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POVZETEK 
 

Slovenska šola v Italiji se je zaradi zgodovinskih in zemljepisnih razlogov razvijala drugače kot šola 

v Sloveniji. Tudi dokumentacija, ki določa delovanje obeh šol, je različna: osnovne šole s 

slovenskim učnim jezikom v Italiji uravnavajo namreč italijanska zakonodaja ter italijanske 

smernice za sestavo učnih načrtov. Slednje pa ne predvidevajo ciljev in kompetenc, ki naj bi jih 

slovenski otroci v šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji dosegli med poukom slovenščine. 

Učitelji teh šol se torej zgledujejo po smernicah za italijanščino in jih prilagajajo slovenskemu 

pouku, kar pa ni isto, kot če bi imeli svoja vodila, ki bi bila tudi enotna za vse osnovne šole s 

slovenskim učnim jezikom v Italiji. Če je pouk nekaterih predmetov lahko v nekaterih vidikih 

podoben slovenskim programom, v drugih pa italijanskim, bi se moral pouk slovenščine v 

italijanskem zamejstvu v večji meri zgledovati po pouku slovenščine v Sloveniji, seveda z 

upoštevanjem tako jezikovnih zmožnosti otrok, ki obiskujejo šole s slovenskim učnim jezikom v 

Italiji (ki se razlikujejo od slovenskih, predvsem, če upoštevamo tudi otroke iz italijanskih in 

mešanih družin), kot italijanske zakonodaje in smernic, ki na splošno določajo, katere kompetence 

naj bi učenci do določenega obdobja dosegli. Zato sem v svoji magistrski nalogi raziskovala, katere 

so podobnosti in razlike v praksi pouka slovenske književnosti v slovenski šoli v Italiji in v 

Sloveniji oz. kako različno učitelji obeh šol poučujejo slovensko književnost. V teoretičnem delu 

sem predstavila delovanje in zgodovino slovenskih šol v Italiji, didaktiko književnosti, faze šolske 

interpretacije besedila. Poleg tega sem analizirala in med sabo primerjala učne načrte osmih 

učiteljev/-ic slovenščine v četrtih razredih osnovnih šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji, 

Državne smernice za učni načrt vrtcev ter osnovnih in nižjih srednjih šol (2012), ki jih je izdalo 

italijansko ministrstvo, ter učni načrt za slovenščino (Program Osnovna šola, 2011). V empiričnem 

delu sem izvedla dve študiji primera: opazovala in primerjala sem pouk slovenske književnosti v 

četrtem razredu na osonovni šoli v Sloveniji in na osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom v Italiji. 

Za raziskavo sem izbrala četrti razred, zato ker sem hotela čim bolj omiliti prisotnost vpliva razlik v 

poznavanju slovenščine v zamejstvu (do četrtega razreda se namreč tudi otroci iz mešanih ali 

popolnoma italijanskih družin naučijo določeno mero slovenščine, da lahko učitelji poučujejo 

slovensko mladinsko književnost tudi na nekoliko višji stopnji brez prevelikega prilagajanja v 

primerjavi z vrstniki v Sloveniji). Z učiteljicama sem izvedla tudi intervju. Ugotovila sem, da je v 

obeh primerih pouk književnosti potekal na podoben način. Obe učiteljici sta besedila obravnavali 

po fazah šolske interpretacije besedila. Med poukom so na obeh šolah prevladovala vprašanja nižjih 

taksonomskih ravni. Poleg tega sem ugotovila, da učiteljici na obeh straneh meje obravnavata 

besedila v berilih (v obeh primerih gre za berila iz Slovenije), tem pa dodajata tudi besedila iz 

drugih virov. Več razlik pa je prisotnih v dokumentih, ki določajo delovanje obeh šol in ki 

posledično vplivajo na pouk slovenske književnosti. Najočitnejša razlika je v tem, da v Italiji ni 

enotnega učnega načrta za slovenščino, zato vsak učitelj piše svojega. Poleg tega sem ugotovila, da 

so cilji in vsebine v učnih načrtih učiteljev/-ic slovenskih šol v Italiji veliko splošnejši od ciljev in 

vsebin, ki so za pouk slovenske književnosti navedeni v učnem načrtu za slovenščino (Program 

Osnovna šola, 2011), ter da je meja med cilji književnosti in cilji jezika zelo nejasna. 

KLJUČNE BESEDE 

Osnovna šola s slovenskim učnim jezikom v Italiji, pouk slovenske književnosti, didaktika 

slovenske mladinske književnosti, faze šolske interpretacije besedila, učni načrti. 
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ABSTRACT 
 

The Slovenian schools in Italy have developed in a different way than the schools in Slovenia, 

because of historical and geographical reasons. The documentation, on which the schools are based, 

is different for both types of schools, as well. The Italian laws and guidelines for teaching in the 

elementary schools do not provide educational aims for the Slovenian language. For this reason 

teachers that teach in the elementary schools with Slovene educational language in Italy base their 

teaching on the aims for the Italian language and adjust them for Slovenian purposes. This is not the 

same as having specific guidelines for the Slovenian language. The lessons of Slovene in the 

elementary schools with Slovene educational language should be almost the same as the lessons of 

Slovene in the elementary schools in Slovenia, considering at the same time the differences in the 

learners' language ability and the Italian laws and guidelines. For this reason the research about the 

similarities and the differences in the Slovenian literature teaching methods was conducted in the 

fourth grade of an elementary school in Slovenia and of an elementary school with Slovene 

educational language in Italy. Firstly the history of the (elementary) schools with the Slovene 

educational language in Italy was described. Furthermore, the methodology of the Slovenian 

literature and the phases of school interpretation of a text were presented. Eight syllabuses of 

fourth-grade teachers in different Slovene schools in Italy, the Slovenian syllabus for the Slovenian 

literature in the fourth grade and the Guidlines for the Italian language, published by the Italian 

ministry of education, were analysed and compared in the theoretical part, as well. In the empirical 

part, the observation of Slovenian literature teaching methods of two teachers, teaching Slovenian 

literature in the fourth grade (one in Slovenia and one in a Slovene school in Italy), were analysed 

and compared. The fourth grade was chosen in order to provide less impact of the students' 

knowledge of the Slovene language on the research. In the Slovene schools in Italy students from 

non-Slovenian families do reach a quite good level of Slovene, which allows teachers to teach 

Slovenian literature on a higher language level, which is similar to the level of schools in Slovenia. 

Besides, interviews with the two teachers were conducted and analysed. I found out that both 

teachers were teaching the Slovenian literature in a very similar way: they both planned their 

lessons considering the phases of school interpretation of a text and they both asked more lower 

level questions than higher level questions. In addition, both teachers usually propose texts from the 

textbooks (in both cases are textbooks from Slovenia) and add texts from other sources. I noticed 

much more differences in the guidelines, on which the functioning of both schools is based. In fact, 

the biggest difference is that there is no one single and unique syllabus for the Slovenian language, 

and for this reason each teacher has to write it on his own. Besides, I found out that the teaching 

aims and contents, written in the syllabuses of teachers in the Slovenian schools in Italy, are more 

general than the aims and contents of the Slovene syllabus for the Slovene language and that there 

is no clear distinction between the literature and the grammar teaching aims. 

KEY WORDS 

Elementary school with the Slovene educational language in Italy, Slovenian literature lessons, 

methodology of the Slovene literature, phases of school interpretation of a text, syllabuses. 
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1 UVOD 

 

Učitelji v osnovnih šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji poučujejo predmete v slovenskem 

jeziku (razen italijanščine). Pri tem se morajo opirati na smernice, ki jih določa država. Poleg tega, 

da so smernice napisane samo v italijanskem jeziku, ne vsebujejo nobenega vodila za pouk 

slovenščine kot prvega jezika. Učitelji morajo zato cilje, ki so navedeni za italijanščino na 

italijanskih šolah, prilagajati glede na slovenski prostor. Zanimalo me je, kako to poteka predvsem 

glede pouka slovenske književnosti, saj se mi zdi samostojno prilagajanje vsebin in ciljev pri tem 

predmetu zahtevno, tudi glede na to, da prihajajo učenci, ki obiskujejo osnovne šole s slovenskim 

učnim jezikom v Italiji iz različnih okolij: nekaterim je slovenščina materni jezik, drugim pa tuji. 

Prav zaradi te razlike, ki je ob vstopu v osnovno šolo zelo izrazita, sem za svojo raziskavo izbrala 

četrti razred; tako sem skušala čim bolj omiliti vpliv razlik v znanju slovenščine na raziskavo. 

V teoretičnem delu svoje magistrske naloge sem predstavila delovanje, zgodovino in zakonsko 

podlago (osnovnih) šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji. Poleg tega sem se v nadaljevanju 

poglobila tudi v teoretično ozadje didaktike književnosti, podrobneje sem opisala faze šolske 

interpretacije besedila, ki jih predlaga Saksida (2008), in jih primerjala z italijanskimi fazami za 

obravnavo umetnostnega besedila na osnovni šoli. Predstavila sem tudi t. i. Državne smernice za 

učni načrt vrtcev ter osnovnih in nižjih srednjih šol (2012), ki jih določa italijansko ministrstvo za 
izobraževanje, visoko šolstvo in raziskovanje in ki predstavljajo vodilo za poučevanje v Italiji. Pri 

tem sem se osredinila na pouk književnosti v četrtem razredu osnovne šole. Prav tako sem v 

teoretičnem delu izpostavila cilje in vsebine pouka književnosti za četrti razred, ki jih vsebujejo 

učni načrti učiteljev/-ic osnovnih šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji, ter jih primerjala z učnim 

načrtom za slovenščino (Program Osnovna šola, 2011). V empiričnem delu magistrske naloge sem 

predstavila analizo intervjujev o pouku književnosti, ki sem ju izvedla z učiteljico četrtega razreda 

osnovne šole v Sloveniji in z učiteljico četrtega razreda osnovne šole s slovenskim učnim jezikom v 

Italiji, ter analizo opazovanj, ki sem jih opravila v njunem razredu. Na koncu empiričnega dela sem 

odgovorila še na raziskovalna vprašanja, ki sem si jih bila postavila. 
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 ŠOLE S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM V ITALIJI 

2.1.1 Delovanje zamejskega šolstva 

 

V Italiji, in sicer na območju, kjer živi slovenska narodna manjšina, obstajajo šole s slovenskim 

učnim jezikom, ki omogočajo pripadnikom slovenske manjšine učenje v maternem jeziku. Šol s 

slovenskim učnim jezikom v Italiji ne obiskujejo samo otroci, ki izhajajo iz popolnoma slovenskih 

družin, temveč tudi otroci iz mešanih zakonov (eden od staršev je slovenske narodnosti, drugi pa 

italijanske ali druge) ter otroci iz popolnoma italijanskih družin. Pouk na šolah na Goriškem in 

Tržaškem poteka v slovenskem jeziku, pri učnih urah učitelji in profesorji skrbijo, da učenci gojijo 

ljubezen do slovenskega jezika in kulture in usvajajo znanje v slovenščini. Urnik predvideva tudi 

določeno število ur italijanskega jezika na teden, pri katerih se učijo jezikovnih pravil in italijanske 

književnosti. To velja tako za osnovne šole kot tudi za nižje in višje srednje šole. Poleg italijanskih 

šol s slovenskim učnim jezikom obstaja tudi dvojezična osnovna šola, in sicer v Špetru, kjer pouk 

poteka v slovenščini in v italijanščini hkrati. 

Šolstvo je v Italiji organizirano nekoliko drugače kot v Sloveniji. V Italiji otroci namreč obiskujejo 

pet let osnovne šole, tri leta nižje srednje šole in pet let višje srednje šole.  

2.1.2 Zgodovina slovenskega šolstva v Italiji 

 

Za prvo uporabo slovenskega jezika pri pouku v krajih, kjer živijo Slovenci v Italiji, štejemo čas 

pred letom 1527, ko je tržaški škof Peter Bonomo pri pouku uporabil tudi slovenščino. Eden od 

temeljnih mejnikov za slovenske šole na istem področju je bila tudi ustanovitev slovenske nedeljske 

šole v Trstu leta 1761 (Pahor, 1986). 

Slovenske šole na Goriškem in Tržaškem so se začele konkretneje razvijati leta 1777, in sicer v 

času Habsburške monarhije, ko je bilo to ozemlje pod Avstrijskim cesarstvom. Ker so vladarji 

stremeli po oblikovanju kakovostnega administrativnega aparata in izobraževanju mas, so začeli 

odpirati šole tudi na podeželju. Njihov cilj je bil ta, da usposobijo učence za učenje v nemškem 

jeziku, ampak zaradi pomanjkanja učiteljev, veščih nemškega jezika, so na Goriškem dovolili 

uporabo slovenščine tudi v višjih razredih osnovnih šol (Pahor, 1986). Pri tem so prisluhnili idejam 

Blaža Kumerdeja, ki je trdil, da je za dosego zgoraj omenjenih ciljev ključnega pomena učenje in 

tudi opismenjevanje v maternem jeziku.  

Benečija pa ni bila del Habsburške monarhije (spadala je prej pod Benetke, nato pa je bila vključena 

v Lombardsko-beneško kraljestvo), zato je šolstvo na tistem ozemlju že od začetka ubralo drugo 

pot. Kanalska dolina pa je bila tedaj del Koroške dežele, kjer se je uveljavil model utrakvistične 

šole. Tu je pouk v nižjih razredih osnovne šole potekal tako v nemščini kot v slovenščini, v višjih 

pa je prevladala nemščina (Pahor, 1986). 

Do srede 19. stoletja je bil pouk slovenščine omejen le na osnovne šole. Na višji stopnji šolanja so  

v Gorici pouk slovenščine dobili leta 1847. Takrat je na cesarsko-kraljevi gimnaziji slovenščino 

poučeval profesor Jože Premru. V Trstu pa so uvedli slovenščino kot neobvezni predmet na 

gimnaziji leta 1848. Leta 1854 je bila slovenščina uvedena kot neobvezni predmet na nižji realki, 

prav tako so slovenščino uvedli na nižji realki v Gorici leta 1855, leta 1865 pa še na višji realki 

(Pahor, 1986).  
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Pomemben vpliv na razvoj slovenskih šol na omenjenem območju je imel predvsem državni zakon, 

s katerim so avstrijske oblasti ustanovile občine (leta 1861), in jim dodelile nalogo za vzdrževanje 

šol. To je pomenilo, da so občine odločale o učnem jeziku v šolah, katere šole bodo odprle in  

katere stavbe bodo dale na razpolago za pouk. Z razliko od okoliških vasi, kjer je bilo odprtih kar 

nekaj slovenskih osnovnih šol, v samih mestih Gorica in Trst Slovenci niso dobili javnih šol. 

Podobna usoda je doletela tudi Beneško Slovenijo, ki je bila tedaj že priključena Italiji (Pahor, 

1986). 

Zaradi tega so si Slovenci v obeh mestih predvsem od 80. let 19. stoletja, ko je njihova prisotnost 

postajala vse močnejša, prizadevali, da bi dobili javno osnovno šolo v samem mestnem središču, 

mestne italijanske oblasti pa so njihove prošnje zavračale. V Gorici je občina omogočila slovensko 

javno šolo šele leta 1895, ko jim je dodelila prostore v nezdravi stavbi v Podturnu, kar je bilo 

nedvomno premalo za vse večje število slovenskih otrok. Ker so v mestnih občinah naleteli na 

gluha ušesa, so goriški Slovenci ustanovili politično društvo Sloga (kasneje Šolski dom), ki je 

odpiralo zasebne slovenske osnovne šole v mestu. Isto funkcijo je v Trstu opravljala Družba sv. 

Cirila in Metoda (Pahor, 1986). 

Društvo Sloga se je odločilo, da bo uporabilo stavbe, ki jih je imelo v lasti (darovi, prispevki), in 

odprlo zasebne šole v slovenskem jeziku, kjer slovenščina ni bila le predmet, a je postala učni jezik. 

Velik del zaslug za to je imel Anton Gregorčič, ki je zgradil oz. preuredil nekaj stavb v ta namen.  

(Pahor, 1986). V Gorici je torej duhovnik Anton Gregorčič v tistem obdobju preuredil za pouk v 

slovenščini štiri poslopja: Šolski dom, Mali dom, Novi dom in Dom S. Gregorčiča (Kacin, 2011). V 

goriškem mestnem središču so v letih 1869–1914 odprli pet zasebnih slovenskih osnovnih šol, od 

katerih sta dve dobili pravico javnosti. Eno zasebno slovensko osnovno šolo so ustanovili tudi v 

Krminu, ki je kasneje prav tako dobila pravico javnosti. V tržaškem mestnem središču so v tem 

obdobju odprli pet zasebnih slovenskih osnovnih šol, od katerih je bila ena s slovenskim in 

nemškim učnim jezikom in je delovala le do leta 1912. Poleg tega sta dve osnovni šoli dobili 

pravico javnosti. Eno slovensko zasebno osnovno šolo je Družba sv. Cirila in Metoda ustanovila 

tudi nad Miljami. Tudi ta šola je dobila pravico javnosti (Pahor, 1986). 

Na vaseh na Goriškem in Tržaškem so v letih 1774–1869 odprli dvaintrideset slovenskih javnih 

osnovnih šol, v letih 1869–1914 pa trinajst. Zaradi odprtja nekaterih šol so druge šole prenehale 

delovati. Leta 1914 je bilo torej na Goriškem in Tržaškem odprtih skupno petinštirideset javnih 

slovenskih osnovnih šol. Ko je Italija napadla Avstrijo leta 1915, je prenehalo delovati dvajset 

javnih slovenskih osnovnih šol, vse osnovne šole v Gorici in šolo v Krminu so takrat zaprli. Leto 

kasneje so ukinili pouk v petih osnovnih šolah, v eni je bil pouk skrčen. Leta 1917 pa so eno šolo 

ponovno odprli (Pahor, 1986). 

Ker so se šole razvijale, se je pojavilo tudi vprašanje izobraževanja učiteljev. Najprej so avstrijske 

oblasti problem reševale s tečaji, nato pa so ustanovile moderna učiteljišča. Leta 1870 so odprli 

prvo slovensko državno učiteljišče v Gorici, in sicer moško in žensko. Obe učiteljišči sta bili 

razdeljeni na dva oddelka: na slovensko-nemškega in na italijansko-nemškega. Moško učiteljišče so 

leta 1875 v Gorici ukinili in ga premestili v Koper, leta 1909 so ga ponovno odprli v Gorici. Takrat 

je postalo samostojno slovensko učiteljišče. Tudi v ženskem oddelku je slovenščina kot učni jezik 

prišla v ospredje šele kasneje. Obe učiteljišči so ukinili leta 1915, organizirali so pa t. i. 

zaposlovalne tečaje v Trstu. Leta 1918 so žensko učiteljišče ponovno odprli v Gorici, zaposlovalne 

tečaje so potemtakem ukinili (Pahor, 1986). 

Poleg učiteljišča so lahko v Gorici slovenski dijaki obiskovali tudi slovensko paralelko gimnazije, v 

kateri je lahko profesor uporabljal materni jezik dijakov, v kolikor ga je poznal. Leta 1910 so 

Italijani in Slovenci v Gorici dosegli, da je vlada poskusno odprla slovensko in italijansko paralelko 

prvega razreda, pri čemer je omejila vpis. V naslednjem letu omejitve ni bilo, tako da je gimnazija 
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dobila kar dva slovenska prva razreda, še kasneje pa tri. Leta 1913 so v Gorici ustanovili popolno 

klasično gimnazijo s slovenskim učnim jezikom, ki je začasno prenehala delovati od leta 1915 do 

leta 1918. V Trstu pa slovenske klasične gimnazije v slovenskem jeziku niso dobili kljub prošnjam 

leta 1918 (Pahor, 1986). 

Pred prvo svetovno vojno je bilo torej tudi nekaj slovenskih državnih srednjih šol: gimnazija v 

Gorici, žensko in moško učiteljišče v Gorici, realka v Idriji, trirazredna meščanska šola v Postojni 

ter približno dvajset t. i. »obrtno-nadaljevalnih šol« (Kacin, 2011, str. 18). Na ozemlju, ki je bilo 

leta 1914 priključeno Italiji, je bilo takrat 234 slovenskih osnovnih šol, kar nakazuje na dejstvo, da 

je bila izobrazba pri Slovencih vrednota (Kacin, 2011). 

Kot sem že omenila, so na Goriškem med vojno ukinili vse šole. Po prvi svetovni vojni so tam 

ponovno odprli osemnajst slovenskih osnovnih šol, dveh niso obnovili, dve šoli so odprli v 

italijanskem jeziku, od katerih je v eni začasno poučeval slovenski učitelj, nato pa spet italijanski. 

Naprej so po vojni delovale štiri osnovne šole, eno slovensko osnovno šolo pa so odprli na novo. V 

mestnem središču v Gorici so odpirali le slovenske paralelke trem italijanskim osnovnim šolam, 

najprej v prvih dveh razredih, nato pa še v tretjem. Na Tržaškem so vse slovenske šole, ki so jih 

ustanovili med vojno, delovale naprej (Pahor, 1986). 

Predfašistične oblasti so prizadele hud udarec tudi slovenskemu srednjemu šolstvu. Po letu 1919 

slovenskih srednjih šol v Gorici niso odprli, gimnazijo so prestavili v Idrijo, učiteljišče pa v Tolmin, 

kjer je delovalo do šolskega leta 1925/26, saj so s tem letom nižjo stopnjo učiteljišča ukinili, na višji 

stopnji pa so uvedli italijanščino kot učni jezik. Tudi realka v Idriji je bila postopoma ukinjena: leta 

1925/26 je bil odprt le sedmi razred, nižjo gimnazijo so ukinili. Namesto tega so v šolskem letu 

1923/24 v Vidmu odprli štiri razrede slovenskega nižjega oddelka realke, ki so ga po treh šolskih 

letih zaprli (Kacin, 1964, v Kacin, 2011). 

Ko je prišel na oblast fašizem, je stopila v veljavo t. i. Gentilejeva šolska reforma, s katero so od 

leta 1923 prepovedali odprtje prvih razredov osnovnih šol v slovenščini, kar je  pomenilo, da so 

lahko otroci, ki so bili vpisani v osnovno šolo preden je reforma stopila v veljavo, dokončali 

osnovnošolsko izobrazbo v slovenščini, ostali otroci pa so se lahko s šolskim letom vpisali le v 

italijansko šolo (z možnostjo za dodatne učne ure slovenščine, če bi si jih slučajno zaželeli; to 

možnost so kasneje ukinili). To pomeni, da s šolskim letom 1926/27 v osnovnih šolah ni bilo več 

slovenskih razredov (Pahor, 1986). 

Slovenske učitelje so premeščali v južne kraje Italije, da ne bi v osnovnih šolah, na območjih, kjer 

je živela slovenska narodna manjšina, še vedno poučevali slovenščine. Na njihovo mesto so 

prihajali italijanski učitelji, ki so učencem prepovedovali pogovor v maternem jeziku, ob prekršku 

pa so jih hudo kaznovali (pljuvanje v usta, pretepanje ipd.), kar je v otrocih povzročilo kar nekaj 

posledic (tudi psiholoških). O kaznih v šoli zaradi uporabe slovenskega jezika piše tudi Boris Pahor 

v svoji noveli Metulj na obešalniku. Z reformo so fašistične oblasti Slovencem odvzele tudi stavbe, 

ki so bile že od samega začetka namenjene šolanju v maternem jeziku, sežigale slovenske knjige in 

uredništva ter ukinile slovenske časopise, ki so izhajali na tistem območju (Kacin, 2011). 

Slovenci na Goriškem in Tržaškem so v letih 1928–1944, ko je bilo zanje najhuje, dobili vsaj 

minimalno zaščito z Lateranskim konkordatom, ki je omogočil rabo slovenskega jezika v cerkvenih 

obredih in pri cerkvenem nauku. Na ta način so lahko duhovniki katehizem poučevali v slovenščini 

in so zato pomagali ohranjati živa jezik in narodno zavest Slovencev z Goriške in s Tržaške (Kacin, 

2011). Poleg tega so nastajali skrivni tečaji slovenščine tudi na domovih, za katere Samo Pahor 

meni, da poznamo le tiste, »ki so jih oblasti izsledile« (Pahor, 1986, str. 66). Slovenski ljudje so 

naredili vse, da bi ohranili svoj jezik in svojo kulturo: poleg vsega omenjenega so skrivali slovenske 

knjige po podstrešjih; sv. Miklavž, ki ni mogel otrok obdariti v javnosti, jim je puščal tudi 

prepovedani slovenski knjigi – Kolačke in Prve korake (Kacin, 2011). 
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Ko je Italija kapitulirala (8. septembra 1943), je bilo treba spet obnoviti slovensko šolstvo. Kljub 

temu da je bilo le malo slovenskih učiteljev in učnih pripomočkov ter malo uporabnih stavb, v 

katerih bi lahko pouk v slovenščini sploh še potekal, so posamezniki dajali pobude, da bi pouk v 

slovenščini vendarle stekel. Razmere niso bile rožnate, saj se učitelji, ki so poučevali, niso 

povezovali med sabo, prav tako ni bilo nikogar, ki bi dajal smernice za poučevanje v slovenskem 

jeziku. Po začetnem obdobju ponovne vzpostavitve slovenskega pouka, so za organizacijo tega 

začeli skrbeti partizani, in sicer na svojem ozemlju. Z ustanovno listino partizanskega šolstva, ki so 

jo izdali 22. oktobra 1943 in ki jo je podpisal France Bevk, so v vaseh začeli ponovno odpirati šole, 

iskati učitelje in učbenike. Poleg pouka v slovenščini so v listini poudarjali vzgojo v narodnem 

duhu in sodelovanje s starši, uvedli so t. i. roditeljske svete oz. srečanja predstavnikov učiteljev, 

staršev ter raznih organov OF. Skrbeli so tudi za organizacijo pedagoških tečajev, saj je bilo 

slovenskih učiteljev zelo malo – študirali so namreč na italijanskem učiteljišču. Tečaji so bili 

organizirani tako za učitelje, ki so zaključili višjo srednjo šolo ali učiteljišče v italijanskem jeziku, 

kot za učitelje, ki so zaključili le nižjo srednjo šolo ali osnovno šolo. Za starejše so prirejali tudi 

večerne tečaje v slovenskem jeziku. Učbenike za pouk v slovenščini so tiskali ilegalno. Zaradi 

nevarnih pogojev, ki so takrat še ogrožali razne kraje, so uvedli tudi straže, ki so morale stalno 

obveščati o pereči nevarnosti, da so lahko prekinili pouk in se obvarovali (Kacin, 2011). 

Tudi v še okupiranih območjih (npr. v Gorici) so Slovenci skrbeli za pouk v slovenskem jeziku. 

Leta 1943 je prišlo omenjeno območje pod nemško oblast, ki je s šolskim letom 1944/45  

omogočila odprtje slovenske šole (osnovne šole in gimnazije) v Gorici, v smislu, da se ni vtikala v 

njene upravne, organizacijske in didaktične vidike (Kacin, 1971, v Kacin 2011). Na gimnazijo se je 

novembra 1944 vpisalo 169 dijakov, učitelji so bili tudi iz Slovenije, uporabljali pa so enake 

učbenike in učne načrte kot na ljubljanskih gimnazijah. Pouk na gimnaziji je potekal do 28. aprila 

1945. Poleg organiziranega pouka so organizirali tudi različne tečaje, tako za otroke kot za učitelje 

(Kacin, 2011). 

V Trstu Slovencem odprtje slovenske gimnazije, nižje srednje ali osnovne šole ni uspelo. Na 

podeželju v okolici Trsta pa je delovalo le nekaj osnovnih šol (Kacin, 2011). 

Po vojni so Julijsko krajino razdelili na dva pasova, ki ju je ločevala Morganova črta. Trst in Gorica 

sta poleg dela Krasa, Pulja, dela Istre, Vipavske doline ter doline Soče, spadala pod cono A, ki so jo 

zasedle anglo-ameriške čete in ustanovile ZVU (Zavezniško vojaško upravo), v cono B, ki je bila 

pod jugoslovansko upravo, pa sta spadala del Istre in del današnje Slovenije. Za Beneško Slovenijo 

in Kanalsko dolino pa ni nihče poskrbel, da bi prišle pod cono A, kjer so bili tudi drugi Slovenci v 

Italiji, zato so ju priključili v cono C, ki je bila pod Italijo. Zaradi te delitve so v coni B, ki je bilo v 

celoti slovensko, takoj začeli z obnavljanjem slovenskih šol, v coni C pa si oblasti za to niso 

prizadevali in posledice tega so še danes opazne (Kacin, 2011). 

