, slekel jopič, se šel kotalkat, je skočil v vodo. 

Popravljeni primer: Miha je šel v trgovino. Tam je kupil banano. Vmes se je preoblekel. Nato 

se je odločil, da boš šel na kotalke, in potem je skočil v vodo.  

Pogovorili so se o rabi vejice (naštevanje). 

Primer: Andrej je v trgovini kupil jabolka hruške grozdje in ananas. 

Učenci so morali vstaviti vejice: Andrej je v trgovini kupil jabolka, hruške, grozdje in ananas. 

Učence je opozorila na prepisovanje. Povedala je, da sta imela dva učenca enak zapis z enakimi 

napakami.  

Pohvalila jih je, da so vsebino dobro zajeli, da so bili zapisi dovolj dolgi.  

Po mnenju učiteljice so učenci zelo dobri pri pisanju (glede na to, da so letošnje šolsko leto 

pričeli s pravopisom).  

Učenci so dobili nazaj svoja besedila. Nalepili so jih v zvezek. Ni jim bilo treba napisati 

poprave. 
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Priloga 18: Preglednica za analizo 

 

 1. besedilo učenca 2. besedilo učenca 

O BESEDILNI VRSTI 

 Ali je uporabljen 

preteklik? 

  

 Ali ima besedilo 

uvod, jedro in 

zaključek (oz. koliko 

odstavkov)? 

  

O VSEBINI 

 Ali so v besedilu 

predstavljene vse 

slike (oz. ali je o 

vsaki sličici napisana 

vsaj ena poved)? 

  

 Ali je v besedilu kaj 

dodanega, npr. kar ni 

razvidno s slike? Če 

je, kaj. 

  

 Ali je v besedilu 

naveden vzrok za tek 

psa za dečkom? 

  

 Ali ima besedilo 

naslov? Če ga ima, 

ali ustreza vsebini? 

  

O JEZIKU 

BESEDE 

 Katere napake so v 

besedilu? 

  

POVEDI 

 Koliko dokončanih 

(eno-, dvo-, 

tristavčnih) povedi je 

v besedilu? 

 Koliko povedi je 

nedokončanih? 

  

 Katere slovnične 

napake so v besedilu? 

  

 Katere pravopisne 

napake so v besedilu? 

  

PRAVOPIS 

 Katere pravopisne 

napake so v besedilu? 

  

O OBLIKI ZAPISA 

 Ali je besedilo 

napisano v vsako 
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vrstico ali v vsako 

drugo vrstico? 

 

Priloga 19: Primer zapisane pripovedi ob slikah 
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Priloga 20: Primer zapisane pripovedi ob slikah 
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Priloga 21: Primer zapisane pripovedi ob slikah (prvo pisanje) 

 

Učenec A: 
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Priloga 22: Primer zapisane pripovedi ob slikah (drugo pisanje) 

 

Učenec A: 

 