V coni A so Zavezniki Slovencem ponujali javne šole, in sicer vse tiste, ki so delovale pred prvo 

svetovno vojno. Za odprtje šol so postavili tri pogoje, in sicer zadostno število učencev oz. dijakov, 

za delo usposobljeni učitelji in ustrezni prostori. Hkrati pa ZVU ni priznavala partizanskih šol, zato 

je prišlo do spora med obema stranema: med Zavezniki in med partizanskimi pristaši. Spor je 

dosegel tako stopnjo, da je vodstvo (že razpuščenega) narodnoosvobodilnega odbora določilo, da ne 

bo sprejelo slovenskih osnovnih šol, ki jih ponujajo Zavezniki. Zaradi tega so Slovenci na 

Goriškem in Tržaškem tvegali, da bi ostali brez slovenskih šol. O sporu v zvezi s slovenskim 

šolstvom so pisali tudi mnogi krajevni časopisi, ki so zagovarjali eno ali drugo stran (Černic, 2007).  

Ker je bilo tveganje, da ne bi dobili slovenskih šol v coni A preveliko, so se predstavniki obeh 

političnih taborov v zadnjem hipu dogovorili in vodstvo narodnoosvobodilnega odbora je umaknilo 

prepoved vpisa v šole, ki so jih ponudili Zavezniki. Objavili so članek v Primorskem dnevniku, s 

katerim so pozvali slovenske otroke in mladino k vpisu in s tem dosegli množičen odziv. Tedaj je 
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končno tudi Trst dobil svoje višje srednje šole. Učne moči so Slovenci pridobili tako, da so se 

učitelji vračali iz begunskih taborišč iz Italije in iz Jugoslavije ter z organizacijo tečajev za učitelje. 

Za poslopja pa je skrbela ZVU. Na ta način so Slovenci uresničili vse tri pogoje, ki so jih postavili 

Zavezniki, in dosegli odprtje šol s slovenskim učnim jezikom (Kacin, 2011).  

Na Tržaškem se je v slovenske osnovne šole v šolskem letu 1945/46 vpisalo 3774 otrok, če ne 

upoštevamo šol, ki so leta 1947 prišle pod Jugoslavijo, na Goriškem pa se je v naslednjem šolskem 

letu na slovenske osnovne šole vpisalo 1576 otrok. Na srednje šole v Trstu (na nižjo srednjo šolo in 

razne smeri višje srednje šole) se je v šolskem letu 1947/48 vpisalo 841 dijakov, na srednje šole v 

Gorici pa se je v prvem šolskem letu (1945/46) vpisalo 768 dijakov (Kacin, 1975, v Kacin, 2011). 

Tako so torej javno odprli srednje in osnovne šole v slovenskem jeziku, učiteljišča, s katerimi so 

zagotovili kakovostno izobrazbo slovenskih učiteljev, ter samo uradno priznanim šolam dodelili 

javna poslopja in stroške za vzdrževanje. 

Učni načrti so med drugim predvidevali slovenščino kot učni jezik in torej odpravo Gentilejeve 

reforme, slovenščino kot predmet ter predmeta zgodovino Slovencev ter zemljepis ozemlja, na 

katerem so Slovenci (Kacin, 2011). 

ZVU je skrbela tudi za slovenske šolske knjige, saj jih od leta 1925 v Italiji ni bilo na spregled. 

Sprva so si zamislili, da bi jih le prevajali, a predloga ameriški poročnik J. Simoni, ki je vodil 

zavezniški šolski urad, ni sprejel, češ, da morajo biti učbeniki takšni, da koristijo slovenskim 

otrokom. Zato je zahteval, da so jih pisali slovenski strokovnjaki. Najprej so izhajali učbeniki za 

osnovne šole, kasneje pa so izšli še za nižje in višje šole (Jevnikar, 1986). Pisali so jih učitelji in 

profesorji (Kacin, 2011).  

Ko pa so začrtali mejo med Italijo in Jugoslavijo (leta 1947), se je število dijakov in učiteljev 

zmanjšalo. Kljub temu pa so v naslednjih letih odprli še poklicne srednje šole s slovenskim učnim 

jezikom ter na Svobodnem tržaškem ozemlju, ki je začelo pravno obstajati od 16. septembra 1947, 

javno priznali vse šole, ki so delovale do leta 1914, in ustanovili še druge (Šah, 1986). 

Na slovensko šolstvo v Italiji je močno vplival tudi Londonski memorandum, ki sta ga leta 1954 

podpisali Italija in Jugoslavija. S tem je bilo določeno, da se zavezniki umaknejo iz cone A mesta 

Trst ter da njeno upravo prevzame Italija. V coni B pa je ostala jugoslovanska uprava. Njeno 

suverenost nad cono B je Italija priznala z Osimskim sporazumom leta 1975 (Kacin, 2011). Aneks 

Londonskega memoranduma vsebuje namreč seznam vseh vrtcev in šol, ki naj bi jih Republika 

Italija ščitila in za katere naj bi poskrbela za popravila. Stalno so skrbeli tudi za tečaje in 

izpopolnjevanja za učitelje. Obe državi sta se dogovorili, da bosta maturantom narodne manjšine 

omogočili izlet po matični domovini: Italijanom iz Slovenije po Italiji, Slovencem iz Italije po 

Jugoslaviji (Šah, 1986). Danes je ta dogovor še vedno veljaven: najboljši maturanti slovenskih 

višjih šol v Italiji imajo pravico do maturantskega izleta po Sloveniji. 

Na Goriškem, z razliko od Trsta, kjer je za pravno podlago slovenskih šol poskrbela ZVU leta 1947, 

pa slovensko šolstvo ni imelo nobene pravne podlage, zato so italijanske oblasti skušale na različne 

načine spodkopati slovenske šole in slovenski jezik (aretacije, neupoštevanje Slovencev, 

preprečevanje petja slovenske maše na pogrebu slovenskega duhovnika, določbe, da morajo 

slovenski otroci in mladostniki z italijanskim državljanstvom zapustiti slovenske šole tudi med 

šolskim letom) (Kacin, 2011).  

Z dolgotrajnim trudom pa so dosegli, da je italijanski parlament izglasoval zakon (19. 7. 1961, št. 

1020), ki je določal pravno podlago za slovensko šolstvo na Goriškem in Tržaškem. To je bil prvi 

zakon v korist slovenske manjšine v Italiji. Beneška Slovenija in Kanalska dolina pa žal nista prišli 

v poštev (Kacin, 2011). S tem so med drugim določili »uzakonitev slovenskega učnega jezika, 
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ureditev službenega položaja vsega osebja, dostop učencev nedržavljanov, če imajo na tem ozemlju 

stalno bivališče« (Kacin, 1962, v Kacin, str. 97).  

S trudom je bil 12. decembra 1973 sprejet in odobren še dopolnilni zakon za slovenske šole, znan 

tudi kot zakon Belci-Škerk, ki je stopil v veljavo 23. januarja 1974 (Kacin, 2011). 

2.1.3 Zakonodaja slovenskih šol v Italiji 

 

Delovanje slovenskih šol v Italiji določajo štirje zakoni in ena reforma italijanske zakonodaje. To 

so: 

– zakon 1012/61, s katerim so uzakonili že obstoječe in od osvoboditve delujoče slovenske 
šole v Goriški in Tržaški pokrajini (Pečenko, 1986), 

– zakon 932/1973, ki je znan tudi z nazivom zakon Belci-Škerk, s katerim so ustanovili dve 
šolski okrožji, in sicer enega za Gorico in drugega za Trst, ter sedem didaktičnih 

ravnateljstev: pet za Trst in dve za Gorico (Pečenko, 1986), 

– zakon 297/1994, s katerim so definirali delovanje šolskih svetov in demokratičnih 

mehanizmov, značilnih za slovenske šole v Italiji; zakon namreč zagotavlja predstavništvo 

slovenske manjšine v raznih šolskih srečanjih na pokrajinski in deželni ravni (tako kar se 
tiče predstavnikov pedagoškega kadra kot dijakov), določa obstoj deželnega šolskega 

ravnateljstva, zagotavlja stalna mesta za učitelje, profesorje in druge šolske delavce, ki so 

pripadniki slovenske manjšine v Italiji, pooblašča deželno šolsko ravnateljstvo za razpis 

natečaja za stalna mesta na slovenskih šolah v Italiji in določa, da je komisija pri njem 

sestavljena iz strokovnjakov, ki obvladajo slovenski jezik, 

– zakon 38/2001, ki dopolnjuje prejšnje zakone, in 

– reforma DPR (dekret predsednika republike) št. 89/2009, ki v 6. členu določa urnike 
slovenskih nižjih srednjih šol v Italiji. 

 

2.2 DIDAKTIKA KNJIŽEVNOSTI 

Boža Krakar Vogel (2004) definira didaktiko književnosti kot specialno didaktiko, ki se ukvarja s 

poukom književnosti oz. kot vedo, ki preučuje dejavnike, cilje, vsebine, metode in organizacijski 

vidik pouka književnosti.  

Didaktika književnosti je uporabna in interdisciplinarna. Ko govorimo o uporabnosti, mislimo na to, 

da so njena spoznanja uporabljena pri pouku oz. zbrana kot načela in smernice za organizacijo 

pouka in učbenikov, ki pa jih lahko učitelji oz. izdelovalci učbenikov tudi prilagajajo glede na 

namen. Iz tega sledi, da didaktika književnosti obstaja na teoretično raziskovalni ravni, v kateri se 

raziskujejo didaktična struktura, metode, cilji, vsebine, udeleženci, okoliščine pouka književnosti, 

se oblikujejo načela in se učitelje izobražuje na teoretični ravni. Poleg tega didaktika književnosti 

obstaja tudi na izvedbeni ravni, ko je usposabljanje učiteljev praktičnega značaja ter ko gre za 

»umeščanje književnosti v šolski sistem in prakso« (Krakar Vogel, 2004, str. 11) oz. ko gre za 

izdelovanje učnih načrtov, didaktičnih gradiv in za uvajanje novosti v pouk. Interdisciplinarnost 

didaktike književnosti pa se kaže v tem, da pri preučevanju različnih vidikov pouka književnosti 

izhaja iz književnih in pedagoških ved (Krakar Vogel, 2004).   

Didaktika književnosti med drugim raziskuje in definira najučinkovitejše metode za pouk 

književnosti. Te se delijo glede na učenčevo izkušnjo v procesu komunikacije med učiteljem in 

udeleženci na neizkušenjske in na izkušenjske. V prvem primeru učenci ne berejo, ampak frontalno 

dobivajo informacije, pri drugem primeru pa gre za to, da »učenec pridobiva spoznanja s 

transformacijo in dopolnjevanjem svoje lastne bralne izkušnje« (Krakar Vogel, 2004, str. 56). Tako 
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metodo imenujemo šolska interpretacija. To je interakcija med učiteljem in učenci v obliki 

skupnega branja in obravnave književnih besedil s poudarkom na problemski situaciji in na 

ustvarjalnosti (Krakar Vogel, 2004).  

Vsak učenec s pomočjo učiteljevih spodbud književno besedilo dojame na vseh taksonomskih 

ravneh. Pri tem je pomembno branje besedila in različne dejavnosti v zvezi z njim, ki omogočijo, da 

učenci razvijejo svoje književne sposobnosti, pridobivajo znanje in usvajajo določene vrednote 

(Krakar Vogel, 2004). 

Boža Krakar Vogel (2004) deli šolsko interpretacijo na celostno in delno. V prvem primeru gre za 

obravnavo celotnega besedila in na vseh taksonomskih ravneh, v drugem primeru pa gre za 

obravnavo odlomka ali za obravnavo na manjšem številu taksonomskih stopenj. Pri definiranju 

obeh vrst šolske interpretacije opozarja, da je v praksi zelo pogosta kombinacija teh, npr. branje 

knjige v razredu v nadaljevanjih, domače branje (večkrat ni obravnave na višjih taksonomskih 

ravneh), branje oz. obravnava odlomkov v berilih ipd. (Krakar Vogel, 2004). 

 

2.3 FAZE ŠOLSKE INTERPRETACIJE BESEDILA 

Strokovnjaki za didaktiko književnosti so izoblikovali določene faze šolske interpretacije besedila, 

ki prispevajo k boljšemu rokovanju učencev z besedilom in ki omogočajo dosego ciljev pouka 

književnosti. Gre za okvirne korake, na podlagi katerih je priporočljivo, da učitelji načrtujejo in 

izvedejo učno uro pouka književnosti. Hkrati pa se morajo učitelji zavedati, da faze sproti 

prilagajajo vsebini besedila, ciljem pouka književnosti, ki jih želijo doseči, učencem in lastnim 

izkušnjam. 

Izvedenci predstavljajo različno število korakov šolske interpretacije. Pri tem se pa dejavnosti, ki so 

značilne za posamezno fazo, ne razlikujejo v samem tipu dejavnosti, razlika je le v tem, kako jih 

posamezen strokovnjak predstavi – kot faze ali kot podfaze (Petek, 2014). 

Saksida (2008) opredeljuje štiri faze šolske interpretacije besedila: 

– uvodna motivacija, 

– premor pred branjem/poslušanjem, branje/poslušanje in premor po branju/poslušanju, 

– pogovor o besedilu in ponovno branje/poslušanje, 

– nove naloge oz. dejavnosti za poglabljanje literarno-estetskega doživetja. 

2.3.1 Uvodna motivacija 

 

Uvodna motivacija, ki besedilo napoveduje, učencem omogoči, da se na besedilo čustveno in 

miselno pripravijo. Zaradi tega morajo biti dejavnosti, ki jih učitelji izberejo za uvodno motivacijo 

vsebinsko povezane z izbranim besedilom, pestre in raznolike, vplivati morajo na bralčeva čustva in 

predstave, ne pa biti same sebi namen (Saksida, 2008).  

Glede na vsebino določenega obravnavanega besedila se vrste uvodne motivacije razlikujejo, saj 

niso vse vrste dejavnosti primerne za vse vsebine. 

Saksida (2008) deli uvodne motivacije na jezikovne in nejezikovne.  

Jezikovne uvodne motivacije so tiste, pri katerih se kot sredstvo za napoved besedila uporabi jezik. 

Dodatno so razdeljene v posamezne skupine, glede na to, kaj postavljajo v ospredje: 
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– besedne uvodne motivacije, katerih podlaga je beseda, predvsem taka, ki se v besedilu 
pojavi drugače, kot bi se sicer v vsakdanu (npr. igra z glasovi, igra z rimami, daljšanje, 

krajšanje in preoblikovanje besed, tvorjenje nenavadnih besednih zvez, razlaga nenavadnih 

besed, asociacije ob besedi, primerjave in tvorjenje nesmiselnih povedi), 

– predstavne uvodne motivacije, ki imajo v ospredju domišljijo (npr. domišljijska slika, 
domišljijsko potovanje, poetizacija stvarnosti), 

– zgodbene uvodne motivacije, ki temeljijo na zgodbi oz. na zaporedju dogodkov (npr. Kaj bi 

se zgodilo, če ..., skupno pripovedovanje zgodbe, igra vlog, oblikovanje kratkega besedila 

na podlagi prej poznanih značilnosti), 

– izkušenjske uvodne motivacije, ki postavljajo v ospredje otrokove izkušnje, mnenja in 
njihovo vrednotenje problema (npr. izražanje svojega doživetja v realnosti, ki je podobna 

okoliščini v besedilu, pogovor o temi besedila, razmišljanje o problemu besedila), 

– medbesedilne uvodne motivacije, ki poudarjajo povezovanje literarnih del, avtorjev in 
značilnosti določenih zvrsti (npr. pogovor o značilnostih literarnih vrst, pogovor o 

nenavadnih osebah iz literarnih besedil in filmov, predstavitev ustvarjalca, preoblikovanje in 

nadaljevanje znanih pravljic) (Saksida, 2008). 

Z nejezikovnimi uvodnimi motivacijami se učenci na sprejemanje besedila miselno in čustveno 

pripravijo s pomočjo poslušanja glasbe, risanja, likovnega oblikovanja besed ali risanja tematske 

besede in s pomočjo različnih gibalnih iger (Saksida, 2008). 

2.3.2 Premor pred branjem/poslušanjem, najava in lokalizacija besedila, interpretativno 

branje in premor po branju/poslušanju 

 

Ta faza je pred sprejemanjem besedila ključna, saj je njen cilj, da se »učenci umirijo in usmerijo 

pozornost na besedilo« (Saksida, 2008, str. 82). Nato lahko učitelj najavi besedilo: pove naslov, 

avtorja in književno vrsto dela, ga lokalizira oz. navede nekaj podatkov o avtorju ali o delu. Pri tem 

je pomembna povezava z dejavnostmi uvodne motivacije. Sledi faza interpretativnega branja, pri 

kateri je pomembno, da se učitelj v branje vživi, da bere zanimivo, ne izumetničeno in da uporablja 

t. i. pravljični ton. Priporočljivo je, da zahtevnejša besedila najprej prebere učitelj, lažja pa učenci 

sami. Po tem, ko so se učenci rokovali z besedilom, sledi premor, v katerem si uredijo zamisli in 

občutke (Saksida, 2008). 

2.3.3 Pogovor o besedilu in ponovno branje/poslušanje 

 

Pomembno je, da s pogovorom in z analizo umetnostnega besedila ne zmotimo takoj učenčevega 

odziva na besedilo. Za to fazo je značilno, da učitelji učencem postavljajo določena vprašanja in 

naloge, s katerimi jim omogočijo, da opazijo tudi tiste značilnosti in podrobnosti besedila, ki jih 

sprva (med poslušanjem oz. branjem) niso takoj zaznali (Saksida, 2008). Ključno je, da vprašanja o 

obravnavanem umetnostnem besedilu zajemajo različne taksonomske ravni, tudi višje. Na ta način 

lahko učitelji preverijo tudi višje ravni razumevanja besedila (Pečjak, 1995, v Petek, 2014). Podlago 

za načrtovanje vprašanj, ki jih po prebranem besedilu učitelji namenijo učencem, predstavljajo 

različne taksonomije, med katerimi je najbolj poznana Bloomova taksonomija. Razčlenjena je na 

šest ravni, in sicer: poznavanje, razumevanje, uporaba, analiza, vrednotenje in sinteza. Da bi učenci 

utrdili ugotovitve, do katerih so prišli med fazo pogovora o besedilu, sledi ponovno branje (ali 

poslušanje), kateremu lahko po potrebi sledi krajši pogovor (Saksida, 2008).  

Pri poznavanju gre za priklic slišanih ali prebranih dejstev oz. podatkov, za raven razumevanja pa 

so primerne dejavnosti, s katerimi učenci dokažejo, da so besedilo razumeli. Za uporabo je značilno, 

da predvideva, da učenci nekaj naredijo oz. na različne načine uporabijo pridobljeno znanje. 

Dejavnosti, ki spadajo v fazo analize, spodbujajo učenčevo kritično mišljenje, pri vrednotenju pa 

gre za to, da učenci presojajo in vrednotijo npr. ravnanje, izbiro določenih književnih junakov ipd. 
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Zadnja faza, sinteza, od učencev zahteva oblikovanje nove celote na osnovi delov besedila in 

spoznanj, ki so jih o njem pridobili (Petek, 2014). 

Prilagam Ezopovo basen Lisica in štorklja, na podlagi katere sem načrtovala nekaj vprašanj oz. 

dejavnosti za zgoraj omenjene taksonomske ravni. 

LISICA IN ŠTORKLJA 

(EZOP) 

Lisica je bila prepričana, kakor so vse lisice pod soncem, da ji nihče na svetu ni kos v 

premetenosti. 

Nekega dne sreča štorkljo; lep čas sta se prijazno pogovarjali o vsem mogočem in nazadnje 

je lisica rekla: 

»Ljuba štorklja, bila bi zares srečna, če bi kdaj blagovolila priti k meni na kosilo.« 

Štroklja je sprejela povabilo in zmenili sta se za dan.  

Lisica se je vsa srečna odpravila proti domu in vso pot premišljevala, kako bi jo štorklji 

zagodla. 

Ko je prišel dan skupnega obeda, je lisica pripravila redko kašo in jo zlila na ravno skalo. 

Štorklja je z dolgim kljunom seveda ni mogla pobrati, lisica pa je z dolgim jezikom lahko vse 

polizala. 

Ko je štorklja odšla, je sklenila, da bo lisici vrnila milo za drago. In res, čez nekaj dni povabi 

lisico in ko ta pride, ji postreže s kosilom v posodi z dolgim, ozkim grlom. Iz posode je čudovito 

dišalo in lisica se je smukala naokoli, se oblizovala in si od nestrpnosti grizla ustnice. Na vse kriplje 

si je prizadevala, da bi segla z jezikom v steklenico in prišla do zapeljivega kosilca. 

Ko je štorklja videla, da lisici že pohajajo moči od neučakanosti in razočaranja, je vtaknila 

svoj dolgi kljun v posodo in vse pojedla lisici izpred nosa. 

(Vir: Ezop; Moder, J. (1981). Lisica in štorklja. Zagreb: Naša djeca) 

 

Primeri vprašanj oziroma dejavnosti po branju 

Poznavanje: 

– Kdo nastopa v basni? 

– Kolikokrat sta se lisica in štorklja srečali? 

Razumevanje: 

– Kaj pomeni vrniti milo za drago? 

– Kaj pomeni blagovoliti? 

– Kaj pomeni prizadevati si na vse kriplje? 

– Kateri je nauk basni? 

– Na kakšen način je izražen? 

– Katero človeško značilnost ima lisica v basni? 

Uporaba: 

– Postavite se v pare in napišite vsaj en pregovor, ki bi lahko veljal za to basen. Lahko izberete 
že poznanega ali pa napišete novega.  

– Poiščite žival, ki bi na najprimernejši način poudarila vašo močno in/ali šibko točko, in 
povejte, zakaj ste izbrali tisto žival. 
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Analiza: 

– Primerjajte del basni, v katerem je bilo kosilo pri lisici, in del basni, v katerem je bilo kosilo 
pri štorklji. Katere podobnosti in katere razlike opazite? 

– Koliko glagolskih časov ste opazili v basni? Zakaj mislite, da sta dva? 

Vrednotenje: 

– Ali mislite, da je lisica po kosilu s štorkljo postala nekoliko bolj ponižna? Zakaj tako 

mislite? 

– Ali je štorklja ravnala prav? Zakaj tako mislite? 

– Ali mislite, da je lisica resno mislila, ko je rekla, da bi bila štorklje vesela na kosilu? Zakaj 
tako mislite? 

Sinteza: 

– Kaj bi morala štorklja narediti, da bi bilo maščevanje še slajše? 

– V parih si zamislite, o čem sta se štorklja in lisica pogovarjali na prvem ali na drugem 
kosilu, in to tudi uprizorite. Bodite pozorni na to, kako predstavite eno in drugo žival. En par 

bo to kasneje pokazal. 

2.3.4 Nove naloge 

 

V tej fazi dobijo otroci ustvarjalne in poustvarjalne naloge, ki jih lahko izvajajo individualno ali v 

skupinah. Saksida (2008) predlaga nekaj možnih dejavnosti, in sicer: glasno poustvarjalno branje 

besedila z izražanjem lastnega razumevanja sporočilnosti, skupna recitacija, vživljanje v književno 

osebo (npr. pisanje pisma, dnevnika, oblikovanje njene osebne izkaznice), risanje dogajalne 

premice, tvorjenje besedila po vzorcu oz. posnemanje ustvarjalnega postopka, nadaljevanje, 

dopolnjevanje in preoblikovanje zgodbe, izmišljanje predzgodbe, povezovanje besedila s stripi, 

risankami in filmi, dramatizacija, ilustriranje besedila, glasbeno poustvarjanje, ustvarjanje razredne 

predstave, pravljični projekti, spoznavanje in zbiranje ljudskega izročila, posnemanje pravljičnega 

tona, primerjanje besedil, obisk knjižnice. 

Za basen Lisica in Štorklja sem sestavila tudi nekaj primerov novih nalog, in sicer: 

– Sestavi in opiši meni, ki sta ga najprej lisica in nato štorklja ponudili ena drugi. 

– Nadaljuj dogajanje v basni. 

– »Ko je štorklja odšla, je sklenila, da ...« Nadaljuj. 

– Kako bi potekalo dogajanje v basni, če bi imeli lisica in štorklja zamenjani vlogi? Kako bi 
štorklja nagajala lisici? 

– Izberi pregovor in napiši basen. 

 

2.4 FAZE ITALIJANSKE DIDAKTIKE KNJIŽEVNOSTI 

Iz zapiskov študentke na Pedagoški fakulteti Univerze v Vidmu, ki sem jih prejela po elektronski 

pošti dne 27. 3. 2018, sem analizirala faze, ki jih v Italiji predlagajo za obravnavo besedila med 

poukom italijanske književnosti na osnovnih šolah. 

Didaktika italijanske književnosti (zapiski študentke, marec 2018) predvideva štiri ravni 

razumevanja besedila, in sicer: 

– comprensione letterale (dobesedno razumevanje): znati odgovoriti glede na besedilo; 
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– comprensione inferenziale (inferenčno razumevanje): razumevanje vzročno-posledičnih 
razmerij in časovnih razmerij, o katerih morajo sklepati, saj niso eksplicitno navedene v 

besedilu; 

– comprensione di scopi (razumevanje namenov): razumevanje sporazumevalnih ciljev ter 
razmišljanje o avtorjevih izbirah (na podlagi teh ciljev); 

– comprensione relativa alle interpretazioni (razumevanje glede na različne interpretacije): 

primerjanje med avtorjem in bralcem, s poudarkom na interpretaciji. 

Da bi omogočili učencem popolno razumevanje besedila, je pomembno, da učitelj upošteva določen 

proces. Strokovnjaki za didaktiko italijanske književnosti (zapiski študentke, marec 2018) 

predlagajo naslednje faze: 

1. Motivacija: aktivnosti, s katerimi učitelj pritegne pozornost učencev, jim omogoča, da 

zberejo misli o določeni temi (nevihta idej – brainstorming; govor o lastnih izkušnjah). 

2. Razumevanje besed in vsebine: z odgovarjanjem na osnovna vprašanja. 

3. Razdelitev besedila na posamezne smiselne dele/enote ter opredelitev vsake enote z 

naslovom. 

4. Analiza junakov, dogajalnega časa in prostora. 
5. Preoblikovanje: pisne ali ustne dejavnosti (poustvarjalne dejavnosti, preoblikovanje zgodbe, 

izmišljanje nove zgodbe po predlogi). 

 

Faze dela z besedilom se med italijansko in slovensko verzijo nekoliko razlikujejo, obstaja pa tudi 

nekaj podobnosti. Samo ogrodje učne ure je precej podobno: tako slovenska kot italijanska 

didaktika književnosti predlagata za začetek uvodno motivacijo, za konec pa poustvarjalne 

dejavnosti oz. nove naloge. Iz zapiskov študentke Pedagoške fakultete Univerze v Vidmu je 

razvidno, da tako dejavnosti uvodne motivacije kot dejavnosti zaključne faze niso tako raznolike 

kot dejavnosti, ki jih v teh fazah predlaga Saksida (2008). Res pa je, da so v italijanski fazi 

(preoblikovanje) navedene dejavnosti zelo splošne, tako da zajemajo tudi večino dejavnosti, ki jih 

navaja Saksida (2008) kot možne primere novih nalog.  

Najočitnejša razlika med zaporedjem faz šolske interpretacije besedila obeh didaktik je ta, da v 

italijanski verziji ni eksplicitno izraženih nekaterih faz slovenske različice. Manjkajo namreč faze: 

najava besedila, premor pred in po branju/poslušanju, interpretativno branje besedila in ponovno 

branje, ki jih Saksida (2008) omenja. Faza pogovora o prebranem, v kateri so v slovenski didaktiki 

književnosti predvidene različne taksonomske ravni vprašanj oz. dejavnosti v zvezi z besedilom, je 

v italijanskem primeru razdeljena na tri faze, ki pa nekako zajemajo različne taksonomske stopnje 

pogovora o obravnavanem besedilu. V drugi fazi italijanske didaktike (zapiski študentke, marec 

2018) so zajeta vprašanja o besedilu, ki jih Petek (2014) predlaga kot vprašanja taksonomske ravni 

poznavanja in razumevanja. Četrta faza italijanske verzije obravnave besedila je zelo splošno 

definirana, tako da lahko zajema tudi vprašanja taksonomskih stopenj analize, vrednotenja in 

sinteze. Še ena zelo očitna razlika je v tem, da slovenska didaktika književnosti ne predlaga 

italijanske tretje faze (razdelitev besedila na posamezne smiselne dele/enote ter dajanje naslova 

vsakemu od le-teh) kot samostojno fazo. 

Iz tega sledi, da so si faze ene in druge didaktike književnosti v samem bistvu podobne (če 

izvzamemo odsotnost nekaterih faz v italijanski verziji), vendar so slovenske faze in dejavnosti, ki 

jih te predvidevajo, veliko bolj specifične in jasno definirane kot italijanske, ki so navedene bolj na 

splošno.  
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2.5 ANALIZA IZBRANIH UČNIH NAČRTOV ZA SLOVENŠČINO 

2.5.1 Državne smernice za učni načrt vrtcev ter osnovnih in nižjih srednjih šol (2012) 

 

V Sloveniji ima vsak predmet svoj učni načrt, ki določa cilje, vsebine, standarde znanja točno 

določenega predmeta. V Italiji ministrstvo za izobraževanje, visoko šolstvo in raziskovanje določa t. 

i. Državne smernice za učni načrt vrtcev ter osnovnih in nižjih srednjih šol – Indicazioni nazionali 

per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione (2012), v katerih so izraženi 

le glavni cilji posameznih predmetov, do katerih morajo učitelji privesti posameznega učenca ob 

koncu določene stopnje izobraževanja. Cilji vseh predmetov so zbrani v istem dokumentu. Prav 

tako so na istem mestu zbrane smernice za vrtec, za osnovno šolo in za nižjo srednjo šolo. 

Smernice, ki jih učitelji in vzgojitelji uporabljajo danes, izhajajo iz leta 2012.  

Področja oz. predmeti, ki jih smernice za osnovno in nižjo srednjo šolo zaobjemajo, so: občutek 

vzgojne izkušnje, osnovno opismenjevanje (tudi vezano na kulturo), državljanstvo in ustava, učno 

okolje, italijanščina, angleški jezik in drugi tuji jezik, zgodovina, zemljepis, matematika, 

naravoslovje, glasba, umetnost in upodabljanje, gibalne in športne vede ter tehnologija (Državne 

smernice, 2012). Smernice so izdane le v italijanskem jeziku, tako da jih morajo učitelji, ki 

poučujejo na slovenskih osnovnih šolah v Italiji, prevajati.  

Kot je razvidno iz zgornjega seznama področij, ki jih pokrivajo državne smernice za poučevanje na 

osnovni šoli, v dokumentu ni smernic za slovenski jezik, ne kot tuji jezik in niti kot materni oz. učni 

jezik. Učitelji slovenskih osnovnih šol v Italiji zato pri pouku slovenščine načrtujejo svoje 

dejavnosti v razredu tako, da upoštevajo za slovenščino enake smernice, ki jih določa ministrstvo za 

italijanski jezik kot učni jezik oz. »glavni« jezik neke šole. 

Zaradi tega sem tudi sama preučila poglavje v Državnih smernicah (2012), v katerem italijansko 

ministrstvo za izobraževanje, visoko šolstvo in raziskovanje daje napotke za pouk italijanščine v 

osnovnih šolah, saj – kot sem že omenila – se učitelji na slovenskih šolah za pouk slovenščine 

ravnajo po teh. Slovenščina za osnovne šole s slovenskim učnim jezikom pomeni namreč prav to, 

kar pomeni italijanščina za italijanske osnovne šole. 

Na začetku poglavja so opisani vidiki, zaradi katerih je pomembno usvajanje maternega jezika. 

Poleg tega je poudarjeno, da je zaradi različnih razlogov in realnosti današnje družbe za mnoge 

učence italijanščina oz. učni jezik (za osnovne šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji je to 

slovenščina) drugi oz. tuji jezik in da je zato treba načrtovati usvajanje maternega jezika v osnovnih 

šolah na podlagi jezikovnih in sporazumevalnih zmožnosti učencev na osnovni ravni, ki bo 

predstavljala podlago za nadaljnje učenje in delovanje posameznikov (Državne smernice, 2012).  

V Državnih smernicah za učni načrt vrtcev ter osnovnih in nižjih srednjih šol (2012) za italijanski 

jezik je najprej predstavljenih in opisanih nekaj splošnih ciljev za posamezne dejavnosti, in sicer 

govor, branje, pisanje, usvajanje in širjenje receptivnega in produktivnega besedišča, ter za 

eksplicitno slovnico in razmišljanje o uporabi jezika. V začetnih opisih posameznih dejavnosti so 

navedeni tudi pomeni vsakega od teh področij in nekaj didaktičnih priporočil. Nekatere vsebine so 

vključene med začetne opise posameznih področij pouka učnega jezika, niso pa tako specifično 

navedene kot v učnem načrtu za slovenščino (Program Osnovna šola, 2011).  

Za področje govora je v Državnih smernicah za učni načrt vrtcev ter osnovnih in nižjih srednjih šol 

(2012) poudarek na stalni izpostavljenosti okolju, v katerem je pogovorni jezik učni jezik (za 

italijanske šole je to italijanščina, za šole s slovenskim učnim jezikom pa slovenščina). To je 

izredno pomembno za učence iz dvojezičnih ali italijanskih družin, saj so večkrat le šolski prostori 

kraj, v katerem slišijo in uporabljajo slovenščino.  
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Za področje branja je v Državnih smernicah (2012) poudarjen pomen branja kot vira socializacije, 

diskusije, razumevanja različnih vsebin, informacij, znanja, raziskovanja, razvijanja koncentracije 

in razmišljanja. Pri tem je pomembno, da učenci usvojijo različne tehnike branja: tiho, glasno, 

interpretativno, in da različna besedila tudi razumejo. Pomembno je, da v šoli učitelji spodbujajo 

branje in otrokovo radovednost na tak način, da bo učenec rad bral in razumel, da se lahko v knjigah 

in besedilih srečuje z različnimi kulturami iz različnih zgodovinskih obdobij. Poleg tega branje 

spodbuja tudi otrokovo domišljijo. V Državnih smernicah za učni načrt vrtcev ter osnovnih in nižjih 

srednjih šol (2012) priporočajo, da bi šole učence navadile na branje, to pomeni, da bi za učence 

branje ne pomenilo obveznosti, temveč bi postalo navada, tudi za kasnejša obdobja v življenju. Prav 

zaradi tega je v Državnih smernicah (2012) izpostavljeno za branje spodbudno okolje, kot so na 

primer šolske knjižnice, dostop do knjig, njihova stalna uporaba ipd., ki spodbujajo učenčevo 

radovednost in potrebo po raziskovanju in branju. Pri tem je nujno upoštevati tudi vidik branja kot 

estetskega užitka in srečanja s književnim besedilom, ki se nadaljuje tudi v nadaljnjih stopnjah 

izobraževanja. 

Dejavnost pisanja je v Državnih smernicah za učni načrt vrtcev ter osnovnih in nižjih srednjih šol 

(2012)  uvedena postopoma: od začetnega opismenjevanja do pisanja povedi in besedil, vezanih na 

izkušnje, potrebe po komunikaciji ter vpetih v motivacijske kontekste. Ravno tako postopno je tudi 

uvajanje pisanja besedil, ki sledi določenim fazam. Najprej je na vrsti zamisel, nato načrtovanje, 

sledi mu prvotni zapis besedila, na koncu še pregledovanje in popravljanje ter ponovni zapis 

besedila. Tako za dejavnost pisanja kot za pisanje besedil so potrebni daljše časovno obdobje, 

diferenciacija, individualizacija in medpredmetno povezovanje. Glede na to, da pisanje besedil 

zadeva vse predmete, mora učitelj učnega jezika postaviti temelje za tako dejavnost, ki bo učencem 

koristila pri učenju (npr. obnova, izpostavljanje bistvenih informacij ipd.). Poleg teh besedil je 

priporočljivo, da učenec piše tudi domišljijska besedila (tako v prozi kot v verzih), saj lahko na ta 

način preizkuša in raziskuje značilnosti učnega (italijanskega oz. slovenskega) jezika ter preučuje 

možnosti za prepletanje pisnega jezika tudi npr. s tehnologijo (Državne smernice, 2012).  

Za področje usvajanja in širjenja receptivnega in produktivnega besedišča je v Državnih smernicah 

za učni načrt vrtcev ter osnovnih in nižjih srednjih šol (2012) poudarek na raznolikosti učencev ob 

vstopu v osnovno šolo predvsem kar se tiče poznavanja in ravni besedišča. Tudi v tem primeru je ta 

ugotovitev zelo pomembna za šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji, saj jih obiskujejo otroci iz 

različnih družin: iz slovenskih, iz mešanih in iz italijanskih. Zato je, kot piše v Državnih smernicah 

za učni načrt vrtcev ter osnovnih in nižjih srednjih šol (2012), zelo pomembno, da se učitelji 

zavedajo te raznolikosti in na podlagi tega načrtujejo nadaljnje delo. Pri tem naj razvijajo tako 

receptivno kot produktivno besedišče in naj postopoma večajo tudi globino in zahtevnost besedišča, 

upoštevajoč kognitivne sposobnosti učencev in realne situacije, v katerih se učenci znajdejo. 

Učence naj tudi navajajo na izbiro besedišča glede na okoliščine. Pomembno je še, da se učenci že 

od začetka izobraževanja učijo uporabe slovarjev v tiskani in spletni obliki. 

V zvezi s slovnico in razmišljanjem o uporabi jezika v Državnih smernicah (2012) predlagajo, da 

učitelji prek pogovarjanja in pisanja učence postopoma navajajo na slovnične značilnosti jezika, ki 

jim bodo kasneje omogočile samostojno uporabo tudi zahtevnejših oblik in jezikovnih struktur. S 

tem učenci postopoma razvijajo tudi metajezikovne sposobnosti. Tudi pravopis je potrebno razvijati 

in avtomatizirati sproti, že od začetka vzgojno-izobraževalnega obdobja.  

V nadaljevanju poglavja za italijanski jezik so za vsakega od zgoraj omenjenih področij v Državnih 

smernicah za učni načrt vrtcev ter osnovnih in nižjih srednjih šol (2012) navedeni učni cilji, ki naj 

bi jih učenci dosegli ob koncu različnih vzgojno-izobraževalnih obdobij, in sicer ob koncu tretjega 

razreda osnovne šole, ob koncu petega razreda osnovne šole ter ob koncu nižje srednje šole. 

Kompetence oz. zmožnosti, ki naj bi jih učenci dosegli na koncu osnovne šole (do petega razreda), 

pa niso razdeljene glede na zgoraj omenjena področja, temveč so napisane v posebnem seznamu.  
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Učni cilji niso razdeljeni glede na to, ali gre za cilje pouka jezika ali pouka književnosti.  

V Državnih smernicah za učni načrt vrtcev ter osnovnih in nižjih srednjih šol (2012, str. 28) za 

italijanski jezik je navedenih deset kompetenc, ki naj bi jih posamezni učenec usvojil po končani 

osnovni šoli (do petega razreda). Izražene so v tretji osebi ednine, v sedanjiku. 

1. Učenec sodeluje v komunikacijskih situacijah (pogovor, diskusija) s sošolci in učitelji, 

upoštevajoč vrstni red. Pri tem oblikuje jasna in smiselna sporočila, ki so ustrezna za 

posamezno situacijo. 

2. Učenec posluša in razume govorna besedila (»neposredna« in tista, ki jih posredujejo 

mediji). Iz njih izlušči bistvo, namen in glavne informacije. 

3. Učenec bere in razume različne vrste umetnostnih in neumetnostnih besedil. Razume njihov 

glavni pomen in pomembne informacije tako, da uporablja za različne namene ustrezne 

bralne strategije. 

4. Učenec uporablja spretnosti, ki mu olajšajo učenje: v pisnih besedilih najde informacije, ki 

jih potrebuje za razumevanje teme in jih primerja ter obnovi z ozirom na govorni nastop; 

usvoji osnovno izrazoslovje. 

5. Učenec glasno in tiho bere različna besedila mladinske književnosti. Pri tem je samostojen 

in si oblikuje lastna mnenja o prebranem. 

6. Učenec piše jasna, dosledna in pravopisno ustrezna besedila, ki so povezana z njegovimi 

izkušnjami. Sodeluje pri šolskih pobudah v zvezi s pisanjem. Preoblikuje besedila tako, da 

jih parafrazira, dopolni ali spremeni. 

7. Učenec razume in uporablja v pisnem in ustnem sporočanju osnovno in zahtevnejše 

besedišče; razume in uporablja najpogostejše izraze učnih vsebin. 

8. Učenec razmišlja o svojih in tujih besedilih z namenom, da usvoji morfosintakso in 

značilnosti jezika; razume, da so jezikovne izbire povezane z različnimi sporočanjskimi 

situacijami. 

9. Učenec se zaveda, da ljudje uporabljamo različne jezike in več različic jezika. 

10. Učenec obvlada in uporablja v različnih situacijah osnovna znanja o vrstnem redu besed v 

povedi in o besednih vrstah. 

Izmed vseh teh veščin so le peta, prvi del tretje ter zadnji del šeste take, da jih učenec usvoji med 

poukom književnosti, ostale pa lahko usvaja tako med poukom književnosti kot med poukom 

jezika. 

Cilji na koncu tretjega razreda osnovnih šol, ki jih izdaja ministrstvo za izobraževanje, visoko 

šolstvo in raziskovanje v Državnih smernicah za učni načrt vrtcev ter osnovnih in nižjih srednjih šol 

(2012) za italijanski jezik, so razdeljeni glede na dejavnosti, ki jih razvijamo med poukom jezika 

(poslušanje in govor, branje, pisanje, usvajanje in širjenje receptivnega in produktivnega besedišča 

ter eksplicitna slovnica in razmišljanje o uporabi jezika). Izraženi so z glagoli v nedoločniku. Isto 

velja za cilje, ki naj bi jih učenci dosegli po petem razredu osnovne šole. 

Analizirala sem le slednje, saj v svoji magistrski nalogi preučujem pouk književnosti v drugem 

triletju. 

Za področje poslušanja in govora je navedenih sedem ciljev (Državne smernice, 2012, str. 29). Vse 

lahko uresničujemo tako pri pouku književnosti kot pri pouku jezika. Ti so: 

– sodelovati v pogovoru, diskusiji o neposredni izkušnji in postavljanje ustreznih vprašanj, 
dajanje odgovorov, razlaganje in navajanje primerov; 

– razumeti sporočilo in bistvene informacije določenega besedila, razumeti namen in teme 
medijskih sporočil; 

– postavljati natančna, smiselna in poglobljena vprašanja med poslušanjem ali po njem; 
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– razumeti navodila za različne dejavnosti; 

– razumeti stališča, ki jih izražajo sošolci in izražati svoje mnenje na jasen in smiseln način; 

– pripovedovati osebne izkušnje ali izmišljene zgodbe na jasen in razumljiv način z 

upoštevanjem časovnega in logičnega zaporedja in z vključevanjem smiselnih opisov in 

informacij; 

– izvesti krajši govorni nastop na določeno (že obravnavano) temo s pomočjo opornih točk. 

Za področje branja je navedenih osem učnih ciljev, ki bi jih morali učenci na koncu petega razreda 

usvojiti. Od teh lahko naslednje tri (Državne smernice, 2012, str. 29) uresničujemo med poukom 

književnosti: 

– uporabljati različne bralne tehnike (branje v tišini in interpretativno branje); 

– brati pripovedna in opisna besedila, tako realistična kot domišljijska, in pri tem razlikovati 
domišljijski, književni svet od resničnosti; 

– brati prozo (napisano v sodobnem jeziku) in nezahtevno poezijo, razumeti bistvo, osnovne 
značilnosti, namen avtorja ter izražati svoje mnenje in ga utemeljiti. 

Štiri cilje s področja branja lahko uresničujemo tako med poukom književnosti kot med poukom 

jezika, in sicer (Državne smernice, 2012, str. 29): 

– uporabljati ustrezne bralne strategije glede na vrsto besedila in glede na namen, postaviti si 
ustrezna vprašanja pred in med branjem besedila ter iskanje koristnih namigov za poglobitev 

razumevanja besedila; 

– izkoristiti informacije v naslovu, v ilustracijah in v napisih ob besedilu in ilustraciji z 
namenom boljšega razumevanja; 

– brati in med seboj primerjati različna besedla o določeni temi, oblikovati mnenja o njej in jih 
uporabiti kot osnovo za pisanje ali govorni nastop; 

– upoštevati pisna navodila. 

Za področje pisanja je navedenih deset ciljev, ki naj bi jih učenci dosegli ob koncu petega razreda 

osnovne šole. Od teh lahko sledečih pet ciljev (Državne smernice, 2012, str. 29, 30) uresničujemo 

med poukom književnosti: 

– zbirati zamisli, jih organizirati in načrtovati osnutek, načrt pisanja pripovedi (tudi o lastnih 
izkušnjah); 

– pisati pripovedi o lastnih ali tujih izkušnjah z bistvenimi informacijami o osebah, krajih, 

času, situacijah in dogajanju; 

– pisati dnevnik; 

– preoblikovati besedila (npr. obnova, dopolnjevanje, spreminjanje) in pisati nova besedila 
tudi z uporabo računalniških programov za pisanje; 

– pisati besedila na osnovi danih primerov (poezije, krajše pripovedi, rime). 

Tri cilje na področju pisanja lahko uresničujemo tako pri pouku književnosti kot pri pouku jezika, in 

sicer (Državne smernice, 2012, str. 29, 30): 

– pisati (tudi z uporabo računalniških programov za pisanje) različna besedila in pri tem 
uporabiti ustrezno besedišče, strukturo besedila glede na izbrano vrsto besedila; 

– pisati pisma; 

– pisati pravopisno in skladenjsko ustrezna besedila. 

Na področju usvajanja in širjenja receptivnega in produktivnega besedišča je v Državnih smernicah 

za učni načrt vrtcev ter osnovnih in nižjih srednjih šol (2012, str. 30) navedenih šest učnih ciljev za 
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konec petega razreda osnovne šole. Vseh šest lahko uresničujemo med poukom obeh področij 

slovenskega jezika. Ti so: 

– razumeti in ustrezno uporabiti osnovno besedišče; 

– bogatiti besedišče preko govornih dejavnosti, preko branja in pisanja ter povezovati med 
sabo besede (glede na pomen); 

– razumeti, da imajo besede več pomenov, in razumeti pomen posameznih besed znotraj 

besedila; 

– razumeti osnovne prenesene pomene besed; 

– razumeti in uporabljati specifične izraze, ki so vezani na področje književnosti in jezika; 

– uporabljati slovar. 

Na področju eksplicitne slovnice in razmišljanja o uporabi jezika je za konec petega razreda 

osnovne šole navedenih šest ciljev. Le dva od teh lahko uresničujemo pri pouku književnosti in 

jezika:  

̶ prepoznati raznolikost jezika glede na zemljepisne in zgodovinske okoliščine nastanka 
besedila; 

̶ poznati pravopisna pravila in jih uporabljati med pisanjem in popravljanjem svojih besedil 
(Državne smernice, 2012, str. 30). 

Državne smernice za učni načrt vrtcev ter osnovnih in nižjih srednjih šol (2012) za italijanski jezik 

so splošne, saj večinoma niso strogo vezane na določeno področje pouka italijanščine oz. 

slovenščine. Poleg tega ni navedenih specifičnih vrst besedil, ki naj bi jih učenci brali in pisali, 

razen tega, da so omenjene izkušnje in izmišljene situacije, pripovedno in opisno besedilo ter proza 

in poezija. Prav tako ni omenjenih avtorjev in naslovov mladinskih del, ki naj bi jih učenci poznali 

in brali. Po eni strani lahko to učitelje nekoliko zmede, saj predvsem na začetku nimajo še jasnih 

zamisli, katera dela so primerna za določeno starost in katere vrste besedil naj bi se obravnavalo v 

določenem razredu. Po drugi strani pa dejstvo, da besedila in avtorji niso specifično navedeni, 

učiteljem pušča svobodo, da sami izbirajo mladinska dela v skladu s svojimi strokovnimi 

kompetencami.  

Cilji v Državnih smernicah (2012) so manj konkretni kot cilji v učnem načrtu za slovenščino 

(Program Osnovna šola, 2011), vendar pa kljub temu zajemajo vse štiri jezikovne zmožnosti, in 

sicer branje, pisanje, govorjenje in poslušanje. Poleg tega so navedeni cilji tudi za področje 

slovnice. Ti so v Državnih smernicah (2012) navedeni ločeno od ciljev za ostala področja, medtem 

ko so v učnem načrtu za slovenščino (Program Osnovna šola, 2011) cilji za slovnico zaobjeti v 

ostala poglavja jezika. Učni cilji v Državnih smernicah (2012) niso jasno razdeljeni glede na to, če 

gre za književnost ali za jezik. 

V spodnji preglednici so za vsako poglavje Državnih smernic za učni načrt vrtcev ter osnovnih in 

nižjih srednjih šol (2012) za italijanščino predstavljeni deleži posameznih ciljev ob koncu petega 

razreda osnovne šole, glede na to, če gre za cilje književnosti ali jezika ali pa za cilje, ki veljajo za 

obe področji. 
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Preglednica 1: Frekvenčna in strukturna tabela ciljev ob koncu petega razreda osnovne šole v 

Državnih smernicah (2012) za književnost, za jezik in za obe področji glede na dejavnosti, ki jih 

razvijamo med poukom italijanščine oz. slovenščine  

 Cilji za 

književnost 

Cilji za 

jezik 

Cilji za obe 

področji 

Skupno 

število ciljev 

Dejavnosti, ki jih razvijamo med 

poukom italijanščine oz. slovenščine 
F F % F F % F F % F F % 

Poslušanje in govor 0 0 0 0 7 100 7 100 

Branje  3 37,5 1 12,5 4 50 8 100 

Pisanje  5 50 2 20 3 30 10 100 

Usvajanje in širjenje receptivnega in 

produktivnega besedišča  
0 0 0 0 6 100 6 100 

Eksplicitna slovnica in razmišljanje 

o jeziku 
0 0 4 66,7 2 33,3 6 100 

Skupno 8 21,6 7 18,9 22 59,5 37 100 

 

Iz preglednice je razvidno, da je v Državnih smernicah za učni načrt vrtcev ter osnovnih in nižjih 

srednjih šol (2012) za italijanščino oz. slovenščino največ (59,5 %) ciljev ob koncu petega razreda 

osnovne šole takih, ki pokrivajo obe področji italijanščine oz. slovenščine, tako jezik kot 

književnost. 21,6 % ciljev je specifičnih za področje književnosti, 18,9 % ciljev velja izključno za 

pouk jezika. V prvem primeru ciljev (ki veljajo za obe področji italijanščine oz. slovenščine), gre za 

to, da vrste besedil za branje, poslušanje in tvorjenje, niso jasno definirane. Poleg tega pa so to 

splošni cilji, ki veljajo tudi za ostale predmete (npr. sodelovanje v pogovoru, upoštevanje navodil 

ipd.). 

Za področje poslušanja in govora so vsi cilji (100 %) taki, ki jih lahko uresničujemo tako pri pouku 

književnosti kot pri pouku jezika. Za področje branja velja, da je polovica ciljev (50 %) takih, ki 

pokrivajo obe področji pouka italijanščine oz. slovenščine, sledijo jim cilji, specifični za pouk 

književnosti (37,5 %), na področju branja pa je najmanj ciljev, ki veljajo izključno za pouk jezika 

(12,5 %). Za področje pisanja lahko iz zgornje preglednice opazimo, da je polovica ciljev (50 %), ki 

jih uresničujemo izključno pri pouku književnosti; 30 % ciljev uresničujemo pri obeh področjih 

pouka italijanščine oz. slovenščine, 20 % ciljev pa na področju pisanja uresničujemo le pri pouku 

jezika. Vsi cilji (100 %) iz področja usvajanja in širjenja receptivnega in produktivnega besedišča 

pokrivajo tako pouk jezika kot književnosti. Na področju eksplicitne slovnice in razmišljanja o 

jeziku ni nobenega cilja, ki bi ga uresničevali samo med poukom književnosti, 66,7 % ciljev pa je 

takih, ki jih uresničujemo izključno med poukom jezika, 33,3 % ciljev pa uresničujemo tako pri 

pouku književnosti kot pri pouku jezika. 

2.5.2 Učni načrt za slovenščino (Program Osnovna šola, 2011) 

 

Učni načrt za slovenščino (Program Osnovna šola, 2011) ima pet poglavij: Opredelitev predmeta, 

Splošni cilji, Operativni cilji in vsebine, Standardi znanja, Didaktična priporočila. V vseh poglavjih 

prihaja do delitve med področjema jezikovnega in književnega pouka. 

Podrobneje sem preučila učni načrt (Program Osnovna šola, 2011) področja književnosti za drugo 

vzgojno-izobraževalno obdobje, da sem ga lahko primerjala z Državnimi smernicami za učni načrt 

vrtcev ter osnovnih in nižjih srednjih šol (2012) za italijanščino oz. slovenščino ter z osmimi učnimi 

načrti slovenskih šol v Italiji. 
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V opredelitvi predmeta je predstavljen namen književnega pouka, ki je ta, da se učenci srečujejo s 

književnimi besedili ter da ob njih razvijajo sporazumevalno, doživljajsko, domišlijskoustvarjalno, 

vrednotenjsko in intelektualno zmožnost. Pri tem je v učnem načrtu izpostavljeno, da se ta namen 

prilagaja razvojni in spoznavni zmožnosti učencev ter da igra pri načrtovanju dejavnosti, s katerimi 

uresničujemo cilje, pomembno vlogo tudi medpredmetno povezovanje (Program Osnovna šola – 

slovenščina. Učni načrt, 2011). 

Glede književnosti je v poglavju Splošni cilji (Program Osnovna šola – slovenščina. Učni načrt, 

2011) navedeno, da učenci razvijajo pozitiven odnos do branja različnih besedil ter da postane stik z 

besedili zanje vrednota. Poleg tega so kot splošni cilji pouka književnosti poudarjeni tudi učenčevo 

doživljanje, razumevanje in vrednotenje umetnostnih besedil na podlagi njihovega umeščanja v 

kontekst, literarnoestetskega doživetja in literarnovednega znanja, kar omogoča razvijanje 

pozitivnega odnosa do branja, ustvarjalnosti in izražanja (Program Osnovna šola – slovenščina. 

Učni načrt, 2011). 

Učni načrt za slovenski jezik (Program Osnovna šola, 2011) vsebuje operativne cije in vsebine za 

področji jezika in književnosti, in sicer za vsa tri vzgojno-izobraževalna obdobja. Sama sem se 

osredinila na cilje in vsebine pouka književnosti za drugo vzgojno-izobraževalno obdobje, točneje 

za četrti razred. 

Operativni cilji so v učnem načrtu za slovenščino (Program Osnovna šola, 2011) na področju 

književnosti združeni v dveh sklopih. Prvi je Razvijanje recepcijske zmožnosti z branjem, 

poslušanjem, gledanjem uprizoritev umetnostnih besedil in govorjenjem, pisanjem o njih, drugi pa 

je Razvijanje recepcijske zmožnosti s tvorjenjem, (po)ustvarjanjem ob umetnostnih besedilih 

(pisanje, interpretativno branje, govorjenje). Cilji so v obeh sklopih napisani za vse tri razrede 

drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja hkrati, razen pri razdelku Dogajanje, tema, sporočilo 

književnega besedila, ko je nekaj ciljev navedenih za vsak razred posebej, pri razdelku Avtor – 

pripovedovalec, ko so cilji navedeni le za peti in šesti razred, ter pri razdelkih poezije in proze 

poglavja Književne zvrsti in vrste, v katerih sta dva cilja oz. je en cilj zapisan le za šesti razred. 

Prvi sklop operativnih ciljev se deli na poglavji Književna besedila ter Gledališče, radijska igra in 

film. Poglavje Književna besedila vsebuje tri cilje, ki zadevajo književna besedila nasploh, ostali 

cilji pa se nanašajo na prvine književnega besedila (na književno osebo, na književni prostor in čas, 

na dogajanje, temo, sporočilo, avtorja in pripovedovalca) in na različne književne zvrsti in vrste (na 

poezijo, prozo in dramatiko). Poglavje Gledališče, radijska igra in film prav tako vsebuje nekaj 

splošnih operativnih ciljev, drugi cilji pa so razdeljeni še na štiri področja, in sicer na gledališko, 

lutkovno predstavo, na radijsko igro, na filmsko predstavo ter na primerjanje gledališke/filmske 

izraznosti s književnim besedilom (Program Osnovna šola – slovenščina. Učni načrt, 2011). 

Drugi sklop operativnih ciljev, Razvijanje recepcijske zmožnosti s tvorjenjem, (po)ustvarjanjem ob 

umetnostnih besedilih (pisanje, interpretativno branje, govorjenje), pa se deli še na poglavja pisanja, 

interpretativnega branja književnega besedila in govornih nastopov. Tudi v tem primeru se 

posamezna poglavja delijo med drugim še na poezijo, prozo in dramatiko.  

V prvem sklopu operativnih ciljev je več poudarka na razumevanju, povzemanju, primerjanju prvin 

književnega besedila s svojimi izkušnjami in spoznavanje značilnosti različnih književnih zvrsti in 

vrst, v drugem sklopu pa so cilji bolj usmerjeni na predstavitev prebranega/slišanega/videnega in na 

ustvarjanje lastnih književnih izdelkov. 

Vsebine se v področju književnosti delijo na dve poglavji, in sicer na Pridobivanje literarnovednega 

znanja in na Predlagana književna besedila za obravnavo v drugem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju. V obeh primerih so vsebine navedene za vsak razred drugega vzgojno-izobraževalnega 

obdobja posebej. V učnem načrtu za slovenščino (Program Osnovna šola, 2011, str. 43) je za četrti 
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razred je zapisano, da »učenci poznajo, razumejo in pravilno uporabljajo (ter znajo opisati) 

naslednje strokovne izraze: ljudsko književno besedilo, umetno književno besedilo, rima, zvočno 

slikanje, ljudska pravljica, gledališče, recitacija, deklamacija.« V razdelku pridobivanja 

literarnovednega znanja sta navedeni tudi dve avtorici mladinske književnosti, katerih dela naj bi jih 

učenci četrtega razreda pri pouku književnosti spoznali, in sicer Bina Štampe Žmavc in Astrid 

Lindgren.  

Za četrti razred je v učnem načrtu za slovenščino (Program Osnovna šola, 2011) predlaganih 50 

književnih besedil, poleg tega je še ena točka, namenjena slovenskim narodnim pravljicam. 

Avtorjev pa je v učnem načrtu 36. 

Preglednica 2: Frekvenčna in strukturna tabela besedil, predlaganih v učnem načrtu za slovenščino 

(Program Osnovna šola, 2011) za četrti razred, glede na zvrsti 

 F F % 

Poezija 16 32 

Proza 30 60 

Dramatika 4 8 

Skupno 50 100 

 

Kot je razvidno iz preglednice, je v učnem načrtu za slovenščino (Program Osnovna šola, 2011) 

predlaganih največ besedil v prozi, in sicer 30 oz. 60 %. Sledijo jim poezije (16 oz. 32 %), najmanj 

pa je dramatike (4 besedila oz. 8 %). Zbirke so upoštevane kot eno samo besedilo. 

Preglednica 3: Frekvenčna in strukturna tabela besedil, predlaganih v učnem načrtu za slovenščino 

(Program Osnovna šola, 2011) za četrti razred, glede na izvor avtorjev 

 F F % 

Besedila slovenskih avtorjev 38 76 

Besedila tujih avtorjev 12 24 

Skupno 50 100 

 

Iz preglednice je razvidno, da učni načrt za slovenščino (Program Osnovna šola, 2011) predvideva 

več besedil slovenskih avtorjev (38 oz. 76 %) kot besedil tujih avtorjev (12 oz. 24 %). Zbirke so 

upoštevane kot eno samo besedilo. 

Preglednica 4: Frekvenčna in strukturna tabela besedil, predlaganih v učnem načrtu za slovenščino 

(Program Osnovna šola, 2011) za četrti razred, glede na njihovo sodobnost 

 F F % 

Starejša besedila 24 48 

Sodobna besedila 26 52 

Skupno  50 100 

 

Kot lahko opazimo v zgornji preglednici, je predlaganih nekoliko več sodobnih (26 oz. 52 %) kot 

starejših besedil (24 oz. 48 %). Razlika je zelo majhna. Zbirke so upoštevane kot eno samo 

besedilo. 
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Preglednica 5: Frekvenčna in strukturna tabela besedil, predlaganih v učnem načrtu za slovenščino 

(Program Osnovna šola, 2011) za četrti razred, glede na zvrst in na izvor avtorjev 

 Poezija Proza Dramatika Skupno 

F F % F F % F F  % F F % 

Besedila 

slovenskih 

avtorjev 

16 42,1 18 47,4 4 10,5 38 100 

Besedila tujih 

avtorjev 

0 0 12 100 0 0 12 100 

 

Iz preglednice je razvidno, da je v učnem načrtu za slovenščino (Program Osnovna šola, 2011) za 

četrti razred od besedil slovenskih avtorjev največ proze (47,4 %), poezije je 42,1 %, najmanj je 

dramatike (10,5 %). Vsa besedila tujih avtorjev pa so proza. To pomeni, da od predlaganih besedil 

za četrti razred so besedila, ki sodijo v poezijo in v dramatiko, samo besedila slovenskih avtorjev. 

Zbirke so upoštevane kot eno samo besedilo. 

Preglednica 6: Frekvenčna in strukturna tabela besedil, predlaganih v učnem načrtu za slovenščino 

(Program Osnovna šola, 2011) za četrti razred, glede na zvrst in na njihovo sodobnost 

 Poezija Proza Dramatika Skupno 

F F % F F % F F % F  F % 

Starejša besedila 4 16,7 19 79,2 1 4,1* 24 100 

Sodobna besedila 12 46,2 11 42,3 3 11,5 26 100 

* Odstotek sem zaokrožila za 0,1 % navzdol zaradi končne vrednosti 100 %. 

 

Iz zgornje preglednice je razvidno, da je v učnem načrtu za slovenščino (Program Osnovna šola, 

2011) za četrti razred v kategoriji starejših besedil, predlagane največ (79,2 %) proze, najmanj (4,1 

%) dramatike, 16,7 % starejših besedil pa je poezije. V kategoriji sodobnih besedil, je največ 

predlaganih poezij (46,2 %), takoj zatem je na vrsti proza (42,3 %), najmanj je dramatike (11,5 %). 

Zbirke so upoštevane kot eno samo besedilo. 

Preglednica 7: Frekvenčna in strukturna tabela besedil, predlaganih v učnem načrtu za slovenščino 

(Program Osnovna šola, 2011) za četrti razred, glede na njihovo sodobnost in na zvrst  

 Poezija Proza Dramatika 

F F % F F % F F % 

Starejša besedila 4 25 19 63,3 1 25 

Sodobna besedila 12 75 11 36,7 3 75 

Skupno 16 100 30 100 4 100 

 

Iz zgornje preglednice je razvidno, da so v učnem načrtu za slovenščino (Program Osnovna šola, 

2011) za četrti razred tri četrtine (75 %) predlaganih poezij sodobnih, ena četrtina (25 %) pa je 

starejših. Enako velja tudi za dramatiko. Pri prozi je več starejših besedil (63,3 %) kot sodobnih 

(36,7 %). Zbirke so upoštevane kot eno samo besedilo. 

 

Učni načrt za slovenščino (Program Osnovna šola, 2011) predvideva tudi standarde znanja, ki jih 

morajo učenci doseči na posameznem področju. Gre za neke vrste smernic, ki vodijo učitelje pri 

načrtovanju ocenjevanja in preverjanja znanja. Učitelji namreč lahko ocenjujejo le to, kar je 

zapisano v standardih znanja. Minimalni standardi znanja so označeni z debelim tiskom. Z razliko 

od ciljev, katerih glagoli so zapisani v množini, so glagoli standardov znanja v ednini.  
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Standardi so tako kot cilji navedeni za vsako vzgojno-izobraževalno obdobje posebej. Pri vsakem 

standardu znanja so za drugo in tretje vzgojno-izobraževalno obdobje v oklepaju navedeni tudi 

razredi, v katerih določen standard preverjamo oz. ocenjujemo. Standardi znanja so razdeljeni glede 

na področje pouka slovenščine, torej na področje jezika ter na področje književnosti. Sama bom 

analizirala standarde znanja za književnost za drugo vzgojno-izobraževalno obdobje. Pri vsakem 

standardu je navedena zmožnost, ki naj bi jo imel učenec razvito, ter način, kako bi to razvito 

zmožnost tudi pokazal. Standardi znanja za književnost se delijo na zmožnosti, ki naj bi jih otroci 

med poukom razvijali, ter na znanje, ki bi ga dosegli in dokazali z različnimi dejavnostmi. V prvi 

sklop standardov znanja sodijo: recepcijska zmožnost sprejemanja književnih besedil, zmožnost 

tvorjenja besedil o književniih besedilih in ob književnih besedilih; ponazarjanje, utemeljevanje in 

vrednotenje svojih ugotovitev o književnih besedilih; razumevanje besedila; doživljanje, 

razumevanje in vrednotenje književne osebe; ločevanje realnega in domišljijskega prostora in časa 

ter njuno predstavljanje; sledenje književnemu dogajanju in njegovo razumevanje; ločevanje avtorja 

besedila od pripovedovalca. V drugo skupino standardov znanja pa spadajo: zaznava in doživljanje 

pesmi; prepoznavanje in doživljanje pravljice, fantastične pripovedi, realistične pripovedi; branje, 

gledanje, poslušanje in doživljanje dramskega besedila ter usvajanje, razumevanje in uporaba 

literarnovednega znanja (Program Osnovna šola – slovenščina. Učni načrt, 2011). 

V večini primerov učni načrt za slovenščino (Program Osnovna šola, 2011) predvideva enak način 

»dokazovanja« razvite zmožnosti za vse tri razrede drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja. To 

pa ne velja za sledeče standarde (Program Osnovna šola – slovenščina. Učni načrt, 2011, str: 85–

86): 

– »književnemu dogajanju sledi in ga razume« (en način je zapisan za šesti razred, drugi za 
peti in šesti razred); 

– »pesem zazna in doživi« (en način je zapisan za šesti razred, drugi za peti in šesti razred); 

– »realistično pripoved prepozna in doživi« (dva načina sta zapisana za peti in šesti razred, 
tretji pa le za četrti razred); 

– »dramsko besedilo bere, gleda, posluša in doživi« (en način je zapisan za šesti razred, drugi 

za peti in šesti razred). 

  

V poglavju Didaktična priporočila je za književni pouk v učnem načrtu za slovenščino (Program 

Osnovna šola, 2011) zapisano, da je najprimernejša metoda za uresničevanje ciljev in vsebin 

predmeta t. i. šolska interpretacija umetnostnega besedila, ki sem jo že omenila. Poleg tega učni 

načrt priporoča, da naj najprej učitelj pove oz. deklamira besedilo, šele nato naj ga učenci 

individualno berejo. Pri izbiri metod in oblik dela ter književnih besedil ima učitelj proste roke, saj 

vsak učitelj dobro pozna svoje učence ter njihove značilnosti in potrebe (Program Osnovna šola – 
slovenščina. Učni načrt, 2011). 

Navedeni so tudi predlogi medpredmetnih povezav, ki jih učitelji lahko izvedejo med poukom 

slovenščine. 

Nekaj didaktičnih priporočil je tudi v zvezi s preverjanjem in ocenjevanjem znanja. Zapisani 

predlogi veljajo za vse razrede. Pri književnosti učitelj ocenjuje učenčevo recepcijsko zmožnost z 

vrednotenjem njegovih odgovorov na dana vprašanja, ki odražajo zmožnost »razumevanja, 

vrednotenja književnega besedila in medbesedilnega primerjanja književnih besedil« (Program 

Osnovna šola – slovenščina. Učni načrt, 2011, str. 110). Učitelj pa ocenjuje učenčevo tvorjenje oz. 

(po)ustvarjanje ob umetnostnem besedilu, tako da vrednoti učenčevo pisanje, interpretativno branje 

in govorni nastop. Pri tem mora učitelj upoštevati cilje in standarde znanja, ki so zapisani v učnem 

načrtu (Program Osnovna šola – slovenščina. Učni načrt, 2011). 
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2.5.3 Učni načrti osnovnih šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji 

 

Kot sem omenila že zgoraj, v Italiji ni enotnega učnega načrta za vse osnovne šole. Ministrstvo za 

izobraževanje, visoko šolstvo in raziskovanje izdaja le smernice, na podlagi katerih učitelji 

načrtujejo svoje delo, s katerim učence pripeljejo do ciljev, ki jih ministrstvo določi za konec 

tretjega in petega razreda osnovne šole, za konec osnovne šole (nasploh) ter za konec nižje srednje 

šole. Učitelji slovenskih osnovnih šol na podlagi Državnih smernic (2012) sami pišejo svoje učne 

načrte za določene predmete v slovenščini, saj dokument obstaja le v italijanščini. Učitelji, ki 

poučujejo slovenščino, se pri sestavljanju učnega načrta zgledujejo po smernicah za italijanščino, 

saj smernic za slovenščino kot učni predmet ni. 

Analizirala sem osem učnih načrtov. Nekateri so napisani izključno za slovenščino, drugi pa 

vsebujejo vse predmete, ki jih učitelj/-ica poučuje. V vseh primerih sem se sama osredinila na 

slovenščino, točneje na področje književnosti. 

 

2.5.3.1 UČNI NAČRT 1 

 

Učni načrt osnovne šole s slovenskim učnim 

jezikom v Italiji 

Program Osnovna šola. Slovenščina. Učni 

načrt. (2011). 

Napisan je za četrti razred osnovne šole. Napisan je za celotno osnovnošolsko vzgojno-

izobraževalno obdobje. 

Napisan je samo za pouk slovenščine. Napisan je za pouk slovenščine. 

Cilji in vsebine niso razdeljeni glede na to, ali 

gre za pouk književnosti ali za pouk jezika. 

V učnem načrtu (Program Osnovna šola, 2011) 

se cilji in vsebine delijo na dve področji: na 

jezik in na književnost. 

Vsebuje štiri poglavja, in sicer: Poslušanje, 

razumevanje in ustno izražanje, Branje, Pisno 

sporočanje ter Slovnica in pravopis. V vseh 

štirih poglavjih so navedeni cilji in vsebine tako 

za pouk jezika kot za pouk književnosti. 

Obe področji slovenščine se delita na poglavji 

Operativni cilji in Vsebine. Tako sta v učnem 

načrtu (Program Osnovna šola, 2011) navedeni 

ločeno za pouk književnosti in za pouk jezika.   

Vsako od zgoraj omenjenih poglavij je 

razdeljeno še na tri razdelke, in sicer na 

Kompetence, Cilje in Vsebine. 

Cilji in vsebine so napisani na dveh različnih 

mestih. Zmožnosti oz. kompetence so navedene 

med splošnimi cilji.  

Glagoli, s katerimi so izraženi cilji in 

kompetence, so v sedanjiku in v ednini. 

Glagoli, s katerimi so izraženi cilji, so v 

sedanjiku in v množini. V ednini so izraženi 

glagoli standardov znanja. 

Zelo malo je ciljev in vsebin, specifičnih za 

pouk književnosti – veliko je takih, ki jih lahko 

upoštevamo tako pri jeziku kot pri književnosti.  

Področje književnosti vsebuje veliko 

operativnih ciljev in vsebin, ki veljajo izključno 

zanj. 

V poglavju Poslušanje, razumevanje in ustno 

izražanje je sedem kompetenc in devet ciljev. 

Od teh lahko pet kompetenc upoštevamo tako 

pri pouku jezika kot pri pouku književnosti, 

ostale pa bolj veljajo za pouk jezika. 

Cilji in vsebine poglavja Književnost so 

navedeni le za področje književnosti. 

Vsebine so navedene podrobneje kot v Učnem 

načrtu št. 1. 
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Kompetence, ki jih lahko upoštevamo tudi pri 

pouku književnosti, so: 

– »učenec se vključuje v razne 
sporočanjske situacije; 

– učenec ustno izraža svoja doživetja, 
izkušnje, občutke in mnenja; 

– učenec razume različne vrste poslušanih 
besedil, njihovo namembnost, dojame 

globalni pomen in glavne informacije; 

– učenec izlušči informacije iz pisnih 
besedil; 

– učenec pri govoru upošteva osnovna 
jezikovna pravila« (Učni načrt št. 1, str. 

1). 

Od devetih ciljev lahko sedem ciljev 

uresničujemo tako med poukom književnosti 

kot med poukom jezika. Ti so: 

– »učenec posluša in razume navodila; 

– učenec posluša in razume različna 
besedila; 

– učenec posluša in iz besedila izlušči 

bistvo; 

– učenec urejeno pripoveduje; 

– učenec se ustrezno vključuje v različne 
govorne situacije; 

– učenec upošteva sogovornika in temo; 

– učenec usvaja in uporablja nove izraze« 
(Učni načrt št. 1, str. 1). 

Vsebine so ravno tako navedene za obe področji 

na enem mestu. V zvezi s književnostjo lahko 

povežemo tri od dvanajstih navedenih vsebin, in 

sicer: »dramatizacijo, igro vlog in 

pripovedovanje« (Učni načrt št. 1, str. 1). 

V tem poglavju niso nikjer natančno določena 

besedila (npr. umetnostna/neumetnostna, 

besedilne vrste, če bi šlo za cilje pouka jezika, 

zvrsti besedil, če bi šlo za cilje književnosti, 

ipd.), prek katerih bodo učenci dosegli 

zastavljene cilje oz. razvili določene 
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kompetence. 

V poglavju Branje lahko vse tri navedene 

kompetence uresničujemo tudi pri pouku 

književnosti. Te so: 

– »učenec razume različne vrste prebranih 
besedil, njihovo namembnost, dojame 

globalni pomen in glavne informacije; 

– učenec izlušči informacije iz pisnih 
besedil; 

– učenec ustrezno bere knjižna besedila« 

(Učni načrt št. 1, str. 2). 

Pri ciljih lahko en cilj od štirih navedenih ciljev 

upoštevamo izključno pri pouku književnosti 

(»Učenec bere različne literarne zvrsti in jih 

razlikuje.« (Učni načrt št. 1, str. 2)), dva cilja pa 

veljata tako za pouk jezika kot za pouk 
književnosti, in sicer:  

– »učenec tekoče in doživeto bere z 

upoštevanjem ločil; 

– učenec razume bistvo vsebine« (Učni 
načrt št. 1, str. 2). 

V razdelku Vsebine šest od petnajstih navedenih 

vsebin spada v področje književnosti: »odlomek 

povesti za otroke iz berila ali iz drugih virov, 

pravljica, basen, ljudska pripovedka, pregovor, 

legenda.« (Učni načrt št. 1, str. 2). 

Cilji in vsebine poglavja Književnost so 

navedeni le za področje književnosti. 

Vsebine so navedene podrobneje kot v Učnem 

načrtu št. 1. 

V poglavju Pisno sporočanje lahko dve 

kompetenci od treh navedenih kompetenc 

upoštevamo tako pri pouku književnosti kot pri 

pouku jezika, in sicer: 

– »učenec smiselno oblikuje in preoblikuje 
različne vrste besedil; 

– učenec pri pisanju upošteva osnovna 
jezikovna pravila« (Učni načrt št. 1, str. 

2). 

V poglavju Pisno sporočanje veljajo izključno 

za pouk književnosti trije cilji od sedmih: 

– »učenec napiše pripovedno besedilo; 

– učenec preoblikuje besedilo; 

– učenec sestavi in oblikuje obnovo in 

Cilji in vsebine poglavja Književnost so 

navedeni le za področje književnosti. 

Vsebine so navedene podrobneje kot v Učnem 

načrtu št. 1. 
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spis« (Učni načrt št. 1, str. 2, 3). 

Dva cilja pa lahko upoštevamo pri obeh 

področjih slovenščine. To sta: 

– »učenec postavi podnapise slikam; 

– učenec sestavi različne vrste besedil« 
(Učni načrt št, 1, str. 2, 3). 

Vsebine v poglavju Pisno sporočanje, ki jih 

obravnavamo izključno pri pouku književnosti, 

so: pravljica, basen, domišljijski spis, 

doživljajski spis, obnova pripovedi (vprašanja in 

odgovori o vsebini besedil), besedne igre in 

rimane pesmi. To predstavlja sedem od 

dvajsetih navedenih vsebin v tem poglavju 

učnega načrta. 

V poglavju Slovnica in pravopis ni nobenega 

cilja, nobene kompetence in nobene vsebine za 

pouk književnosti. 

Cilji za pouk jezika so napisani v posebnem 

poglavju, namenjenem jeziku. 

V vseh primerih so cilji zelo splošni, kar 

pomeni, da ni jasno razvidno, kateri cilji in 

katere kompetence veljajo za književnost in 

kateri za jezik oz. v večini primerov veljajo cilji 

in kompetence za obe področji.  

Iz učnega načrta (Program Osnovna šola, 2011) 

je jasno razvidno, katere cilje morajo učenci 

doseči in katere vsebine morajo poznati pri 

pouku književnosti. 

 

2.5.3.2 UČNI NAČRT 2 

 

Učni načrt osnovne šole s slovenskim učnim 

jezikom v Italiji 

Program Osnovna šola. Slovenščina. Učni 

načrt. (2011). 

Napisan je za četrti razred osnovne šole. Napisan je za celotno osnovnošolsko vzgojno-

izobraževalno obdobje. 

Napisan je za pouk slovenščine in še za ostale 

predmete, ki jih učiteljica poučuje v tem 

razredu. 

Napisan je samo za pouk slovenščine. 

Učni načrt ima deset poglavij: 

1. Začetno stanje razreda 

2. Učni cilji 

3. Povzetek vsebin in dejavnosti 

4. Dodatne dejavnosti 

5. Individualizirani posegi za pospešitev 

dojemalnih in zrelostnih procesov 

Učni načrt (Program Osnovna šola, 2011) ima 

pet poglavij. Mednje ne spadajo začetno stanje 

razreda, dodatne dejavnosti, sredstva in učni 

pripomočki ter odnosi s starši. Didaktična 

priporočila vsebujejo tudi opis najustreznejših 

metod za uresničevanje ciljev predmeta, v 

poglavju Individualizacija in diferenciacija niso 

tako poglobljeno navedeni načini, kako 

individualizirati in diferencirati delo v razredu, 

kot v Učnem načrtu št. 2. Vsebine in dejavnosti 

so v tem učnem načrtu izražene nekoliko 
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6. Metode 

7. Sredstva in učni pripomočki 

8. Oblike preverjanja nivoja znanja 

9. Kriteriji ocenjevanja 

10. Odnosi s starši 

Vsa poglavja veljajo za vse predmete, ki jih 

učiteljica poučuje v tem določenem razredu. 

drugače kot v Učnem načrtu št. 2.  

Poglavja tega učnega načrta veljajo le za pouk 

slovenščine. 

Na začetku učnega načrta je opisano stanje 

razreda, in sicer s kognitivnega, 

komunikacijskega, psihološkega in z 

vedenjskega vidika. 

Velja za vse osnovne šole v Sloveniji, ne le za 

natančno določen razred, zato v njem ni opisano 

stanje učencev določenega razreda. 

Poglavje Učni cilji vsebuje podpoglavji Znanje 

ter Veščine in spretnosti. 

Poglavje, v katerem so navedeni učni cilji za 

književnost, vsebuje podpoglavji Operativni 

učni cilji in Vsebine. 

Cilji za slovenščino so navedeni vzporedno s 

cilji za italijanščino, oz. cilji enega in drugega 

jezika sovpadajo. To pa ne velja za vsebine. 

Vsak predmet ima svoj učni načrt. 

Cilji in vsebine niso razdeljeni glede na to, ali 

gre za pouk književnosti ali za pouk jezika. 

V učnem načrtu (Program Osnovna šola,  2011) 

se cilji in vsebine delijo na dve področji: na 

jezik in na književnost. 

Prevladujejo cilji jezikovnega pouka, ciljev 

pouka književnosti je malo. Ti so:  

– »uporablja različne oblike branja glede 
na namen: glasno in tiho branje; 

– bere različne vrste besedil; 

– črpa snov za pisanje iz vsakdanjosti, iz 
spominov, iz lastne domišljije; 

– načrtuje preproste pisne izdelke« (Učni 

načrt št. 2,str. 2). 

Tudi v tem učnem načrtu je nekaj ciljev, ki jih 

lahko upoštevamo pri obeh področjih, in sicer: 

– »s pomočjo predhodnih informacij 
ohranja pozornost, razume vsebino, 

aktivno posluša; 

– razume enostavna ustna in pisna 
sporočila ter ugotavlja njihovo funkcijo 

in osnovne značilnosti (osebe, kraj in 

čas); 

Cilji pouka književnosti so v poglavju zase, niso 

zraven učnih ciljev pouka jezika. Poleg tega jih 

je veliko in so navedeni na veliko bolj specifični 

ravni – niso tako splošni kot učni cilji Učnega 

načrta št. 2. 
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– aktivno sodeluje v pogovoru in ob tem 
upošteva pravila« (Učni načrt št. 2, str. 

2). 

V razdelku Znanje je navedeno predvsem 

znanje, ki naj bi ga učenci pridobili pri pouku 

jezika, le ena postavka delno zadeva 

književnost: »mnemotehnika in memoriranje 

poezij« (Učni načrt št. 2, str. 2). 

V poglavju Povzetek vsebin in dejavnosti (Učni 

načrt št. 2) so navedeni tako naslovi poglavij 

učnih enot (ki so verjetno povzeti iz učbenikov) 

kot tudi vrste besedil, ki naj bi jih učenci 

obravnavali. Za podrčje književnosti so to: 

literarno besedilo, dramsko besedilo, ljudska 

pravljica, avtorska pravljica, izštevanke, likovna 

poezija. Iz tega poglavja so razvidne še 

dejavnosti, ki naj bi jih učenci izvajali tudi med 

poukom književnosti: zaključevanje zgodbe, 

spreminjanje zgodbe, pisanje domišljijskega in 

doživljajskega spisa, pisanje preprostih poezij. 

V poglavju Vsebine so navedene predvsem 

vrste besedil in pojmi, ki naj bi jih učenci 

poznali. Delijo se na razdelka Pridobivanje 

literarnovednega znanja in na Predlagana 

književna besedila za obravnavo v drugem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju. 

V razdelku Vsebine so vsebine književnosti in 

vsebine jezika navedene skupaj, ne pa ločeno za 

književnost in za jezik. 

Vsebine so navedene za vsako področje pouka 

slovenščine posebej. 

Glagoli, s katerimi so izražene veščine in 

spretnosti (v poglavju Učni cilji), so v sedanjiku 

in v ednini. 

Glagoli, s katerimi so izraženi cilji, so v 

sedanjiku in v množini. V ednini so izraženi 

glagoli standardov znanja. 

Učni načrt ne vsebuje standardov znanja. V učnem načrtu (Program Osnovna šola, 2011) 

so določeni standardi znanja. 

Vsebine so razdeljene glede na dejavnosti: 

»Poslušanje, razumevanje poslušanega; Ustno 

izražanje, govorna disciplina, zborno izražanje; 

Branje in razumevanje prebranega; Pisno 

sporočanje; Jezik in jezikovne zakonitosti« 

(Učni načrt št. 2, str. 6). V prvem, tretjem in 

četrtem razdelku je navedenih tudi nekaj vsebin 

pouka književnosti, v ostalih dveh pa ne. 

Vsebine so navedene za operativnimi cilji. 

Razdeljene so na Pridobivanje literarnovednega 

znanja ter na Predlagana književna besedila za 

obravnavo v drugem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju. 

V razdelku Sredstva in učni pripomočki (Učni 

načrt št. 2) so navedene revije, učbeniki in 

delovni zvezki, priročniki in ostale publikacije, 

ki jih učitelji oz. učenci uporabljajo med 

poukom vseh predmetov. Za književnost je 

naveden učbenik: Besede za vsevede: učbenik 

za pouk književnosti v 5. razredu devetletne 

osnovne šole. 

Poleg tega so navedene tudi nekatere revije za 

Učbeniki in delovni zvezki niso navedeni v 

učnem načrtu (Program Osnovna šola, 2011), 

saj se za to odloča vsaka šola posebej. 
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otroke, kot so Ciciban, Pastirček in Galeb. 

 

2.5.3.3 UČNI NAČRT 3 

 

Učni načrt osnovne šole s slovenskim učnim 

jezikom v Italiji 

Program Osnovna šola. Slovenščina. Učni 

načrt. (2011). 

Napisan je za četrti in peti razred osnovne šole. Napisan je za celotno osnovnošolsko vzgojno-

izobraževalno obdobje.  

Napisan je za pouk slovenščine in še za ostale 

predmete, ki jih učiteljica poučuje (ne le v tem 

razredu). 

Napisan je samo za pouk slovenščine. 

Cilji in vsebine niso razdeljeni glede na to, ali 

gre za pouk književnosti ali za pouk jezika. 

V učnem načrtu (Program Osnovna šola, 2011) 

se cilji in vsebine delijo na dve področji: na 

jezik in na književnost. 

Razdelek za pouk slovenščine v četrtem razredu 

ima pet glavnih poglavij: 

1. Kompetence, cilji in vsebine 

2. Oblike dela 

3. Metode dela 

4. Literatura in viri 

5. Operativni načrt razvijanja bralne 

pismenosti 

Tem poglavjem so dodana še štiri manjša 

poglavja (Domače branje in bralna značka, 

Sodelovanje, Diferenciacija in individualizacija, 

Pisno ocenjevanje), v katerih so opisani načrti 

učiteljice v tistem šolskem letu, predvsem kar se 

tiče individualizacije in diferenciacije ter 

sodelovanja.  

Vsebina vseh poglavij se nanaša tako na pouk 

književnosti kot na pouk jezika. 

Le prvo poglavje je namenjeno izključno 

četrtemu razredu, ostala so namenjena tudi 

petemu razredu. 

Učni načrt (Program Osnovna šola, 2011) 

vsebuje pet poglavij. V njem ni navedenih 

kompetenc, čeprav jih lahko v primeru Učnega 

načrta št. 3 razumemo kot neke vrste splošnih 

ciljev ali standardov znanja, navedenih v učnem 

načrtu za slovenščino (Program Osnovna šola, 

2011). Prav tako ni navedenih virov in literature 

za učence ter ni opisanega operativnega načrta 

bralne pismenosti. Diferenciacija in 

individualizacija nista tako podrobno načrtovani 

kot v Učnem načrtu št. 3. Enako velja tudi za 

oblike in metode dela, ki so v slovenskem 

učnem načrtu (Program Osnovna šola, 2011) 

navedene v poglavju Didaktična priporočila, 

niso pa tako natančno navedene, kot so v 

Učnem načrtu št. 3.  Cilji in vsebine so navedeni 

drugače ter nekoliko podrobneje. 

Kompetenc je deset. Od teh jih lahko šest 

upoštevamo pri pouku književnosti, saj ni 

natančno navedenih vrst besedil, ki naj bi jih 

učenci obravnavali. Tri navedene kompetence 

veljajo samo za pouk jezika, le ena pa velja 

samo za pouk književnosti: »Ustrezno bere 

V učnem načrtu (Program Osnovna šola, 2011) 

ni navedenih kompetenc na enak način, kot so 

navedene v Učnem načrtu št. 3. Lahko pa 

razumemo standarde znanja ali splošne cilje iz 

slovenskega učnega načrta (Program Osnovna 

šola, 2011) kot neke vrste kompetence učnega 



37 

 

knjižna besedila« (Učni načrt št. 3, str. 3). 

Kompetence, ki jih torej učenci dosežejo tudi 

pri pouku književnosti, so: 

– »ustno izraža svoja doživetja, izkušnje, 
občutke in mnenja; 

– razume različne vrste poslušanih besedil, 
njihovo namembnost, dojame globalni 

pomen in glavne informacije; 

– izlušči informacije iz pisnih besedil; 

– smiselno oblikuje in preoblikuje različne 
vrste besedil; 

– pri pisanju upošteva osnovna jezikovna 
pravila; 

– pri govoru upošteva osnovna jezikovna 
pravila« (Učni načrt št. 3, str. 3). 

načrta za šole s slovenskim učnim jezikom v 

Italiji.  

Standardi znanja so navedeni za vsako področje 

pouka slovenščine posebej. 

Glagoli, s katerimi so izraženi cilji in 

kompetence, so v sedanjiku in v ednini. 

Glagoli, s katerimi so izraženi cilji, so v 

sedanjiku in v množini. V ednini so izraženi 

glagoli standardov znanja. 

Učni načrt ne vsebuje standardov znanja. Učni načrt (Program Osnovna šola, 2011) 

vsebuje standarde znanja tako za pouk 

književnosti kot za pouk jezika. Predstavljajo 

tisto, kar morajo učenci znati na posameznem 

področju oz. kar se pri preverjanju oceni. 

V učnem načrtu je za pouk slovenščine v 

četrtem razredu navedenih štiriindvajset ciljev.  

Od teh lahko osem ciljev razvijamo tako pri 

pouku jezika kot pri pouku književnosti. Ti so: 

– »posluša in razume navodila; 

– posluša in razume različna besedila; 

– posluša in iz besedila izlušči bistvo; 

– urejeno pripoveduje; 

– tekoče in doživeto bere z upoštevanjem 
ločil; 

– razume bistvo vsebine; 

– postavi podnapise slikam; 

– sestavi različne vrste besedil« (Učni 

V učnem načrtu (Program Osnovna šola, 2011) 

je navedenih veliko operativnih učnih ciljev za 

pouk književnosti, ki so navedeni ločeno od 

učnih ciljev za pouk slovenščine in so torej 

specifični za slovensko književnost. 
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načrt št. 3, str. 3). 

Samo pri pouku književnosti pa dosegamo 

naslednje štiri cilje: 

– »bere različne literarne zvrsti in jih 
razlikuje; 

– napiše pripovedno besedilo; 

– preoblikuje besedilo; 

– sestavi in oblikuje obnovo in spis« (Učni 
načrt št. 3, str. 3). 

V razdelku Vsebine je navedenih triintrideset 

vsebin pouka slovenščine. Od teh je le osem 

takih, ki se nanašajo na književnost: obnova, 

nadaljevanje začete zgodbe, pripoved s 

spremenjenim zaključkom, pravljica, basen, 

domišljijski spis, doživljajski spis in pesniško 

besedilo (z rimo, onomatopejo, primerjavo). 

Predvideno je tudi, da učenci pravljico, basen, 

domišljijski in doživljajski spis tudi samostojno 

napišejo. 

Vsebine so izražene bolj specifično: navedeni so 

literarnovedno znanje, dela in avtorji mladinske 

književnosti. 

V poglavju Literatura in viri (Učni načrt št. 3, 

str. 5) je navedenih nekaj virov (učbenikov, 

revij), ki naj bi jih učenci uporabljali med 

poukom književnosti, in sicer: 

– Radovednih 5: Berilo 4, Rokus Klett, 
2017, 

– Radovednih 5: Berilo 5, Rokus Klett, 
2017, 

– revija Galeb. 

V poglavju Literatura in viri je navedeno tudi, 

da bo učiteljica med šolskim letom velik 

poudarek dajala domačemu branju in 

sodelovanju na bralni znački. 

V učnem načrtu (Program Osnovna šola, 2011) 

ni navedenih učbenikov, revij, priročnikov, ki 

naj bi jih učenci uporabljali, saj o tem odloča 

vsaka šola posebej. 

V zadnjem poglavju učiteljica natančno opiše 

operativni načrt razvijanja bralne pismenosti. 

Gre za opis različnih strategij, ki jih učiteljica 

med poukom vseh predmetov posreduje 

učencem z namenom, da bi jih naučila brati in 

razumevati katerokoli besedilo. Ne gre torej za 

cilje, specifične za pouk književnosti. 

V razdeleku Književnost učnega načrta za 

slovenščino (Program Osnovna šola, 2011) je 

poudarek na interpretativnem branju 

umetnostnih besedil. 
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2.5.3.4 UČNI NAČRT 4 

 

Učni načrt osnovne šole s slovenskim učnim 

jezikom v Italiji 

Program Osnovna šola. Slovenščina. Učni 

načrt. (2011). 

Napisan je za četrti razred osnovne šole. Napisan je za celotno osnovnošolsko vzgojno-

izobraževalno obdobje. 

Napisan je za pouk slovenščine v četrtem 

razredu. 

Napisan je samo za pouk slovenščine. 

Na začetku so navedene kompetence, ki naj bi 

jih učenci razvili do konca določenega šolskega 

leta. Kompetenc je osem. Od teh lahko šest 

kompetenc razvijamo tako pri pouku jezika kot 

pri pouku književnosti, ena kompetenca pa je 

mišljena predvsem za književnost, in sicer: 

»Učenci se seznanijo s slovensko otroško 

periodiko in mladinsko književnostjo« (Učni 

načrt št. 4, str. 1). 

Kompetence za obe področiji pouka 

slovenščine, ki so navedene v tem učnem načrtu 

(str. 1), so: 

– »učenci se usposabljajo za ustno in pisno 
sporočanje v slovenskem knjižnem 

jeziku; 

– učenci se naučijo tekoče s pravilnim 
besednim in stavčnim poudarkom ter 

razumevanjem brati njihovi starosti 

primerna in zvrstno različna besedila; 

– učenci razvijajo zmožnosti za ustno in 
pisno obnavljanje in pripovedovanje; 

– učenci se učijo sistematično graditi 

sporočilo okrog vsebinskega jedra in v 

raznih situacijah (doživetja, domišljija 

...); 

– učenci uzaveščajo odnos do slovenskega 
jezika, slovenske knjige in kulture; 

– učenci uzaveščajo strpnost do 
sogovornika in spoštovanje do njegovih 

potreb in zahtev v medsebojnem 

sporočanju.« 

V učnem načrtu (Program Osnovna šola, 2011) 

ni navedenih kompetenc na enak način, kot so 

navedene v Učnem načrtu št. 4. Lahko pa 

razumemo standarde znanja ali splošne cilje iz 

slovenskega učnega načrta (Program Osnovna 

šola, 2011) kot neke vrste kompetence učnega 

načrta za šole s slovenskim učnim jezikom v 

Italiji.  

Standardi znanja so navedeni za vsako področje 

pouka slovenščine posebej. 

Glagoli, s katerimi so izražene kompetence, so v 

sedanjiku in v množini. Glagoli, s katerimi so 

Glagoli, s katerimi so izraženi cilji, so v 

sedanjiku in v množini. V ednini so izraženi 
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izraženi cilji, so v sedanjiku in v ednini. glagoli standardov znanja. 

Cilji niso razdeljeni glede na to, ali gre za pouk 

književnosti ali za pouk jezika. 

V učnem načrtu (Program Osnovna šola, 2011) 

se cilji delijo na dve področji: na jezik in na 

književnost. 

Učni načrt je razdeljen na štiri dvomesečja: 

oktober/november, december/januar, 

februar/marec, april/maj. 

Cilji v učnem načrtu (Program Osnovna šola, 

2011) niso razporejeni glede na čas oz. obdobje, 

v katerem naj bi jih učenci dosegali. 

Za vsako dvomesečje so navedeni operativni 

smotri, metodologija, oblike dela in preverjanja 

ter učni pripomočki in cilji, in sicer za štiri 

poglavja: Poslušanje, razumevanje in ustno 

izražanje, Branje in razumevanje različnih vrst 

besedil, Sestavljanje in preoblikovanje pisnih 

besedil ter Prepoznavanje jezikovnih struktur in 

bogatenje besedišča. 

Operativni cilji so v učnem načrtu (Program 

Osnovna šola, 2011) za pouk književnosti 

navedeni v dveh velikih sklopih, ki vključujeta 

prva tri poglavja Učnega načrta št. 4, delno tudi 

četrtega. Ti sta: 

1. Razvijanje recepcijske zmožnosti z 

branjem, poslušanjem, gledanjem 

uprizoritev umetnostnih besedil in 

govorjenjem, pisanjem o njih; 

2. Razvijanje recepcijske zmožnosti s 

tvorjenjem, (po)ustvarjanjem ob 

umetnostnih besedilih (pisanje, 

interpretativno branje, govorjenje). 

Oblike in metode dela ter oblike preverjanja 

niso navedene med učnimi cilji, a so navedene v 

poglavju Didaktična priporočila. 

V poglavju Poslušanje, razumevanje in ustno 

izražanje je petnajst operativnih ciljev. Pet 

operativnih ciljev lahko uresničujemo pri pouku 

književnosti, in sicer: 

– »posveča pozornost in se vživi v vlogo 
dramskega besedila« (Učni načrt št. 4, 

str. 3) – 2. dvomesečje; 

– »čustveno in doživeto recitira« (Učni 
načrt št. 4, str. 3) – 2. dvomesečje; 

– »posluša magnetofonske posnetke 
umetnostnih besedil ter poudari estetsko 

vrednost prebranega besedila« (Učni 

načrt št. 4, str. 4) – 3. dvomesečje; 

– »sodeluje v bralni znački« (Učni načrt št. 
4, str. 3, 4) – 2. in 3. dvomesečje; 

– »smiselno obnavlja različne zgodbe ter 
opisuje knjižne junake« (Učni načrt št. 4, 

str. 5) – 4. dvomesečje. 

Cilji so navedeni le za področje književnosti in 

niso razdeljeni glede na časovno obdobje, v 

katerem naj bi jih uresničevali.  
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Dva operativna cilja lahko uresničujemo tako 

pri pouku književnosti kot pri pouku jezika. Ta 

sta: 

– »posluša posnetke različnih besedil po 
kasetofonu« (Učni načrt št. 4, str. 3) – 2. 

dvomesečje; 

– »poslušana besedila kritično presoja in 
prepozna razna stališča« (Učni načrt št. 

4, str. 5) – 4. dvomesečje. 

V razdelku Branje in razumevanje različnih vrst 

besedil je trinajst operativnih ciljev. Devet ciljev 

lahko uresničujemo izključno pri pouku 

književnosti, in sicer: 

– »obvlada interpretativno in estetsko 

branje« (Učni načrt št. 4, str. 2) – 1. 

dvomesečje; 

– »bere za bralno značko« (Učni načrt št. 

4, str. 2, 3, 4, 5) – 1., 2., 3. in 4. 

dovmesečje; 

– »ob branju umetnostnih besedil spozna 
slovensko književnost – ljudske in 

umetne pravljice, bajke, pripovedke in 

basni – ter primerja njihove značilnosti« 

(Učni načrt št. 4, str. 3) – 2. dvomesečje; 

– »bere ljudske pesmi in pozna njihove 
značilnosti« (Učni načrt št. 4, str. 4) – 3. 

dvomesečje; 

– »loči književne pojme: pisec, pisatelj, 
pesnik, proza, novinar, bralec, pesem, 

odstavek, poglavje, kitica, vrstica« (Učni 

načrt št. 4, str. 4) – 3. dvomesečje; 

– »pozna mladinske ustvarjalce z 
njihovimi deli v mladinski reviji, 

literarni mapi in mladinskih knjigah« 

(Učni načrt št. 4, str. 4) – 3. dvomesečje; 

– »samokritično vrednoti ravnanje knjižnih 
oseb ter ugotovi čas in kraj dogajanja« 

(Učni načrt št. 4, str. 5) – 4. dvomesečje; 

– »razume pesniško govorico in tvori 
rime« (Učni načrt št. 4, str. 5) – 4. 

dvomesečje; 

– »čustveno prebere pesniška dela in 

Cilji so navedeni le za področje književnosti in 

niso razdeljeni glede na časovno obdobje, v 

katerem naj bi jih uresničevali. 
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ugotovi smisel ter avtorjevo 

razpoloženje« (Učni načrt št. 4, str. 5) – 

4. dvomesečje. 

Tri operativne cilje pa lahko uresničujemo tako 

pri pouku književnosti kot pri pouku jezika. Ti 

so: 

– »tekoče bere besedila in upošteva 
stavčno intonacijo, poudarek, premor, 

register, ritem« (Učni načrt št. 4, str. 2) – 

1. dvomesečje; 

– »ugotavlja časovne in vzročno-
posledične odnose med dogodki ter 

prilagodi različnim besedilom hitrost 

branja« (Učni načrt št. 4, str. 3) – 2. 

dvomesečje; 

– »izraža svoje mnenje o prebranem 
besedilu« (Učni načrt št. 4, str. 5) – 4. 

dvomesečje. 

V tem razdelku je največ ciljev glede na celotno 

število ciljev v tem poglavju, ki veljajo za pouk 

književnosti (tako, če jih razvijamo izključno pri 

pouku književnosti, kot če jih razvijamo pri 

obeh področjih slovenščine). 

V razdelku Sestavljanje in preoblikovanje pisnih 

besedil je dvajset operativnih ciljev. Od teh 

lahko sedem ciljev uresničujemo izključno pri 

pouku književnosti. Ti so: 

– »sestavi zgodbe in poišče primerne 

naslove« (Učni načrt št. 4, str. 2) – 1. 

dvomesečje; 

– »oblikuje in sestavi različna pripovedna 
besedila« (Učni načrt št. 4, str. 2) – 1. 

dvomesečje; 

– »piše doživljajske spise« (Učni načrt št. 
4, str. 2) – 1. dvomesečje; 

– »v različnih danih tekstih zamenja del 
besedila ali pripovedovalca« (Učni načrt 

št. 4, str. 2) – 1. dvomesečje; 

– »v znanem besedilu zamenja konec, 
pripovedovalca, kraj in čas« (Učni načrt 

št. 4, str. 3) – 2. dvomesečje; 

– »iz proze spremeni v pesem in obratno« 

Cilji so navedeni le za področje književnosti in 

niso razdeljeni glede na časovno obdobje, v 

katerem naj bi jih uresničevali. 
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(Učni načrt št. 4, str. 3) – 2. dvomesečje; 

– »zamenja vloge književnih oseb – 
sestavi smešno zgodbo« (Učni načrt št. 

4, str. 4) – 3. dvomesečje).  

Sedem ciljev lahko uresničujemo tako med 

poukom književnosti kot med poukom jezika. Ti 

so: 

– »samokritično vrednoti in izrazi svoje 
mnenje« (Učni načrt št. 4, str. 2) – 1. 

dvomesečje; 

– »piše sestavek z uporabo premega 
govora« (Učni načrt št. 4, str. 3) – 2. 

dvomesečje; 

– »opisuje slike po dispozicijah« (Učni 
načrt št. 4, str. 3) – 2. dvomesečje; 

– »samostojno nastavlja različna besedila« 
(Učni načrt št. 4, str. 4) – 3. dvomesečje; 

– »izlušči bistvene in nebistvene podatke – 
strnjena obnova« (Učni načrt št. 4, str. 5) 

– 4. dvomesečje; 

– »pri pisanju upošteva prostorska in 
vzorčna zaporedja« (Učni načrt št. 4, str. 

5) – 4. dvomesečje; 

– »samostojno sestavi zgodbo in vplete 

premi in odvisni govor« (Učni načrt št. 

4, str. 5) – 4. dvomesečje. 

V razdelku Prepoznavanje jezikovnih struktur in 

bogatenje besedišča ni nobenega operativnega 

cilja, ki bi ga učenci dosegali med poukom 

književnosti, saj so vsi taki, ki naj bi jih 

uresničevali med poukom jezika. Navedenih je 

šestnajst operativnih ciljev. 

Cilji pouka jezika so navedeni v poglavju zase. 

V Učnem načrtu št. 4 (str. 4) je navedenih nekaj 

slovenskih pesnikov in pisateljev, ki naj bi jih 

učenci v četrtem razredu poznali, in sicer: 

»Gradnik, Levstik, Finžgar, Župančič, Bevk, 

Makarovič, Prešeren ...«. 

V učnem načrtu (Program Osnovna šola, 2011) 

v razdelku  Vsebine – Pridobivanje 

literarnovednega znanja so navedeni nekateri 

avtorji mladinske književnosti, ki naj bi jih 

učenci določenega razreda spoznali. Za četrti 

razred sta to Bina Štampe Žmavc in Astrid 

Lindgren. V razdelku  Vsebine – Predlagana 

književna besedila za obravnavo v drugem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju pa sta za četrti 

razred med drugimi navedena tudi Bevk in 

Makarovič. Finžgarja učenci spoznajo šele v 
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šestem razredu, Župančiča v petem, Levstika pa 

v prvem.  

V razdelku Učni pripomočki in cilji so navedena 

tudi nekatera gradiva, ki naj bi jih učenci 

uporabljali med poukom književnosti. Nekatera 

so natančno opredeljena, druga pa le na splošno 

(npr. pesniške zbirke, mladinske knjige). Učenci 

naj bi torej brali odlomke v berilu, v revijah 

Galeb in Pastirček, pesniške zbirke Otona 

Župančiča, Nika Grafenauerja, Miroslava 

Košute, Alojza Gradnika, Toneta Pavčka, 

Daneta Zajca, knjigo o grških pripovedkah in 

bajkah. 

V učnem načrtu (Program Osnovna šola, 2011) 

so v razdelku Vsebine natančno opredeljeni 

literarnovedno znanje, ki naj bi ga učenci 

pridobili, in dela, ki naj bi jih učenci poznali. 

Med drugimi so navedeni isti pesniki kot v 

Učnem načrtu št. 4, razen Alojza Gradnika. Prav 

tako niso navedeni odlomki revij Galeb in 

Pastirček ter grške pripovedke in bajke.  

V razdelku Metodologija so glagoli, s katerimi 

učiteljica opisuje metodologijo poučevanja, s 

katero bo dosegla cilje, izraženi v prihodnjiku in 

v množini (v 3. ali v 1. osebi). Načini, s katerimi 

bodo učenci dosegli cilije, so zapisani tudi s 

samostalniki (npr. razvijanje, vaja ipd.). 

Učiteljica v tem razdelku navaja govorni nastop, 

dajanje povratnih informacij tako s strani 

učiteljice kot s strani sošolcev, vaje za branje, 

branje iz različnih virov, domače branje, vaje za 

pisanje, pisno poročanje o raznih dogodkih (npr. 

gledaliških predstavah, raznih srečanjih ipd.), 

preoblikovanje zaključka besedila, narek s 

poudarkom na pravopisu, dopolnjevanje povedi, 

utrjevanje snovi s pomočjo učnih listov, 

pogovori o različnih temah, poslušanje gostov, 

memoriranje recitala za božičnico, poudarek na 

izposoji knjig, branje z upoštevanjem intonacije, 

iskanje pomena neznanih besed v slovarju, 

razčlenjevanje besedil v smiselne enote,  

razumevanje bistva in čustev iz besedila, 

prilagajanje hitrosti branja glede na namen, 

ugotavljanje časovnih in vzročno-posledičnih 

odnosov med dogodki, pisanje s premim 

govorom kot obogatitev besedila, oblikovanje 

osnutka spisa s pomočjo miselnih vzorcev,  

sestavljanje pesmic in akrostihov, sestavljanje 

zgodbe v obliki dramatizacije, spoznavanje 

življenjepisa nekaterih pesnikov in pisateljev 

(Gradnik, Levstik, Finžgar, Župančič, Bevk, 
Makarovič, Prešeren ...), pisanje domišljijskih 

spisov in poročil o dogodkih, vaje za tiho in 

glasno branje, branje pesmic, pisanje 

doživljajskega spisa in obnove, oblikovanje 

časovnega poteka resničnih ali izmišljenih 

V učnem načrtu (Program Osnovna šola, 2011) 

metode za doseganje ciljev niso podrobno 

načrtovane, saj je to odvisno od posameznega 

učitelja. Poleg tega je to, kar je navedeno v 

razdelku Metodologija v Učnem načrtu št. 4, v 

učnem načrtu za slovenščino (Program Osnovna 

šola, 2011) zajeto v ciljih in standardih znanja. 
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dogodkov, besedne igrice ipd. 

V učnem načrtu so navedene tudi oblike dela in 

preverjanja. 

Pri oblikah dela so navedene: individualna, 

skupinska oblika, delo s konkretnimi materiali, 

z besedili ipd. 

Pri oblikah preverjanja pa učiteljica za vsako od 

štirih sklopov (poslušanje, razumevanje in ustno 

izražanje; branje in razumevanje različnih vrst 

besedil; sestavljanje in preoblikovanje pisnih 

besedil; prepoznavanje jezikovnih struktur in 

bogatenje besedišča) za vsako dvomesečje 

navede način, kako bo preverjala, ali so učenci 

dosegli zastavljen cilj. Med njimi so: 

postavljanje vprašanj po poslušanju/branju, 

pisanje spisov, poročil ipd., popravljanje nalog v 

paru, govorni nastopi, spraševanje, poročanje o 

prebrani knjigi z vključevanjem mnenja, glasno 

branje pisnih izdelkov in skupinska poprava teh, 

učni in delovni listi, predstavitev prebrane 

knjige na zanimiv način sošolcem, memoriranje, 

podajanje kritične ocene ipd. 

V učnem načrtu (Program Osnovna šola, 2011) 

so oblike dela in preverjanja omenjene v 

poglavjih Didaktična priporočila in Standardi 

znanja, vendar je to večinoma odvisno od 

posameznega učitelja. 

 

2.5.3.5 UČNI NAČRT 5 

 

Učni načrt osnovne šole s slovenskim učnim 

jezikom v Italiji 

Program Osnovna šola. Slovenščina. Učni 

načrt. (2011). 

Napisan je za četrti in peti razred osnovne šole. Napisan je za celotno osnovnošolsko vzgojno-

izobraževalno obdobje. 

Napisan je za pouk slovenščine. Napisan je samo za pouk slovenščine. 

Cilji niso razdeljeni glede na to, ali gre za pouk 

književnosti ali za pouk jezika. 

V učnem načrtu (Program Osnovna šola, 2011) 

se cilji delijo na dve področji: na jezik in na 

književnost. 

Učni načrt ima devet poglavij: 

1. Splošni cilji 

2. Stanje četrtega in stanje petega razreda 

3. Razporeditev ur v četrtem in petem 

razredu 

4. Prvo štirimesečje 

5. Drugo štirimesečje 

V učnem načrtu (Program Osnovna šola, 2011) 

je pet poglavji. Med njimi ni opisa stanja 

določenega razreda, razporeditve ur 

posameznega področja pouka slovenščine za 

posamezni razred, bralne značke, učnih 

pripomočkov, gradiva in didaktičnega materiala 

ter opisa določenega projekta. Učni cilji niso 

razdeljeni glede na časovno obdobje, v katerem 

naj bi jih uresničevali. Poleg tega pa so 

individualni posegi navedeni na splošno v 

poglavju Didaktična priporočila – 
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6. Bralna značka 

7. Učni pripomočki, gradivo, didaktični 

material 

8. Individualni posegi 

9. Projekt – Šola skozi čas 

Individualizacija in diferenciacija, vendar ne 

podrobno za vsakega učenca posebej. 

Na začetku učnega načrta je opisano stanje 

razreda, in sicer s kognitivnega, 

komunikacijskega, psihološkega in z 

vedenjskega vidika. 

Velja za vse osnovne šole v Sloveniji, ne le za 

natančno določen razred, zato v njem ni opisano 

stanje učencev določenega razreda. 

 

Splošni cilji so napisani tako za četrti kot za peti 

razred. Napisani so v sedanjiku in v množini.   

Cilja, ki ju lahko uresničujemo izključno med 

poukom književnosti, sta:  

– »učenci si pridobivajo pozitivno 
razmerje do književnosti in si razvijajo 

bralno kulturo; ker berejo slovensko in 

tujo književnost, si širijo obzorje in 

postajajo strpni do drugih kultur; 

– učenci poslušajo svoji starosti ustrezna 
umetnostna besedila; zavedajo se, da jim 

to odpira nove možosti za 

zadovoljevanje vedoželjnosti in 

osnovnih čustvenih ter družbenih potreb, 

za spoznavanje predmetnega, duhovnega 

in domišljijskega sveta, za razumevanje 

sebe in sveta ter za sprostitev in zabavo« 

(Učni načrt št. 5, str. 1). 

Cilja, ki ju lahko uresničujemo tako med 

poukom književnosti kot med poukom jezika, 

sta: 

– »učenci si pridobivajo pozitivno 
čustveno in razumsko razmerje do 

slovenskega jezika; 

– učenci razvijajo pripravljenost za 
govorjenje in pisanje; tako izražajo svoje 

misli, stališča, hotenja, čustva in 

izkušnje« (Učni načrt št. 5, str. 1). 

Splošni cilji so napisani za vsa tri vzgojno-

izobraževalna obdobja. Izraženi so z glagoli v 

sedanjiku in v tretji osebi množine. Vsebinsko 

so  razdeljeni na področje književnosti in 

področje jezika, niso pa ločeni tudi »fizično«, 

kot velja za operativne cilje, vsebine, standarde 

znanja, preverjanje in ocenjevanje znanja in 

uresničevanje ciljev predmeta v drugem (in 

tretjem) vzgojno-izobraževalnem obdobju. 

Učni načrt št. 5 je razdeljen na dve štirimesečji. 

Vsako štirimesečje ima štiri poglavja, in sicer: 

Učenec posluša, razume in se ustno izraža; 

Učenec bere in razume različne vrste besedil; 

Učni cilji niso razdeljeni glede na časovno 

obdobje, v katerem naj bi jih uresničevali. Poleg 

tega so razdeljeni na dve veliki področji: jezik 

in književnost.  
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Učenec sestavlja in preoblikuje pisna besedila; 

Učenec prepoznava jezikovne strukture in 

bogati besedišče. Poglavja so torej opredeljena 

glede na dejavnost, ki jo razvijamo.  

Operativni cilji so za pouk književnosti 

navedeni v dveh velikih sklopih, ki vključujeta 

prva tri poglavja Učnega načrta št. 5, delno tudi 

četrtega. Ti sta: 

1. Razvijanje recepcijske zmožnosti z 

branjem, poslušanjem, gledanjem 

uprizoritev umentnostnih besedil in 

govorjenjem, pisanjem o njih; 

2. Razvijanje recepcijske zmožnosti s 

tvorjenjem, (po)ustvarjanjem ob 

umetnostnih besedilih (pisanje, 

interpretativno branje, govorjenje). 

 

Vsako poglavje ima pet razdelkov (Operativni 

smotri, Vsebine, Metode, Učne oblike ter 

Vadenje, urjenje, ponavljanje). Operativni cilji, 

metode, učne oblike in načini vadenja, urjenja 

ter ponavljanja so za prva tri poglavja navedeni 

za četrti in peti razred hkrati, pri zadnjem 

poglavju, pa so napisani za vsak razred posebej. 

Vsebine so napisane za oba razreda hkrati pri 

prvem in tretjem poglavju, pri drugem je nekaj 

vsebin skupnih za oba razreda, nekatere vsebine 

pa so specifične za četrti razred, druge pa za 

petega. 

Oblike in metode dela ter oblike preverjanja 

niso navedene med učnimi cilji, a so navedene v 

poglavju Didaktična priporočila, in sicer za 

vsako vzgojno-izobraževalno obdobje posebej. 

Vsebine (literarnovedno znanje, avtorji 

mladinske književnosti in predlagana književna 

besedila) so navedene za vsak razred posebej. 

Vsakemu poglavju je dodeljeno določeno 

število ur za obravnavo in uresničevanje ciljev. 

Prvo štirimesečje: 

– Učenec posluša, razume in se ustno 
izraža: 9 ur; 

– Učenec bere in razume različne vrste 
besedil: 10 ur; 

– Učenec sestavlja in preoblikuje pisna 
besedila: 14 ur; 

– Učenec prepoznava jezikovne strukture 
in bogati besedišče: 22 ur. 

Drugo štirimesečje: 

– Učenec posluša, razume in se ustno 
izraža: 10 ur; 

– Učenec bere in razume različne vrste 
besedil: 12 ur; 

Učni cilji ali vsebine nimajo dodeljenega 

točnega števila ur, ki naj bi jih učitelji namenili 

njihovemu uresničevanju oz. njihovi obravnavi. 
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– Učenec sestavlja in preoblikuje pisna 
besedila: 20 ur; 

– Učenec prepoznava jezikovne strukture 
in bogati besedišče: 42 ur. 

Skupno: 

– Učenec posluša, razume in se ustno 
izraža: 19 ur; 

– Učenec bere in razume različne vrste 
besedil: 22 ur; 

– Učenec sestavlja in preoblikuje pisna 
besedila: 34 ur; 

– Učenec prepoznava jezikovne strukture 
in bogati besedišče: 64 ur. 

Iz tega je jasno razvidno, da je v tem učnem 

načrtu večji poudarek na pouku jezika kot na 

pouku književnosti. 

V poglavju Učenec posluša, razume in se ustno 

izraža je za celo šolsko leto navedenih devet 

operativnih ciljev. Sedem ciljev se ponovi tako 

v prvem kot v drugem štirimesečju, en cilj pa se 

razlikuje. V prvem štirimesečju je namreč eden 

od operativnih ciljev ta, da učenec pripoveduje 

in poroča o dogodkih iz vsakdanjega življenja, v 

drugem štirimesečju pa tega cilja ni več – 

zamenja ga cilj, da učenec opisuje knjižne 

junake. 

Od vseh navedenih operativnih ciljev v poglavju 

Učenec posluša, razume in se ustno izraža so 

trije taki, ki jih lahko razvijamo izključno pri 

pouku književnosti, dva cilja pa lahko 

uresničujemo tako na področju jezika kot na 

področju književnosti.  

Cilji, ki zadevajo izključno področje 

književnosti, so: 

– »učenec posluša recitacije in 
dramatizacije ter radijske in televizijske 

oddaje ter ugotavlja razlike in 

podobnosti« (Učni načrt št. 5, str. 3 in 

7); 

– »učenec pravilno posreduje obnove 
besedil« (Učni načrt št. 5, str. 3 in 7); 

Cilji in vsebine, ki so v poglavju Književnost, 

so navedeni le za področje književnosti. 
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– »učenec opisuje knjižne junake« (Učni 
načrt št. 5, str. 7). 

Cilja, ki ju lahko uresničujemo na obeh 

področjih pouka slovenskega jezika, sta: 

– »učenec razume osnovne informacije 
prebranih besedil« (Učni načrt št. 5, str. 

3 in 7); 

– »učenec razume nove izraze iz konteksta 
besedila ter se zaveda različnih stališč in 

jih zna upoštevati« (Učni načrt št. 5, str. 

3 in 7). 

V tem poglavju je navedenih tudi nekaj vsebin, 

specifičnih za pouk književnosti: »basen, bralna 

značka, poletno branje, pesnik Krasa, dan 

slovenske kulture, običaji« (Učni načrt št. 5, str. 

3 in 7). 

V poglavju Učenec bere in razume različne 

vrste besedil je za celotno šolsko leto navedenih 

sedem operativnih ciljev, ki so si različni v 

prvem in v drugem štirimesečju.  

Trije cilji so taki, ki jih uresničujemo le pri 

pouku književnosti, in sicer:  

– »učenec zna ovrednotiti knjižne osebe in 

njih ravnanje« (Učni načrt št. 5, str. 8); 

– »učenec pozna različnosti nekaterih 
pripovednih tekstov« (Učni načrt št. 5, 

str. 4); 

– »učenec zna doživeto prebrati sporočilo 
v vezani besedi in ga zna razložiti« 

(Učni načrt št. 5, str. 8). 

Ostale cilje pa lahko uresničujemo tako pri 

pouku književnosti kot pri pouku jezika. Ti so: 

– »učenec tekoče bere različna besedila z 
upoštevanjem intonacije, končnih ločil« 

(Učni načrt št. 5, str. 4); 

– »učenec spozna pripovedne tehnike, 
prilagodi hitrost branja vsebini in 

namenu besedila in ugotavlja časovne in 

vzročno-posledične odnose med 

dogodki« (Učni načrt št. 5, str. 4); 

– »učenec zna oblikovati mnenje o 

Cilji in vsebine, ki so v poglavju Književnost, 

so navedeni le za področje književnosti.  

Oblike vadenja, urjenja in ponavljanja so med 

drugim navedene v poglavju Didaktična 

priporočila. 

V učnem načrtu (Program Osnovna šola, 2011) 

so v razdelku Vsebine natančno opredeljeni 

literarnovedno znanje, ki naj bi ga učenci 

pridobili, in dela, ki naj bi jih učenci poznali. 

Edino delo, ki med dvema učnima načrtoma 

sovpada, je Drejček in trije Marsovčki (V. 

Pečjak). Zgodbe iz revij Pastirček in Galeb niso 

navedene. Svetlana Makarovič je prisotna v 

obeh učnih načrtih, a z drugačnimi književnimi 

deli. 
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prebranem besedilu« (Učni načrt št. 5, 

str. 8); 

– »učenec zazna različne sestavine 
besedila« (Učni načrt št. 5, str. 8). 

Vsebine so v tem poglavju navedene tako 

ločeno za četrti in peti razred posebej kot 

skupno za oba razreda. 

Vsebine za četrti razred (Učni načrt št. 5, str. 4 

in 8): 

– Babičin dan, 

– Kako se je jež ženil, 

– Lisko v šoli, 

– Ded in vnuček, 

– Ključ, 

– Pravljica je umrla, 

– Enajsta šola pod mostom, 

– Smetiščni muc, 

– Dobra vzgoja, 

– Hrček in smrček, 

– Ribičev France gre od doma, 

– Drejček in trije Marsovčki, 

– Raketa na luni, 

– Jurček in veter, 

– Frača, 

– Anekdote, 

– Epigrami. 

Vsebine za oba razreda (Učni načrt št. 5, str. 4 

in 8): 

– Muren in mravlja, 

– Balada, 

– Čujem z obali, 

– Balada naroda, 
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– Temni bori, 

– Jesen, 

– Sonce ima krono, 

– Ko pridem zvečer, 

– Burja, 

– Miklavž prihaja, 

– Mimo Istre, 

– Sinku (Igo Gruden), 

– Pust, 

– Prva sinička, 

– Sneguljčica, 

– Pozni mesec, 

– Mojster za dež, 

– Pobeg, 

– zgodbe iz revij Pastirček in Galeb. 

Skupno za oba razreda so navedena dela Srečka 

Kosovela in Iga Grudna, omenjene so tudi 

zgodbe iz revij Pastirček in Galeb. 

V tem poglavju so navedene tudi oblike 

vadenja, urjenja in ponavljanja, ki so značilne 

tudi za pouk književnosti, in sicer: »natančno 

branje, glasno branje, hitro branje, estetsko 

branje, branje z razumevanjem, izražanjem, 

opazovanjem in praktičnim delom, branje po 

vlogah, dramatizacija teksta« (Učni načrt št. 5, 

str. 4 in 8). 

V poglavju Učenec sestavlja in preoblikuje 

pisna besedila je za celotno šolsko leto 

navedenih trinajst operativnih ciljev, ki so si 

različni v prvem in v drugem štirimesečju. 

Osem ciljev velja za pouk književnosti, in sicer: 

– »učenec oblikuje pripovedno besedilo v 
prvi in tretji osebi« (Učni načrt št. 5, str. 

5); 

– »učenec oblikuje pripovedno besedilo z 

Cilji v poglavju Književnost so navedeni le za 

področje književnosti. 

Vsebine so navedene ločeno za književnost in 

ločeno za jezik. 

V učnem načrtu (Program Osnovna šola, 2011) 

v razdelku Vsebine – Pridobivanje 

literarnovednega znanja so navedeni nekateri 

avtorji mladinske književnosti, ki naj bi jih 

učenci določenega razreda spoznali. Za četrti 

razred sta to Bina Štampe Žmavc in Astrid 

Lindgren. V razdelku  Vsebine – Predlagana 
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dialogi« (Učni načrt št. 5, str. 5); 

– »učenec podrobno obnavlja besedila« 
(Učni načrt št. 5, str. 5); 

– »učenec zna sestavljati podnapise k 
zgodbam v slikah« (Učni načrt št. 5, str. 

5); 

– »učenec zna oblikovati doživljajski spis« 
(Učni načrt št. 5, str. 5); 

– »učenec v besedilu zamenja 
pripovedovalca, zaključek, glavnega 

junaka ...« (Učni načrt št. 5, str. 5); 

– »učenec zna sestaviti domišljijski spis« 
(Učni načrt št. 5, str. 9); 

– »učenec zna opisati življenje pesnika ali 
pisatelja« (Učni načrt št. 5, str. 9). 

Tri operativne cilje lahko uresničujemo tako 

med poukom književnosti kot med poukom 

jezika. Ti so: 

– »učenec zna sestaviti sporočilo s 
pomočjo ključnih besed« (Učni načrt št. 

5, str. 9); 

– »učenec zna uporabljati ustrezne izraze 

in upoštevati stavkoslovna pravila« 

(Učni načrt št. 5, str. 9); 

– »učenec zna oblikovati različna osebna 
sporočila« (Učni načrt št. 5, str. 9). 

V tem poglavju (Učni načrt št. 5, str. 5 in 9) so 

za oba razreda skupaj navedene tudi nekatere 

vsebine, ki so specifične za pouk književnosti 

(basni znanih bajeslovcev, plesna pravljica 

Pedenjped, gledališka igra Ptička smejalka, 

Sneguljčica z mačeho in s princem, Povodni 

mož – Prešeren) in nekateri pesniki in pisatelji, 

ki naj bi jih učenci spoznali (Srečko Kosovel, 

Ivan Cankar, Svetlana Makarovič, France 

Prešeren, France Bevk, Igo Gruden in Prežihov 

Voranc). Nekaj vsebin pa je tako navedenih, da 

ni jasno, če gre za vsebine pouka književnosti 

ali za vsebine pouka jezika. Verjetno gre za 

naslove določenih poglavij iz učbenikov. 

V razdelku Vadenje, urjenje in ponavljanje so 

zapisani načini, s katerimi naj bi učenci sestavili 

književna besedila za obravnavo v drugem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju pa sta za četrti 

razred med drugimi navedena tudi Bevk in 

Makarovič.  

Oblike vadenja, urjenja in ponavljanja so med 

drugim navedene v poglavju Didaktična 

priporočila. 
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oz. preoblikovali pisna besedila, in sicer: »spis, 

obnova, dopolnjevanka, ilustracije napisanega, 

plakati pesnikov in pisateljev« (Učni načrt št. 5, 

str. 5 in 9). 

V Učnem načrtu št. 5 je poudarjeno tudi 

sodelovanje z mladinskima revijama Pastirček 

in Galeb v oblikah pisanja spisov, različnih 

pisnih izdelkov ali poročil o izletih ipd. 

V poglavju Učenec prepoznava jezikovne 

strukture in bogati besedišče so cilji in vsebine 

izključno za pouk jezika. 

Učni cilji in vsebine za pouk jezika so navedeni 

ločeno, v poglavju zase. 

Glagoli, s katerimi so izraženi splošni cilji ter 

stanje razreda, so v sedanjiku in v množini, 

glagoli, s katerimi so izraženi operativni cilji, pa 

so v sedanjiku in v ednini. Cilji v poglavjih 

Bralna značka in Projekt – šola skozi čas niso 

izraženi z glagoli, temveč s samostalniki. 

Glagoli, s katerimi so izraženi cilji, so napisani 

v sedanjiku in v množini. V ednini so izraženi 

glagoli standardov znanja. 

V Učnem načrtu št. 5 je poglavje, posvečeno 

bralni znački. Poudarek je na tem, da bo ta 

projekt usmerjen na to, da bodo učenci radi 

brali, da bodo imeli pozitiven odnos do 

književnosti in da jim bo branje tudi v prihodnje 

pomenilo vir užitka. Navedeno je tudi, da branje 

učencu prinaša več znanja o bližnjem in bolj 

oddaljenem svetu ter o sebi, mu nudi kulturne in 

estetske užitke ter ga izobilkuje v dobrega 

bralca, pisca in govorca. 

Opisan je tudi postopek, kateremu bo vsak 

učenec sledil po vsaki prebrani knjigi: najprej 

bo o njej poročal, nato bo rešil še naloge 

kreativnega pisanja, ki so zaobjete v knjižici 

učiteljice Olge Tavčar – Bralna značka. Za 

vsako prebrano knjigo bodo učenci dobili 

nalepko (učenci četrtega razreda Kekca, učenci 

petega razreda pa Ostržka). 

Predstavljen je tudi projekt Pavlihova knjižnica, 

ki učencem približa pesnika Srečka Kosovela in 

Iga Grudna ter pisatelja Franceta Bevka. Za 

spoznavanje Srečka Kosovela je predviden kviz, 

za spoznavanje Iga Grudna pa izlet v Nabrežino. 

V sklopu poglavja bralne značke je naveden še 

razdelek Učenec bere in spoznava knjižno 

kulturo, ki velja za četrti in peti razred ter za obe 

štirimesečji. V tem poglavju (Učni načrt št. 5, 

str. 12) so navedeni naslednji operativni cilji, ki 

z razliko od vseh ostalih niso izraženi z glagoli, 

Projekti v učnem načrtu za slovenščino 

(Program Osnovna šola, 2011) niso navedeni, 

saj je to stvar posamezne šole oz. posameznega 

učitelja. 
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temveč s samostalniki: 

– »razvijanje književnih sposobnosti – 
vzpostavljanje pozitivnega odnosa do 

knjige, 

– razvijanje sposobnosti literarnega branja, 

– razvijanje kreativnega pisanja«. 

V razdelku Vsebine so v tem poglavju (Učni 

načrt št. 5, str. 12) navedene dejavnosti, ki jih 

vsak učenec opravi potem, ko prebere knjigo: 

– »prva knjiga: nalepka Kekec (četrti 
razred) oz. Ostržek (peti razred); 

– druga knjiga: preris ilustracije in njen 
opis; 

– tretja knjiga: opis in ilustracija glavnega 
junaka; 

– četrta knjiga: opis dogodka; 

– peta knjiga: kratka obnova; 

– šesta knjiga: kritika knjige; 

– sedma knjiga – pesniška zbirka: prepis 
pesmice, ilustracija, memoriranje; 

– od osme knjige dalje si učenec zapisuje 
naslov, avtorja, ilustratorja (in 

prevajalca)«. 

Ob tem vsi učenci dopolnjujejo plakat bralne 

značke, na katerem vodijo evidenco o številu 

prebranih knjig. 

V učnem načrtu (str. 12) piše še, da pri tem 

učenci urijo »tiho branje, branje po vlogah in 

dramatizacijo teksta«. 

V poglavju Učni pripomočki, gradivo in 

didaktični material so navedena berila, ki naj bi 

jih učenci uporabljali pri pouku književnosti 

(Vrtiljak in Zemlja domača) ter razni 

pripomočki, ki jih bo učiteljica uporabila za 

popestritev in obogatitev učnih ur (Na krilih 

besed 4, Sončnica na rami, Zrno do zrna pogača, 

Srce ustvarja, roka piše, Do zvezd in nazaj, 

Srečanja z umetniki, literarne mape, Znani 

obrazi, plakati pesnikov in pisateljev, slovenski 

V učnem načrtu (Program Osnovna šola, 2011) 

ni navedenih učbenikov, revij, priročnikov, ki 

naj bi jih učenci uporabljali, saj o tem odloča 

vsaka šola posebej. 
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filmi, pesmice, radijske oddaje za otroke ipd.). 

V poglavju Individualizirani posegi so napisane 

natančne oblike pomoči za konkretne učence, ki 

imajo katerekoli težave. 

Individualiziranih posegov v učnem načrtu 

(Program Osnovna šola, 2011) ni, saj velja za 

celotno Slovenijo. 

V zadnjem poglavju je opisan projekt Šola skozi 

čas, ki povezuje več predmetov. Cilji za pouk 

slovenščine so izraženi s samostalniki in ne z 

glagoli.  

V učnem načrtu (Program Osnovna šola, 2011) 

ni opisanih nobenih projektov, saj jih načrtuje 

vsaka šola zase. 

 

2.5.3.6 UČNI NAČRT 6 

 

Učni načrt osnovne šole s slovenskim učnim 

jezikom v Italiji 

Program Osnovna šola. Slovenščina. Učni 

načrt. (2011). 

Napisan je za četrti razred osnovne šole. Napisan je za celotno osnovnošolsko vzgojno-

izobraževalno obdobje. 

Napisan je za pouk slovenščine. Napisan je samo za pouk slovenščine. 

Cilji in vsebine niso razdeljeni glede na to, ali 

gre za pouk književnosti ali za pouk jezika. 

V učnem načrtu se cilji in vsebine delijo na dve 

področji: na jezik in na književnost. 

Učni načrt vsebuje pet poglavij: 

1. Poslušanje in ustno izražanje 

2. Branje 

3. Pisanje 

4. Usvajanje in širjenje produktivnega in 

receptivnega besedišča 

5. Eksplicitna slovnica in razmišljanje o 

jeziku. 

Učni načrt (Program Osnovna šola, 2011) 

vsebuje pet poglavij, vendar so ta različna kot 

pri Učnem načrtu št. 6: v primeru slovenskega 

učnega načrta namreč ne gre za poglavja v zvezi 

z dejavnostmi, ki jih razvijamo, saj so te 

zaobjete v ciljih, ki so navedeni za področje 

književnosti in za področje jezika. 

Vsako poglavje ima tri razdelke, in sicer Učni 

smotri, Opisniki in Vsebine/dejavnosti. Učni 

smotri so izraženi z nedoločniki, opisniki so 

izraženi z glagoli v sedanjiku in v ednini, 

vsebine oz. dejavnosti pa so izražene s 

samostalniki. 

Glagoli, s katerimi so izraženi cilji, so napisani 

v sedanjiku in v množini. V ednini so izraženi 

glagoli standardov znanja. 

V poglavju Poslušanje in ustno izražanje je 

navedenih šest učnih smotrov. Od teh je le en 

cilj tak, da ga lahko uresničujemo izključno pri 

pouku književnosti, in sicer: »strnjeno in jasno 

opisati izmišnjene zgodbe ob spoštovanju 

kronološkega in/ali logičnega zaporedja« (Učni 

načrt št. 6, str. 1). 

Učni cilji v poglavju Književnost so izključno 

za pouk književnosti. 

Standarde znanja slovenskega učnega načrta 

(Program Osnovna šola, 2011) lahko razumemo 

kot opisnike v Učnem načrtu št. 6. 

Vsebine v poglavju Književnost so vezane 
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Štiri cilje lahko uresničujemo pri obeh področjih 

pouka slovenščine – pri pouku književnosti in 

pri pouku jezika. Ti cilji so: 

– »sodelovati v pogovoru, dvogovoru in 
vključiti se v razgovor, upoštevajoč 

prednost sogovornikov; postavljati 

primerna vprašanja, ustrezno 

odgovarjati, navajati pojasnila in 

primere; 

– razumeti vsebino in bistvene podatke 
pripovedovanja (posrednega ali 

neposrednega);  

– med poslušanjem ali po njem postavljati 
točna in primerna vprašanja za razlago 

ali poglobitev; 

– razumeti navodila in priporočila za 
izvajanje šolskih dejavnosti« (Učni načrt 

št. 6, str. 1). 

V tem poglavju (Učni načrt št. 6, str. 1) je 

navedenih trinajst t. i. opisnikov. Noben opisnik 

ni vezan izključno na pouk književnosti, devet 

pa je takih, ki jih lahko preverjamo tako pri 

pouku jezika kot pri pouku književnosti, in 

sicer: 

– »učenec disciplinirano posluša 
sogovornike in se ustrezno vključuje v 

razgovor; 

– učenec pozorno posluša in izlušči 
informacije iz besedil, učiteljevih razlag, 

sporočil sošolcev; 

– učenec ustrezno odgovarja na 
zastavljena vprašanja; 

– učenec se primerno izraža v različnih 
govornih situacijah; 

– učenec pozna glavne razlike med 

umetnostnimi in neumetnostnimi 

besedili; 

– učenec izlušči bistvene informacije iz 
besedil in pripovedi; 

– učenec razume in obnovi vsebino 
poslušanjega besedila; 

izključno na področje književnosti. Navedene so 

podrobneje kot v Učnem načrtu št. 6. 



57 

 

– učenec izraža svoja mnenja; 

– učenec jasno pripoveduje o lastnih 
doživetjih.« 

Nekaj vsebin oz. dejavnosti, ki so navedene v 

tem poglavju (Učni načrt št. 6, str. 1), je vezanih 

tako na pouk književnosti kot na pouk jezika 

(»poslušanje pripovedi sogovornikov, 

razumevanje ustnih navodil, ustrezno 

odgovarjanje na vprašanja, disciplinirano in 

spoštljivo sodelovanje pri razgovorih, 

pripovedovanje o osebnih izkušnjah in 

doživetjih tudi s pojasnili, obnavljanje 

poslušanih in branih besedil tudi s pomočjo 

miselnih vzorcev in točk, izražanje lastnih 

mnenj«), ena vsebina oz. dejavnost pa je vezana 

izključno na pouk književnosti (»poslušanje 

umetnostnih besedil«). 

V poglavju Branje (Učni načrt št. 6, str. 1 in 2) 

je navedenih sedem učnih smotrov. Izmed teh 

so trije cilji, ki jih lahko uresničujemo le pri 

pouku književnosti, in sicer: 

– »posluževati se raznih bralnih tehnik: 
tiho branje, glasno branje, doživeto 

branje (intonacija in izgovarjava); 

– izkoristiti informacije v naslovu, 

ilustracijah in podnapisih ter si pri tem 

ustvariti prvi vtis o besedilu, ki bo 

prebrano; 

– brati preprosta literarna besedila: prozo 
(napisano v sodobnem jeziku) in pesmi; 

prepoznavati njihov pomen, oblikovne 

značilnosti in izražati o njih enostavna 

osebna mnenja.« 

En cilj lahko uresničujemo pri obeh področjih 

pouka slovenščine: »posluževati se ustreznih 

strategij za analizo in proučevanje prebrane 

vsebine; postavljati si vprašanja na začetku in 

med branjem; dojeti koristne napotke za 

reševanje težav v razumevanju« (Učni načrt št. 

6, str. 1). 

V poglavju Branje (Učni načrt št. 6, str. 1 in 2) 

je v učnem načrtu navedenih dvanajst 

opisnikov. Pri pouku književnosti preverjamo 

sledeče: 

Učni cilji v poglavju Književnost so izključno 

za pouk književnosti. 

Standarde znanja slovenskega učnega načrta 

(Program Osnovna šola, 2011) lahko razumemo 

kot opisnike v Učnem načrtu št. 6. 

Vsebine v poglavju Književnost so vezane 

izključno na področje književnosti. Navedene so 

podrobneje kot v Učnem načrtu št. 6. 
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– »učenec tekoče in doživeto bere različna 
umetnostna besedila; 

– učenec prepozna osnovne značilnosti 
nekaterih pripovednih besedil; 

– učenec obnavlja prebrano besedilo; 

– učenec ugotavlja glavne osebe, čas in 
kraj dogajanja; 

– učenec pozna verz, kitico in rimo.« 

Tako pri pouku književnosti kot pri pouku 

jezika pa lahko uresničujemo sledeče opisnike: 

– »učenec razume vsebino tiho in glasno 
prebranega besedila; 

– pri branju učenec upošteva ločila; 

– učenec bere z ustrezno intonacijo in 

izgovarjavo; 

– učenec poišče v besedilu glavno 
sporočilo in ga ločuje od manj 

pomembnih podatkov; 

– učenec razume in izvaja pisna navodila« 
(Učni načrt št. 6, str. 1 in 2). 

V tem poglavju (Učni načrt št. 6, str. 1 in 2) je v 

učnem načrtu napisanih dvanajst vsebin oz. 

dejavnosti. Štiri vsebine so vezane izključno na 

pouk književnosti (»tiho in glasno branje 

umetnostnih besedil (pripovedke, pravljice, 

basni, pregovori, ljudske pesmi), glasno branje s 

primerno intonacijo in interpretacijo, branje 

dvogovorov in dramskih tekstov po vlogah, 

analiza pesmi: verzi, kitice, rime, ritem«), šest 

vsebin pa je vezanih na obe področji pouka 

slovenščine (»razumevanje vsebine in iskanje 

bistvenih informacij oz. sporočil v celotnem 

besedilu, razčlenjevanje besedila na glavne 

enote (uvod, jedro, zaključek), analiza vsebine 

posameznih odlomkov in ugotavljanje ter 

beleženje ključnega sporočila (točke in miselni 

vzorci), upoštevanje ločil, obnavljanje besedil 

tudi s pomočjo vprašanj ali točk, izvajanje vaj, 

iger, izdelkov po pisnih navodilih«). 

V poglavju Pisanje (Učni načrt št. 6, str. 2 in 3) 

je v razdelku Učni smotri zapisanih osem učnih 

ciljev. Dva lahko uresničujemo tako pri pouku 

Učni cilji v poglavju Književnost so izključno 

za pouk književnosti. 
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jezika kot pri pouku književnosti, in sicer: 

– »sestavljati pravopisno, oblikoslovno, 
skladenjsko in pomensko pravilna 

besedila in pravilno postavljati ločila; 

– preoblikovati besedila (obnova, 
sprememba, dopolnjevanje), ustvariti 

nova besedila, tudi z uporabo 

računalniških programov za pisanje.«  

Sledeče tri cilje lahko uresničujemo izključno 

pri pouku književnosti: 

– »zbrati misli, jih urediti v točke in 
pripraviti osnutek za pripoved ali 

doživljajski spis; 

– sestavljati pisne pripovedi o lastnih 
doživetjih ali doživetjih drugih z 

bistvenimi podatki o ljudeh, krajih, 

dogajalnem času, situacijah, dejanjih; 

– opisati doživetja, čustva in razpoloženja 
v obliki dnevnika.« (Učni načrt št. 6, str. 

2) 

V poglavju, ki zadeva pisanje (Učni načrt št. 6, 

str. 2 in 3), je v učnem načrtu navedenih 

dvanajst opisnikov. Od teh lahko pet opisnikov 

preverjamo izključno pri pouku književnosti, in 

sicer: 

– »učenec pripravi točke ali miselni 
vzorec, po katerem oblikuje različna 

pripovedna besedila; 

– učenec opiše lastna in izmišljena 
doživetja; 

– učenec v besedilo vključi podatke o 
ljudeh, opis krajev in navede čas, v 

katerem se pripoved odvija; 

– učenec piše obnove in besedilom 

spremeni osebo ali začetek/zaključek ali 

čas dogajanja in kraj; 

– učenec zapisuje najpomembnejše 
dogodke in izraža čustva v obliki 

dnevnika.« 

Naslednje tri opisnike lahko preverimo tako pri 

pouku književnosti kot pri pouku jezika: 

Standarde znanja slovenskega učnega načrta 

(Program Osnovna šola, 2011) lahko razumemo 

kot opisnike v Učnem načrtu št. 6. 

Vsebine v poglavju Književnost so vezane 

izključno na področje književnosti. Navedene so 

podrobneje kot v Učnem načrtu št. 6. 
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– »učenec besedilo zapisuje z 
računalniškim programom; 

– učenec tvori različne vrste besedil z 
upoštevanjem pravopisnih, 

oblikoslovnih in skladenjskih pravil; 

– učenec ustrezno postavlja ločila v 
besedilu.« (Učni načrt št. 6, str. 2) 

V tem poglavju (Učni načrt št. 6, str. 2) je 

zapisanih deset vsebin oz. dejavnosti, ki naj bi 

jih učenci spoznali oz. izvajali na področju 

pisanja. Nekaj jih je vezanih le na pouk 

književnosti (»pisanje točk ali oblikovanje 

miselnih vzorcev kot pomoč pri sestavljanju 

pripovednih besedil, pisanje besedil z uvodom, 

jedrom in zaključkom, pisanje doživljajskih in 

domišljijskih spisov ter obnov z upoštevanjem 

ločil, pravopisnih, oblikoslovnih in skladenjskih 

pravil, preoblikovanje besedil (sprememba oseb, 

začetka/zaključka, časa, kraja ...), pisanje 

dnevnika«), nekaj vsebin oz. dejavnosti pa se 

nanaša na obe področji pouka slovenščine 

(»pisanje besedil z uvodom, jedrom in 

zaključkom, uporaba računalniških programov, 

pisanje pisem«). 

V poglavju Usvajanje in širjenje produktivnega 

in receptivnega besedišča (Učni načrt št. 6, str. 

3) so zapisani štiri učni smotri, ki jih lahko 

uresničujemo tako pri pouku jezika kot pri 

pouku književnosti, in sicer:  

– »razumeti in primerno uporabljati 

osnovno besedišče (besede iz osnovnega 

ali literarnega besedišča); 

– širiti besedni zaklad preko šolskih in 
izvenšolskih sporazumevalnih dejavnosti 

ter ustnih, pisnih in bralnih aktivnostih; 

– razumeti in uporabljati besede in 
specifične izraze, ki se nanašajo na učne 

vsebine; 

– posluževati se slovarja kot pripomočka 
za iskanje odgovorov na jezikovne 

dvome.« 

V tem poglavju (Učni načrt št. 6, str. 3) je 

navedenih šest opisnikov. Od teh lahko pet 

opisnikov preverjamo pri obeh področjih pouka 

Učni cilji v poglavju Književnost so izključno 

za pouk književnosti. 

Standarde znanja slovenskega učnega načrta 

(Program Osnovna šola, 2011) lahko razumemo 

kot opisnike v Učnem načrtu št. 6. 

Vsebine v poglavju Književnost so vezane 

izključno na področje književnosti. Navedene so 

podrobneje kot v Učnem načrtu št. 6. 
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slovenščine: 

– »učenec razume pomen neznanih besed 
iz besedil in na podlagi sobesedila in 

intuitivnega poznavanja besednih dužin; 

– učenec usvaja novo besedišče na podlagi 
šolskih in izvenšolskih izkušenj; 

– učenec uporablja nove izraze v različnih 
kontekstih; 

– učenec izvaja enostavne raziskave o 
novih besedah, besednih družinah in 

besednih zvezah v besedilih, da razume 

njihov pomen in jih nato uporablja; 

– učenec poišče v slovarju ali leksikonu 
razlago neznanih besed.« 

Tudi navedene vsebine in dejavnosti so v 

glavnem vezane tako na pouk književnosti kot 

na pouk jezika. Te so: »intuitivno iskanje 

pomena neznanih besed glede na kontekst 

poslušanega ali prebranega besedila; širjenje 

besedišča v različnih govornih situacijah, ob 

branju, poslušanju radijskih oddaj in gledanju 

filmov; bogatenje besedja; branje raznih besedil 

z izluščenjem neznanih besed in iskanje 

njihovega pomena v slovarju in/ali leksikonu« 

(Učni načrt št. 6, str. 3). 

V poglavju Eksplicitna slovnica in razmišljanje 

o jeziku je le en učni smoter, ki ga lahko 

uresničujemo tako pri pouku književnosti kot 

pri pouku jezika: »prepoznati – v zvezi z 

besedili ali doživetimi izkušnjami – raznolikost 

jezika glede na čas in prostor ter zemljepisni, 

socialni ali sporočanjski kontekst« (Učni načrt 

št. 6, str. 3). 

Učni cilji v poglavju Književnost so izključno 

za pouk književnosti, učni cilji za pouk jezika 

so navedeni v poglavju zase. 

 

2.5.3.7 UČNI NAČRT 7 

 

Učni načrt osnovne šole s slovenskim učnim 

jezikom v Italiji 

Program Osnovna šola. Slovenščina. Učni 

načrt. (2011). 

Napisan je za četrti razred osnovne šole. Napisan je za celotno osnovnošolsko vzgojno-

izobraževalno obdobje. 

Napisan je za pouk slovenščine. Napisan je samo za pouk slovenščine. 

Učni načrt ima štiri poglavja, in sicer: Cilji Učni načrt (Program Osnovna šola, 2011) ima 
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razvijanja veščin ob koncu osnovne šole, 

Gradivo, Cilji in vsebine glede na štiri 

dvomesečja, Kompetence ob koncu šolskega 

leta. 

pet poglavij. Med njimi ni poglavja o gradivu 

ter kompetenc ob koncu šolskega leta. Vsebine 

in cilji niso razdeljeni na časovna obdobja, v 

katerem naj bi jih obravnavali oz. uresničevali. 

Cilji, pokazatelji znanja, spretnosti, vedenja in 

deskriptorji niso razdeljeni glede na to, ali gre 

za pouk književnosti ali za pouk jezika, temveč 

se delijo na različne dejavnosti. Vsebine pa se 

ne delijo. 

V učnem načrtu (Program Osnovna šola, 2011) 

se cilji in vsebine delijo na dve področji: na 

jezik in na književnost. 

Prvo poglavje (Cilji razvijanja veščin ob koncu 

osnovne šole) vsebuje štiri splošne cilje, ki naj 

bi jih učenci dosegli ob zaključku osnovne šole 

na področju slovenščine. Od teh lahko dve 

veščini razvijamo pri pouku književnosti, in 

sicer: 

– »učenec bere raznovrstna književna dela 
s področja otroške literature, bodisi na 

glas, s smiselnim poudarkom, bodisi 

potihoma in sam zase; zna oblikovati 

enostavno osebno mnenje o čtivu; 

– učenec sestavlja spise ter predeluje, 
dopolnjuje in preoblikuje besedila« 

(Učni načrt št. 7, str. 1). 

Dve veščini lahko uresničujemo tako med 

poukom književnosti kot med poukom jezika. 

To sta:  

– »učenec se sporazumeva s sošolci in 
učitelji, njegova sporočila so enostavna, 

jasna in prikladno oblikovana glede na 

situacijo; 

– razume sestavke različnih vsebiin, 
prepozna njihov splošni pomen in/ali 

glavne informacije, uporablja 

funkcionalne strategije branja« (Učni 

načrt št. 7, str. 1). 

 

Splošne cilje slovenskega učnega načrta 

(Program Osnovna šola, 2011) lahko razumemo 

kot cilje, ki naj bi jih učenci dosegli ob 

zaključku osnovne šole.  

Splošni cilji se na dve področji delijo le 

vsebinsko. 

V poglavju Gradivo je navedena literatura, ki 

naj bi jo učenci uporabljali med poukom 

književnosti: Pozdravljen, svet ter revija Galeb. 

V učnem načrtu (Program Osnovna šola, 2011) 

ni navedenih učbenikov, ki naj bi jih učenci 

uporabljali med poukom, saj o tem odloča vsaka 

šola zase. 

V vsakem dvomesečju so štiri temeljne osnove 

oz. dejavnosti, ki naj bi jih učenci razvili med 

šolskim letom, in sicer: 

Učni cilji niso razdeljeni glede na časovno 

obdobje, v katerem naj bi jih uresničevali. Poleg 

tega so razdeljeni na dve veliki področji: jezik 
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– Poslušanje, razumevanje in ustno 
izražanje, 

– Branje in razumevanje različnih vrst 
besedil, 

– Sestavljanje in preoblikovanje pisnih 
besedil, 

– Prepoznavanje jezikovnih struktur in 
bogatenje besedišča. 

Za vsako od teh dejavnosti so navedeni 

pokazatelji znanja, spretnosti, vedenja ter t. i. 

deskriptorji, za vse dejavnosti enega 

dvomesečja pa so navedene vsebine oz. 

dejavnosti ter možnosti medpredmetnih 

povezav. 

Pokazatelji znanja, spretnosti, vedenja se skozi 

celotno šolsko leto ne razlikujejo glede na 

dvomesečje: za prve tri temeljne osnove oz. 

dejavnosti (poslušanje, razumevanje in ustno 

izražanje; branje in razumevanje različnih vrst 

besedil; sestavljanje in preoblikovanje pisnih 

besedil) so skozi vso šolsko leto navedeni enaki 

pokazatelji, medtem ko se ti razlikujejo pri 

dejavnosti prepoznavanja jezikovnih struktur in 

bogatenja besedišča.  

Deskriptorji ter vsebine in dejavnosti pa se 

razlikujejo glede na dvomesečje. 

in književnost.  

Operativni cilji so za pouk književnosti 

navedeni v dveh velikih sklopih, ki vključujeta 

prva tri poglavja Učnega načrta št. 7, delno tudi 

četrtega. Ti sta: 

1. Razvijanje recepcijske zmožnosti z 

branjem, poslušanjem, gledanjem 

uprizoritev umentnostnih besedil in 

govorjenjem, pisanjem o njih; 

2. Razvijanje recepcijske zmožnosti s 

tvorjenjem, (po)ustvarjanjem ob 

umetnostnih besedilih (pisanje, 

interpretativno branje, govorjenje). 

Standarde znanja slovenskega učnega načrta 

(Program Osnovna šola, 2011) lahko razumemo 

kot desktiptorje ali pokazatelje znanja Učnega 

načrta št. 7.  

Vsebine niso razdeljene glede na časovno 

obdobje, v katerih naj bi jih obravnavali. 

Za poglavje Poslušanje, razumevanje in ustno 

izražanje je navedenih šest pokazateljev znanja, 

ki veljajo za vsa štiri dvomesečja.  

Za področje književnosti je naveden naslednji 

pokazatelj znanja: »Učenec razume poslušano 

zgodbo« (Učni načrt št. 7, str. 2, 3, 4, 5). Za 

področji književnosti in jezika pa so v tem 

poglavju (Učni načrt št. 7, str. 2, 3, 4, 5) 

navedeni sledeči pokazatelji znanja: 

– »učenec se navaja na disciplinirano 

poslušanje sogovornikov; 

– učenec razume krajša sporočila in 
navodila; 

– učenec ustno odgovarja na zastavljena 
vprašanja.« 

Za dejavnosti poslušanja, razumevanja in 

Cilji in standardi znanja poglavja Književnost 

so navedeni le za področje književnosti in niso 

razdeljeni glede na časovno obdobje, v katerem 

naj bi jih uresničevali. 
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ustnega izražanja je v Učnem načrtu št. 7 

navedenih devet deskriptorjev. Od teh so trije 

deskriptorji povezani izključno s področjem 

književnosti, in sicer: 

– »zna poslušati branje pripovedi« (Učni 
načrt št. 7, str. 3) – 2. dvomesečje; 

– »posreduje vsebino prebranih knjig« 
(Učni načrt št. 7, str. 3) – 2. dvomesečje; 

– »dramatizira nekatere situacije« (Učni 
načrt št. 7, str. 4) – 3. dvomesečje. 

Za obe področji pouka slovenščine pa so 

navedeni naslednji deskriptorji: 

– »se vključuje v različne govorne 
situacije z upoštevanjem govorne 

discipline; jasno in smiselno pripoveduje 

o osebnih doživetjih« (Učni načrt št. 7, 

str. 2) – 1. dvomesečje; 

– »ustno opisuje, poroča, izlušči bistvo 
ustnega sporočila« (Učni načrt št. 7, str. 

3) – 2. dvomesečje; 

– »sodeluje pri skupnih razrednih 
pogovorih« (Učni načrt št. 7, str. 4) – 3. 

dvomesečje; 

– »kritično vrednoti svoja in tuja sporočila 
ter utemeljuje stališča« (Učni načrt št. 7, 

str. 5) – 4. dvomesečje. 

Za dejavnost branja in razumevanja različnih 

vrst besedil so skupno (za vsa štiri dvomesečja 

hkrati) trije pokazatelji znanja. Za področje 

književnosti je naveden naslednji pokazatelj 

znanja: »učenec sodeluje pri tekmovanju za 

bralno značko« (Učni načrt št. 7, str. 2, 3, 4, 5). 

Za obe področji pouka slovenščine pa sta 

navedena sledeča pokazatelja znanja:  

– »učenec tiho in glasno bere različna 
besedila; 

– učenec razume pomen prebranih 
besedil« (Učni načrt št. 7, str. 2, 3, 4, 5). 

V razdelku Branje in razumevanje različnih vrst 

besedil je v Učnem načrtu št. 7 navedenih deset 

deskriptorjev. Za področje književnosti so 

Cilji in standardi znanja poglavja Književnost 

so navedeni le za področje književnosti in niso 

razdeljeni glede na časovno obdobje, v katerem 

naj bi jih uresničevali. 
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navedeni štirje deskriptorji, in sicer: 

– »bere, razume in memorira različne 
pesmi« (Učni načrt št. 7, str. 2) – 1. 

dvomesečje; 

– »bere in prepozna značilnosti pripovedke 
in legende« (Učni načrt št. 7, str. 3) – 2. 

dvomesečje; 

– »občuteno bere poezije« (Učni načrt št. 
7, str. 4) – 3. dvomesečje; 

– »smiselno bere prozna besedila« (Učni 
načrt št. 7, str. 4) – 3. dvomesečje. 

Deskriptorjev iz področja branja in razumevanja 

različnih vrst besedil, ki so vezani tako na pouk 

književnosti kot na pouk jezika, je šest. Ti so: 

– »tekoče glasno bere z upoštevanjem 
ločil, ritma in intonacije« (Učni načrt št. 

7, str. 2) – 1. dvomesečje; 

– »razčleni besedila na smiselne enote« 
(Učni načrt št. 7, str. 2) – 1. dvomesečje; 

– »tekoče in smiselno bere različna 
besedila« (Učni načrt št. 7, str. 3) – 2. 

dvomesečje; 

– »besedila razčlenjuje na dogajalne 

enote« (Učni načrt št. 7, str. 3) – 2. 

dvomesečje; 

– »tiho bere z razumevanjem« (Učni načrt 
št. 7, str. 4) – 3. dvomesečje; 

– »zna izluščiti bistvo sporočila« (Učni 
načrt št. 7, str. 5) – 4. dvomesečje. 

Za osnovno dejavnost sestavljanje in 

preoblikovanje pisnih besedil je naveden le en 

pokazatelj znanja, spretnosti, vedenja, ki zadeva 

področje književnosti in področje jezika: 

»Učenec oblikuje različna pisna sporočila« 

(Učni načrt št. 7, str. 2, 3, 4, 5). 

V razdelku Sestavljanje in preoblikovanje pisnih 

besedil je skupno enajst deskriptorjev. Trije 

deskriptorji zadevajo izključno pouk 

književnosti. Ti so: 

– »zna oblikovati podrobno obnovo in 

Cilji in standardi znanja poglavja Književnost 

so navedeni le za področje književnosti in niso 

razdeljeni glede na časovno obdobje, v katerem 

naj bi jih uresničevali. 
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predelavo besedila« (Učni načrt št. 7, str. 

2) – 1. dvomesečje; 

– »obnavlja prebrana besedila« (Učni načrt 
št. 7, str. 3) – 2. dvomesečje; 

– »piše doživljajske spise« (Učni načrt št. 
7, str. 3) – 2. dvomesečje. 

Trije deskriptorji področja sestavljanja in 

preoblikovanja pisnih besedil pa so taki, ki 

zadevajo obe področji pouka slovenščine, in 

sicer: 

– »zna oblikovati različna besedila« (Učni 
načrt št. 7, str. 2) – 1. dvomesečje; 

– »upošteva temeljne zakonitosti 
slovenskega jezika« (Učni načrt št. 7, str. 

2, 3, 4, 5) - 1., 2., 3. in 4. dvomesečje; 

– »zna oblikovati različne vrste besedil« 
(Učni načrt št. 7, str. 4) – 3. dvomesečje. 

Za poglavje Prepoznavanje jezikovnih struktur 

in bogatenje besedišča, ni nobenega pokazatelja 

znanja, spretnosti, vedenja ter deskriptorja, ki bi 

se nanašal na področje književnosti. 

Cilji za jezikovni pouk so navedeni v poglavju 

zase. 

Vsebine niso razdeljene glede na temeljne 

dejavnosti: navedene so za vse štiri temeljne 

osnove hkrati. Razlikujejo pa se glede na 

dvomesečja. Vseh vsebin je šestinštirideset. V 

učnem načrtu je navedenih dvajset vsebin oz. 

dejavnosti, specifičnih za pouk književnosti, in 

sicer: 

– »posluša pripovedi, pravljice in 
pripovedke« (Učni načrt št. 7, str. 2) – 1. 

dvomesečje; 

– »bere besedila iz knjig in revij ter jih 
obnavlja« (Učni načrt št. 7, str. 2) – 1. 

dvomesečje; 

– »oblikuje podrobno obnovo in predelavo 
besedila« (Učni načrt št. 7, str. 2) – 1. 

dvomesečje; 

– »posluša daljšo pripoved učitelja« (Učni 

načrt št. 7, str. 3) – 2. dvomesečje; 

– »opisuje kraj dogajanja, čas in 
nastopajoče osebe« (Učni načrt št. 7, str. 

Vsebine niso razdeljene glede na časovno 

obdobje, v katerem naj bi jih obravnavali. 

Napisane so ločeno za pouk književnosti in za 

pouk jezika. Navedene so podrobneje kot v 

Učnem načrtu št. 7. 



67 

 

3) – 2. dvomesečje; 

– »dvogovor bere po vlogah in pri tem 
spreminja glas posamezne osebe« (Učni 

načrt št. 7, str. 3) – 2. dvomesečje; 

– »pozoren je na lastnosti nastopajočih, na 
kraj in čas dogajanja« (Učni načrt št. 7, 

str. 3) – 2. dvomesečje; 

– »dogajalne enote grafično prikaže v 
obliki miselnega vzorca« (Učni načrt št. 

7, str. 3) – 2. dvomesečje; 

– »piše obnovo in spis po shemi« (Učni 
načrt št. 7, str. 3) – 2. dvomesečje; 

– »igra nekatere domenjene situacije in pri 
tem uporablja primerne besede« (Učni 

načrt št. 7, str. 4) – 3. dvomesečje; 

– »bere primerna umetnostna besedila« 
(Učni načrt št. 7, str. 4) – 3. dvomesečje; 

– »ugotavlja kraj in čas dogajanja ter 
lastnosti oseb« (Učni načrt št. 7, str. 4) – 

3. dvomesečje; 

– »oblikuje besedilo z dvogovori« (Učni 

načrt št. 7, str. 4) – 3. dvomesečje; 

– »sestavlja strnjeno obnovo« (Učni načrt 
št. 7, str. 4) – 3. dvomesečje; 

– »oblikuje rime in kratke pesmice« (Učni 
načrt št. 7, str. 4) – 3. dvomesečje; 

– »piše doživljajske spise« (Učni načrt št. 
7, str. 4) – 3. dvomesečje; 

– »obnavlja različne zgodbe in 
pripoveduje o različnih osebah ter 

opisuje knjižne junake« (Učni načrt št. 7, 

str. 5) – 4. dvomesečje; 

– »bere in prepozna glavne značilnosti 
pravljice in zna vrednotiti knjižne osebe 

in njih ravnanje« (Učni načrt št. 7, str. 5) 

– 4. dvomesečje; 

– »oblikuje pravljice« (Učni načrt št. 7, str. 
5) – 4. dvomesečje; 

– »sestavlja domišljijski spis« (Učni načrt 
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št. 7, str. 5) – 4. dvomesečje. 

Vsebin oz. dejavnosti, ki se nanašajo na obe 

področji pouka slovenščine, je devet. Te so: 

– »pripoveduje o osebnih izkušnjah« (Učni 
načrt št. 7, str. 2) – 1. dvomesečje; 

– »bere besedila iz knjig in revij ter jih 
obnavlja«  (Učni načrt št. 7, str. 2) – 1. 

dvomesečje; 

– »oblikuje različna besedila« (Učni načrt 
št. 7, str. 2) –  1. dvomesečje; 

– »poroča o osebnih doživetjih« (Učni 
načrt št. 7, str. 3) –  2. dvomesečje; 

– »zna razčleniti prebrano besedilo« (Učni 
načrt št. 7, str. 3) –  2. dvomesečje; 

– »pozoren je na vrstni red dogajanja« 
(Učni načrt št. 7, str. 3) –  2. 

dvomesečje; 

– »se drži pravil pri pogovoru« (Učni načrt 
št. 7, str. 4) –  3. dvomesečje; 

– »bere različna besedila z upoštevanjem 

intonacije in končnih ločil« (Učni načrt 

št. 7, str. 4) – 3. dvomesečje; 

– »se zaveda različnih stališč in jih zna 
upoštevati« (Učni načrt št. 7, str. 5) – 4. 

dvomesečje. 

V zadnjem poglavju učnega načrta 

(Kompetence ob koncu šolskega leta) je 

navedenih pet kompetenc, ki naj bi jih učenci 

četrtega razreda dosegli na področju 

slovenščine. Od teh so tri povezane s poukom 

književnosti, in sicer: 

– »učenec bere raznovrstna književna dela 
s področja otroške literature; 

– učenec zna oblikovati enostavno osebno 
mnenje o čtivu; 

– učenec sestavlja spise ter predeluje, 
dopolnjuje in preoblikuje besedila« 

(Učni načrt št. 7, str. 6). 

Dve kompetenci pa sta povezani tako s 

področjem književnosti kot s področjem jezika. 

Splošne cilje slovenskega učnega načrta 

(Program Osnovna šola, 2011) lahko razumemo 

tudi kot kompetence, navedene v Učnem načrtu 

št. 7. 
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Ti sta: 

– »učenec se sporazumeva s sošolci in 
učitelji, njegova sporočila so enostavna, 

jasna in prikladno oblikovana glede na 

situacijo; 

– učenec razume sestavke različnih vsebin, 
prepozna njihov splošni pomen in/ali 

glavne informacije« (Učni načrt št. 7, str. 

6). 

Cilji razvijanja veščin ob koncu osnovne šole, 

pokazatelji znanja, spretnosti, vedenja, 

deskriptorji, vsebine oz. dejavnosti in 

kompetence ob koncu šolskega leta so izraženi z 

glagoli v sedanjiku in v ednini, temeljne osnove 

oz. dejavnosti pa so izražene s samostalniki. 

Glagoli, s katerimi so izraženi cilji, so napisani 

v sedanjiku in v množini. V ednini so izraženi 

glagoli standardov znanja. 

 

2.5.3.8 UČNI NAČRT 8 

 

Učni načrt osnovne šole s slovenskim učnim 

jezikom v Italiji 

Program Osnovna šola. Slovenščina. Učni 

načrt. (2011). 

Napisan je za četrti in peti razred osnovne šole. Napisan je za celotno osnovnošolsko vzgojno-

izobraževalno obdobje. 

Napisan je za pouk slovenščine. 

 

Napisan je samo za pouk slovenščine. 

Učni načrt je razdeljen na štiri glavne učne 

enote, ki predstavljajo osnovne dejavnosti 

slovenskega jezika: 

– Poslušam, razumem in govorim; 

– Berem, razumem nova besedila; 

– Sestavljam in preoblikujem besedila; 

– Bogatim besedišče. 

Te učne enote so izražene z glagoli v prvi osebi 

ednine. Vsaki učni enoti je dodeljeno tudi 

natančno določeno število ur letno za njeno 

obravnavo oz. razvijanje, in sicer: prvima 

dvema enotama je določenih 40 ur za vsako, 

drugima dvema pa za vsako 45. 

Vsaka učna enota ima navedene osebne veščine 

(cilje), vsebine, metode in sredstva ter način 

Učni načrt (Program Osnovna šola, 2011) 

vsebuje pet poglavij, ki pa niso le 

sporazumevalne zmožnosti, ki jih razvijamo 

med poukom slovenščine. 

Operativni cilji so za pouk književnosti 

navedeni v dveh velikih sklopih, ki vključujeta 

vsa štiri poglavja Učnega načrta št. 8. Ti sta: 

1. Razvijanje recepcijske zmožnosti z 

branjem, poslušanjem, gledanjem 

uprizoritev umetnostnih besedil in 

govorjenjem, pisanjem o njih; 

2. Razvijanje recepcijske zmožnosti s 

tvorjenjem, (po)ustvarjanjem ob 

umetnostnih besedilih (pisanje, 

interpretativno branje, govorjenje). 

Ti dve poglavji pouka književnosti sta izraženi s 

samostalniki. Ni jima dodeljeno točno število ur 
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preverjanja oz. evalvacije. 

Osebne veščine oz. cilji, ki naj bi jih učenci 

dosegli, so izraženi z glagoli  v ednini in v 

sedanjiku, naslovi vsebin oz. »glavne vsebine« 

so napisane v prvi osebi ednine v sedanjiku ali 

pa so izražene s samostalnikom, posamezne 

»podvsebine«, metode in sredstva ter načini 

preverjanja oz. evalvacije pa so izraženi s 

samostalniki. 

Po vsaki učni enoti je zapisana še evalvacija 

stanja v razredu po obravnavanem sklopu (ali so 

učenci usvojili določeno vsebino, v kolikšni 

meri, ali je prišlo pri tem do težav ipd.). 

za njuno obravnavo. 

Metode in način preverjanja so navedeni v 

poglavju Didaktična priporočila, sredstva pa 

niso zapisana. 

Operativni cilji so izraženi z glagoli v sedanjiku 

in v tretji osebi množine. 

Osebne veščine (cilji), vsebine, metode in 

sredstva, načini preverjanja in evalvacija niso 

razdeljeni glede na to, ali gre za pouk 

književnosti ali za pouk jezika. 

V učnem načrtu (Program Osnovna šola, 2011)  

se cilji, vsebine in didaktična priporočila za 

načine preverjenja delijo na dve področji: na 

jezik in na književnost. 

Sredstva pa niso navedena. 

V učni enoti Poslušam, razumem in govorim je 

navedenih pet t. i. osebnih veščin, se pravi 

ciljev, ki naj bi jih med poukom slovenščine 

dosegli. Od teh so štiri take, ki jih lahko 

uresničujemo tako med poukom književnosti 

kot med poukom jezika, in sicer: 

– »učenec razume enostavna ustna in pisna 
sporočila ter ugotavlja njihovo funkcijo 

in osnovne značilnosti; 

– učenec se zna aktivno sporazumevati, 
upoštevajoč pravila; 

– učenec zna aktivno poslušati, razume 
vsebino in ohranja pozornost; 

– učenec oblikuje vprašanja na dano 
besedilo« (Učni načrt št. 8, str. 1). 

Za to učno enoto je navedenih sedem vsebin, ki 

so razdeljene v dve glavni vsebini: »Poslušam in 

aktivno sodelujem« ter »Govorim o sebi in o 

lastnih izkušnjah« (Učni načrt št. 8, str. 1). Obe 

glavni vsebini se navezujeta na obe področji 

pouka slovenščine, enako velja tudi za večino 

»podvsebin«, kot so: »vaje v tehniki branja; 

glasno branje: intonacija, upoštevanje ločil, 

odmori, tekoče in doživeto branje; prosti in 

vodeni razgovori na določeno temo; oblikovanje 

Cilji in vsebine poglavja Književnost so 

navedeni le za področje književnosti. 

Vsebine so navedene podrobneje kot v Učnem 

načrtu št. 8. 
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mnenja o prebranem; razgovori v zvezi z 

različnimi prazniki in aktualnimi dogodki v 

svetu« (Učni načrt št. 8, str. 1), nekaj od teh pa 

je tudi takih, ki jih obravnavamo le med 

poukom književnosti: »ugotavljanje kraja in 

časa dogajanja; ugotavljanje zunanjih in 

osebnostnih lastnosti oseb« (Učni načrt št. 8, str. 

1). 

Vse navedene metode lahko uporabljamo tako 

pri pouku književnosti kot pri pouku jezika: 

»sodelovanje v razgovorih na dano temo, 

dopolnjevanje sogovornikovih izjav, razlaga in 

razgovor, pripovedovanje na podlagi spominov, 

doživetij o počitnicah, praznikih ... s pomočjo 

miselnih vzorcev, slik, risb ipd.« (Učni načrt št. 

8, str. 1). 

Tudi vse navedene načine preverjanja v učni 

enoti Poslušam, razumem in govorim lahko 

uporabljamo pri obeh področjih pouka 

slovenščine: »pogovor, poslušanje in 

opazovanje učencev pri vodenih in prostih 

razgovorih, pogovor na dano temo, poslušanje 

in opazovanje učencev pri vodenih in prostih 

razgovorih« (Učni načrt št. 8, str. 1). 

V učni enoti Berem, razumem nova besedila je 

navedenih šest osebnih veščin, ki naj bi jih 

učenci usvojili. Vseh šest lahko pri učencih 

razvijamo tako med poukom književnosti kot 

med poukom jezika. Te so: 

– »učenec zna brati in razumeti pomen 
prebranega besedila; 

– učenec spozna bistveno informacijo v 
besedilu; 

– učenec zna izluščiti iz prebranega teksta 
bistvo; 

– učenec zna razbrati iz besedila lastnosti 
oseb, živali in stvari; 

– učenec zna poslušati, razumeti in 

pripovedovati; 

– učenec zna na ustrezen način sodelovati 
v različnih govornih položajih« (Učni 

načrt št. 8, str. 2). 

Vsebine so tudi za to učno enoto razdeljene v 

Cilji in vsebine poglavja Književnost so 

navedeni le za področje književnosti. 

Vsebine so navedene podrobneje kot v Učnem 

načrtu št. 8. 
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dva razdelka, in sicer: »Nova besedila in njihov 

pomen ter Veselje do branja« (Učni načrt št. 8, 

str. 2). Od vseh desetih naštetih »podvsebin« 

lahko šest obravnavamo le pri pouku 

književnosti: »obravnava pravljic, pripovedi, 

bajk, basni in pesmi ter poznavanje bistvenih 

razlik, umetnostna besedila, multimedijska 

besedila, branje mladinskih revij: Pastirček, 

Galeb, ločevanje pripovednih tekstov, branje po 

vlogah« (Učni načrt št. 8, str. 2), štiri pa lahko 

obravnavamo med poukom obeh področij 

slovenščine: »razumevanje novih izrazov iz 

konteksta besedila, pravilna uporaba novo 

pridobljenih izrazov, razumevanje osnovnih 

informacij prebranih besedil ter razlag učiteljev 

in sošolcev, ustno opisovanje predmetov, živali, 

rastlin, oseb« (Učni načrt št. 8, str. 2).  

V tej učni enoti je navedenih devet učnih metod. 

Pet metod je značilnejših za pouk književnosti: 

»branje vsebin iz berila, dodajanje slik tekstu in 

obratno, dramatiziranje prebranega teksta, 

branje dramatiziranih tekstov s premim 

govorom, memoriranje besedil« (Učni načrt št. 

8, str. 2), tri pa lahko uporabljamo tako med 

poukom književnosti kot med poukom jezika: 

»branje novih besedil upoštevajoč slovnična 

pravila, odgovarjanje na vprašanja kdo, kje, kaj 

in zakaj, izražanje bistva prebranega besedila s 

pomočjo ključnih besed« (Učni načrt št. 8, str. 

2). 

V razdelku Preverjanje sta v tem poglavju 

navedena dva načina preverjanja znanja 

učencev, in sicer:  

– »individualno glasno branje, 

– pripovedovanje in ustno sintetiziranje 
prebranega« (Učni načrt št. 8, str. 2). 

Oba lahko uporabljamo tako pri pouku 

književnosti kot pri pouku jezika. 

V poglavju Sestavljam in preoblikujem besedila 

je v učnem načrtu navedenih osem ciljev oz. 

osebnih veščin. Od teh lahko tri uresničujemo 

med poukom književnosti, in sicer: 

– »učenec zna sestavljati stripe na osnovi 
dane vinjete; 

Cilji in vsebine poglavja Književnost so 

navedeni le za področje književnosti. 

Vsebine so navedene podrobneje kot v Učnem 

načrtu št. 8. 
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– učenec zna oblikovati obnovo; 

– učenec zna samostojno sestavljati krajši 
spis na podlagi predhodne priprave« 

(Učni načrt št. 8, str. 3). 

Dve osebni veščini pa lahko razvijamo tako med 

poukom književnosti kot med poukom jezika. 

To sta: 

– »učenec zna smiselno urejati besedila z 
znano vsebino; 

– učenec zna sestavljati povedi z uporabo 
novih izrazov« (Učni načrt št. 8, str. 3). 

To poglavje vsebuje devet »podvsebin«, ki so 

razporejene v dve glavni vsebini: »Gradim 

povedi in Različni teksti« (Učni načrt št. 8, str. 

3). Štiri od teh »podvsebin« se navezujejo na 

področje književnosti: »skrčena obnova, obnova 

po dispoziciji, vaje v obnavljanju prebranih 

vsebin, oblikovanje pripovednega besedila v 

prvi in tretji osebi« (Učni načrt št. 8, str. 3), 

vsebina »samostojni pisni izdelki« (Učni načrt 

št. 8, str. 3) pa se navezuje na obe področji 

slovenščine. 

Od devetih navedenih metod v poglavju 

Sestavljam in preoblikujem besedila eno 

uporabljamo predvsem pri pouku književnosti 

(pisanje krajših poezij), pet pa jih lahko 

uporabljamo tako med poukom književnosti kot 

med poukom jezika: »razlage in razgovori, 

branje in analiza tekstov, sestavljanje besedil, ki 

jih črpa iz vsakdanjosti, iz spominov in iz 

lastnih izkušenj, oblikovanje krajših besedil na 

razne dane teme, načrtovanje preprostih pisnih 

izdelkov« (Učni načrt št. 8, str. 3). 

Nekatere načine preverjanja, ki so navedeni v 

tej učni enoti, lahko uporabljamo pri obeh 

področjih pouka slovenščine: »opazovanje in 

upoštevanje samostojnosti pri pisanju besedil, 

sestavljanje povedi« (Učni načrt št. 8, str. 3); 

nekateri načini preverjanja pa so značilnejši za 

pouk književnosti: »besedne igre, pisno 

obnavljanje prebranih besedil s pomočjo 

vprašanj, miselnih vzorcev« (Učni načrt št. 8, 

str. 3). 

V učni enoti Bogatim besedišče je navedenih 

šest osebnih veščin. Dve od teh lahko delno 

Cilji in vsebine poglavja Književnost so 
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razvijamo tudi med poukom književnosti, 

čeprav sta značilnejši za pouk jezika. Ti sta: 

– »učenec zna postavljati besede v 
pravilen vrstni red; 

– učenec zna uporabljati ločila in veliko 
začetnico« (Učni načrt št. 8, str. 4). 

Le dve od sedmih naštetih »podvsebin« lahko 

delno obravnavamo tudi pri pouku književnosti: 

»tvorjenje besed; iskanje neznanih besed v 

slovarju« (Učni načrt št. 8, str. 4). 

Med metodami, ki so naštete v tej učni enoti, 

lahko pri književnosti uporabimo le »različne 

oblike ustnega in pisnega izražanja, kot so 

pripovedovanje, doživljajski spisi, skrčene in 

razširjene obnove, nadaljevanje začetih zgodb 

ipd.« (Učni načrt št. 8, str. 4).  

»Pisanje samostojnih spisov in besedne igre« 

(Učni načrt št. 8, str. 4) sta tudi edina dva 

našteta načina preverjanja znanja, ki ju lahko 

uporabimo pri pouku književnosti. 

navedeni le za področje književnosti. 

Vsebine so navedene podrobneje kot v Učnem 

načrtu št. 8. 

Na začetku učnega načrta in med sredstvi so 

med drugim navedena tudi nekatera berila, ki 

naj bi jih učenci uporabljali med poukom: 

»Vrtiljak, Zemlja domača, Hej hoj, pojdi z 

menoj 4, Slovenska beseda 5, Slovenski jezik 4« 

(Učni načrt št. 8, str. 1, 2, 3, 4). 

V učnem načrtu (Program Osnovna šola, 2011) 

ni navedenih beril, saj o tem odloča vsaka šola 

posebej. 

 

2.5.4 Primerjava in analiza vseh dokumentov 

 

Ob preučevanju učnih načrtov sem opazila veliko razlik med učnim načrtom za slovenščino 

(Program Osnovna šola, 2011), ki ga uporabljajo v osnovnih šolah v Sloveniji in učnimi načrti za 

šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji.  

1. Najočitnejša razlika je ta, da v Italiji ni enotnega učnega načrta za slovenščino (ne za 

slovenski jezik kot tudi ne za pouk književnosti), tako, kot je značilno za Slovenijo. 

Ministrstvo za izobraževanje, visoko šolstvo in raziskovanje je izdalo le t. i. Državne 

smernice za učni načrt vrtcev ter osnovnih in nižjih srednjih šol (2012), v katerih so med 

drugim navedeni tudi napotki za vse predmete, ki se poučujejo na osnovnih šolah z 

italijanskim učnim jezikom. Smernice pa ne vsebujejo podatkov in smernic za slovenščino 

za šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji, zato se učitelji, ki v njih poučujejo, zgledujejo 

po smernicah, ki jih je ministrstvo dalo za pouk italijanščine. Nekateri jih v celoti 

povzemajo, drugi pa jih prilagajajo potrebam slovenskega jezika, kar je najbolj opazno pri 

tem, da ti učitelji v svojih učnih načrtih navajajo slovenske avtorje mladinske književnosti. 

Sama menim, da bi morala Italija oz. italijansko ministrstvo (s pristojnimi strokovnjaki za 

slovenski jezik) na državni ravni določiti tudi cilje in vsebine pouka slovenščine na šolah s 
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slovenskim učnim jezikom v Italiji. S tem bi dosegli neke vrste enotnosti na vseh šolah. 

Težavo bi lahko delno rešili tudi tako, da bi se učitelji pri načrtovanju svojih dejavnosti in 

svojih učnih načrtov zgledovali in povzemali cilje in vsebine iz učnega načrta za 

slovenščino (Program Osnovna šola, 2011), vendar bi v tem primeru naleteli na dve 

neustreznosti: 

1. Osnovne šole v Italiji trajajo pet let, slovenske osnovne šole pa imajo šest razredov, 

kar dodatno odpre vprašanje, katere učbenike uporabljati med poukom slovenščine 

(velikokrat se namreč zgodi, da učenci uporabljajo učbenike iz Slovenije tako, da jih 

prilagajajo: npr. učenci tretjega razreda uporabljajo učbenik ali berilo za tretji in za 

četrti razred osnovne šole).  

2. Raven ciljev slovenskega učnega načrta (Program Osnovna šola, 2011) je za 

slovenske osnovne šole v Italiji verjetno nekoliko prezahtevna, če upoštevamo, da 

osnovne šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji obiskujejo tudi učenci iz 

popolnoma italijanskih družin.  

2. Učitelji, ki poučujejo na osnovnih šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji, sami izdelajo 

svoj učni načrt za določen razred in za določeno šolsko leto. To pomeni, da se učni načrti 

načeloma spreminjajo glede na potrebe posamezne skupine učencev, kar je popolnoma 

ustrezno, če to učitelji zares počnejo. Seveda pa bi bilo bolje, če bi bili učni načrti skladni za 

vse osnovne šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji in bi jih učitelji sproti prilagajali po 

potrebi. 

3. Oblika učnega načrta ni vnaprej predpisana, kar se mi zdi v redu, saj pušča učitelju svobodo, 

da se izraža in navaja cilje, kot mu najbolj ustreza. 

4. Nekateri učitelji pišejo učne načrte samo za določen razred, drugi pa za več razredov. Šest 

od osmih analiziranih učnih načrtov je bilo napisanih samo za četrti razred osnovne šole, 

dva učna načrta pa sta bila napisana tako za četrti kot za peti razred osnovne šole. 

5. Nekateri učitelji pišejo učne načrte samo za določen predmet, drugi pa za vse predmete, ki 

jih poučujejo v tistem razredu. Šest od osmih analiziranih učnih načrtov je bilo napisanih 

samo za slovenščino, dva pa sta vsebovala tudi cilje, vsebine in sredstva za vse predmete, ki 

jih je učitelj/-ica poučeval/-a v določenem razredu. 

6. V vseh primerih učnih načrtov, ki sem jih preučevala, so navedeni učni cilji in vsebine. 

7. V enem primeru so bili cilji za slovenščino navedeni vzporedno s cilji za italijanščino, oz. 

cilji enega in drugega jezika so sovpadali. To pa ni veljalo za vsebine. 

8. Učni cilji in vsebine so bili v vseh osmih primerih učnih načrtov navedeni »pomešano«, ne 

glede na to, če so bili cilji in vsebine za pouk književnosti ali za pouk jezika. Učni cilji in 

vsebine niso bili pomešani le v fizični obliki, temveč tudi vsebinsko, v smislu, da ni bilo 

jasno določeno, ali je cilj del pouka književnosti ali pouka jezika, saj niso bile navedene niti 

vrste besedil, ob katerih naj bi učenci uresničevali določen cilj. Po eni strani se mi zdi to v 

redu, saj je včasih meja med cilji, ki jih uresničujemo med poukom književnosti, in tistimi, 

ki jih uresničujemo med poukom jezika, zelo tanka, saj večkrat uresničujemo določen cilj na 

obeh področjih pouka slovenščine. 

9. Vsebine so bile v enem primeru od dveh učnih načrtov, ki sta bila napisana tako za četrti kot 

za peti razred hkrati, tako enake za oba razreda (npr. poezije in nekateri pisatelji in pesniki) 

kot tudi različne za vsak razred posebej. 

10. V razdelkih o vsebinah so navedeni tako naslovi poglavij kot tudi vrste besedil, ki jih 

obravnavajo (npr. literarno besedilo, dramsko besedilo, ljudska pravljica, avtorska pravljica, 

izštevanke, likovna poezija ipd.). Vsebine so v učnih načrtih, ki sem jih analizirala, veliko 

manj podrobneje predstavljene kot vsebine učnega načrta za slovenščino (Program Osnovna 

šola, 2011). Le redko se je našla na primer kakšna vrsta besedila, ki naj bi jo učenci 

obravnavali, v večini primerov sploh ni bilo navedeno, ali je šlo za umetnostna ali 

neumetnostna besedila (predvsem med cilji, ki so opredeljevali, kaj morajo učenci z 

določenim besedilom delati). Poleg tega je bil samo v dveh učnih načrtih seznam del, ki naj 
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bi jih učenci obravnavali (v enem učnem načrtu), ali seznam avtorjev, ki naj bi jih učenci 

poznali (v enem učnem načrtu). Slednji delno sovpadajo s seznamom predlaganih vsebin oz. 

del, ki je zapisan v učnem načrtu za slovenščino (Program Osnovna šola, 2011). Kot sem že 

omenila v analizi učnega načrta, se posamezni avtorji obravnavajo v različnih razredih, 

nekaterih pa v Sloveniji sploh ne obravnavajo v prvih dveh vzgojno-izobraževalnih 

obdobjih. 

11. V treh primerih učnih načrtov, ki sem jih analizirala, je bilo na začetku opisano stanje 

razreda, za katerega učni načrt velja. Navedeno je bilo stanje iz kognitivnega, 

komunikacijskega, psihološkega in vedenjskega vidika. Mislim, da je to ustrezno, v primeru, 

da gre za učni načrt točno določenega razreda, saj se tako učitelj na začetku šolskega leta 

osredotoči na potrebe razreda in na podlagi teh načrtuje nadaljnje delo. 

12. V treh od osmih preučevanih učnih načrtov so bili navedeni načini individualiziranih 

posegov za posamezne učence, in sicer s konkretnimi primeri. To se mi zdi v primerjavi z 

učnim načrtom za slovenščino (Program Osnovna šola, 2011) boljše, saj so v slednjem 

navedeni le splošni načini individualizacije in diferenciacije oz. zakoni in predpisi, na 

katerih slonita. To pa je tudi razumljivo, glede na to, da učni načrt velja za vse osnovne šole 

v Sloveniji. 

13. V petih od osmih učnih načrtov so navedene t. i. kompetence, ki naj bi jih učenci razvili ob 

koncu šolskega leta ali ob koncu osnovne šole. V teh primerih je očitna sestava učnega 

načrta po italijanskem sistemu oz. po zgledu Državnih smernic za učni načrt vrtcev ter 

osnovnih in nižjih srednjih šol (2012). Kompetence lahko v slovenski različici učnega načrta 

(Program Osnovna šola, 2011) razumemo kot standarde znanja ali kot splošne cilje. 

14. V dveh učnih načrtih so navedeni splošni cilji, ki naj bi jih učenci dosegli med poukom 

slovenščine ob koncu petega razreda osnovne šole. Tudi v tem primeru je opazen zgled po 

Državnih smernicah za učni načrt vrtcev ter osnovnih in nižjih srednjih šol (2012). 

15. V dveh učnih načrtih so navedene tudi dejavnosti, s katerimi naj bi učenci dosegali učne 

cilje. Dejavnosti so v obeh primerih učnih načrtov navedene zraven vsebin. 

16. Šest od osmih učnih načrtov vsebuje tudi razdelek, namenjen sredstvom in učnim 

pripomočkom. Gre za revije, učbenike in delovne zvezke, priročnike in ostale publikacije, ki 

jih učitelji oz. učenci uporabljajo med poukom slovenščine oz. vseh predmetov, v primeru, 

da gre za učni načrt, namenjen več predmetom. Za književnost so najpogostejši Vrtiljak, 

Zemlja domača, Hej hoj, pojdi z menoj, Pozdravljen, svet. V mnogih učnih načrtih se 

pojavljata zamejski mladinski reviji Pastirček in Galeb kot vira odlomkov za branje ter 

sodelovanje s prispevanjem pisnih prispevkov učencev. Tega v učnem načrtu za slovenščino 

(Program Osnovna šola, 2011) ni, saj o tem odloča vsaka šola posebej, učni načrt pa je 

veljaven za vse slovenske šole. 

17. Učni načrti ne vsebujejo standardov znanja, kot so zapisani v učnem načrtu za slovenščino 

(Program Osnovna šola, 2011), ker jih poistovetijo s cilji ali s kompetencami. V enem jih 

imenujejo tudi opisniki oz. deskriptorji. 

18. V štirih učnih načrtih od osmih, ki sem ji preučila, so navedene tudi oblike preverjanja 

znanja. To je v slovenskem učnem načrtu (Program Osnovna šola, 2011) navedeno v 

poglavju Didaktična priporočila. 

19. V petih učnih načrtih so navedene metode dela, ki so v slovenskem učnem načrtu (Program 

Osnovna šola, 2011) ravno tako predlagane (na splošno in za vsako področje pouka 

slovenščine zase) v poglavju Didaktična priporočila. 

20. Le v enem učnem načrtu, ki sem ga pregledala, so bili zapisani kriteriji ocenjevanja. Mislim, 

da bi to moralo obstajati v vseh učnih načrtih, saj če se učitelj na začetku šolskega leta (pri 

pisanju učnega načrta) osredini na kriterije ocenjevanja, mu med letom to olajša delo. 

21. Prav tako so v enem od preučevanih učnih načrtov bili zapisani predlogi za sodelovanje s 

starši. To se mi zdi v redu, saj se na ta način starše vključuje v delo v razredu, kar ima še 

dodatno težo pri učencih, ki prihajajo iz popolnoma italijansko govorečih družin in katerih 
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starši mogoče občutijo slovenski jezik kot posebno težko oviro in se zaradi tega ne 

vključujejo v skupnost staršev ali v druge pobude šole oz. razreda. 

22. V treh učnih načrtih, ki sem jih analizirala, so navedene oblike dela, ki naj bi jih učenci 

uporabljali med poukom. Ne gre za specifične oblike dela le za književnost ali za jezik, 

temveč so oblike dela, ki jih lahko učitelji uporabijo med poukom obeh področij 

slovenščine. 

23. Učni cilji niso izraženi v vseh učnih načrtih na enak način: v dveh so izraženi z glagoli v 

sedanjiku in v tretji osebi množine, v ostalih šestih učnih načrtih pa so izraženi z glagoli v 

sedanjiku in v tretji osebi ednine. V učnem načrtu za slovenščino (Program Osnovna šola, 

2011) so glagoli, s katerimi so izraženi cilji, napisani v sedanjiku in tretji osebi množine, v 

tretji osebi ednine so izraženi glagoli standardov znanja. 

24. V dveh učnih načrtih je izrecen poudarek na razvoju bralne pismenosti oz. na projektu 

bralna značka, eden od učnih načrtov pa vsebuje tudi projekt, ki povezuje veliko predmetov 

in naj bi ga učenci določenega razreda izvedli v določenem šolskem letu. Zdi se mi ustrezno, 

če bi bil v slovenskem učnem načrtu seznam predlaganih projektov, za katere bi se lahko 

posamezna šola odločila in jih prilagodila potrebam teritorija, v katerem deluje. 

25. V dveh učnih načrtih, ki sem ju analizirala, so učni cilji in vsebine razporejeni tudi glede na 

obdobje uresničevanja oz. obravnave. V dveh pa je posameznim dejavnostim dodeljeno tudi 

določeno število ur v šolskem letu, ki so namenjene tisti učni enoti. V učnem načrtu za 

slovenščino (Program Osnovna šola, 2011) pa ni določeno časovno obdobje za obravnavo 

posameznih vsebin. 

26. Cilji in vsebine, v nekaterih primerih pa samo vsebine, so razdeljeni glede na dejavnosti oz. 

spretnosti, ki jih razvijamo med poukom slovenščine (tako med poukom jezika kot med 

poukom književnosti). Te so v enem od učnih načrtov izražene v sledečih sklopih: 

Poslušanje, razumevanje poslušanega; Ustno izražanje, govorna disciplina, zborno izražanje; 

Branje in razumevanje prebranega; Pisno sporočanje; Jezik in jezikovne zakonitosti. V enem 

učnem načrtu so dejavnosti, na katere se nanašajo cilji in vsebine, izražene tako: Poslušanje, 

razumevanje in ustno izražanje; Branje; Pisno sporočanje; Slovnica in pravopis. V enem pa 

so dejavnosti izražene na sledeč način: Poslušanje in ustno izražanje; Branje; Pisanje; 

Usvajanje in širjenje produktivnega in receptivnega besedišča; Eksplicitna slovnica in 

razmišljanje o jeziku. V štirih učnih načrtih pa so sklopi dejavnosti izraženi na še nekoliko 

drugačen način, in sicer: Poslušanje, razumevanje in ustno izražanje; Branje in razumevanje 

različnih vrst besedil; Sestavljanje in preoblikovanje pisnih besedil; Prepoznavanje 

jezikovnih struktur in bogatenje besedišča. Iz tega je razvidno, da so se učitelji pri izdelavi 

učnega načrta zgledovali po Državnih smernicah za učni načrt vrtcev ter osnovnih in nižjih 

srednjih šol (2012), in sicer za predmet italijanščina, saj imajo tudi smernice podobno 

strukturirano vsebino dejavnosti in ciljev, ki jih je veliko manj kot v učnem načrtu za 

slovenščino (Program Osnovna šola, 2011). Kot sem že omenila tako pri analizi posameznih 

učnih načrtov kot tudi pri povzemanju bistvenih značilnosti vseh učnih načrtov, ki sem jih 

pregledala, so za vse te dejavnosti cilji in vsebine navedene skupaj tako za književnost kot 

za jezik. Po eni strani lahko to učitelja začetnika zmede in ta za načrtovanje svojega dela 

veliko lažje sledi primeru, kot je učni načrt za slovenščino (Program Osnovna šola, 2011), 

saj so jasne meje med enim in drugim področjem pouka slovenščine in so cilji veliko bolj 

poglobljeni in specifični. Po drugi strani pa lahko učitelju to povzroča težave, ker je med 

cilji enega in drugega področja slovenščine meja res tanka, saj so določeni cilji taki, ki jih 

lahko uresničujemo na obeh področjih slovenščine, predvsem, če upoštevamo tiste, ki so 

navedeni v Državnih smernicah za učni načrt vrtcev ter osnovnih in nižjih srednjih šol 

(2012) in v posameznih učnih načrtih za slovenščino, ki so jih napisali učitelji osnovnih šol 

s slovenskim učnim jezikom. 

27. V učnih načrtih prevladujejo cilji jezikovnega pouka, ciljev izključno pouka književnosti je 

malo. Mislim, da je to zato, ker večkrat v učnih načrtih za šole s slovenskim učnim jezikom 
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v Italiji niso jasno navedeni naslovi in vrste besedil, ki naj bi jih učenci obravnavali ali jih 

sestavljali. Zato lahko določen cilj velja tako za jezik kot za književnost. Veliko je poudarka 

na poznavanju slovničnih pravil in na njihovi rabi. Po eni strani je to v redu, predvsem, če 

upoštevamo, da osnovne šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji obiskuje veliko otrok iz 

italijansko govorečih družin, ki so jim npr. skloni nekaj tujega. Po drugi strani se mi to zdi 

včasih pretirano, saj preveč penalizacije za slovnične napake v besedilih, ki jih učenci 

tvorijo med poukom književnosti, lahko zavira komunikacijo v slovenskem jeziku in 

domišljijo učencev. Na tem mestu se postavi vprašanje pravičnosti: kako upoštevati 

slovnične napake učencev, ki prihajajo iz slovenskih družin ali iz mešanih zakonov, v 

primerjavi z napakami učencev iz italijanskih družin? 

28. V učnih načrtih za šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji je največ poudarka na tvorjenju 

besedil. Cilj »učenec sestavi različne vrste besedil« je največkrat prisoten v učnih načrtih, ki 

sem jih preučevala. Iz tega ni mogoče razumeti, za katera besedila gre. Največkrat pa sem v 

učnih načrtih zasledila, da se od učencev zahteva pisanje obnove in različnih spisov (tako 

doživljajskih kot domišljijskih). V učnih načrtih je velikokrat predvideno tudi pisanje 

pravljic, pesmi ter preoblikovanje oz. spreminjanje zgodbe. Poleg tega je v nekaterih učnih 

načrtih jasno zapisano tudi sodelovanje z mladinskima revijama Pastirček in Galeb, in sicer 

s pošiljanjem učenčevih pisnih prispevkov. 

V učnih načrtih je velik poudarek tudi na branju. Največkrat (dvaindvajsetkrat) sem v 

preučevanih učnih načrtih zasledila, da se od učencev zahteva razumevanje prebranega, 

luščenje bistva oz. sporočila besedila, v sedmih primerih je izrecno napisano, da naj se 

učenci urijo v interpretativnem branju ter da naj se naučijo različnega branja glede na 

potrebe in namen (glasno in tiho branje; branje glede na vlogo v dramatiziranem besedilu). 

Poudarjeno je tudi, da morajo učenci med branjem upoštevati postavitev ločil. Večkrat 

(sedemkrat) je izpostavljen tudi cilj, da naj se učenci naučijo izražati mnenje o prebranem (v 

nekaterih primerih pa tudi naj kritično vrednotijo ravnanje junakov). Kot vir branja sta 

navedeni med drugim tudi reviji Pastirček in Galeb.    

V učnih načrtih je tudi velik poudarek na poslušanju različnih vrst besedil. Pri tem se v 

učnih načrtih od učencev velikokrat (dvanajstkrat) zahteva, da poslušano razumejo 

(predvsem, da razumejo bistvo) in da po poslušanju ustrezno odgovarjajo na vprašanja. 

Osemkrat je v učnih načrtih navedeno tudi, da naj bi učenci razumeli ustna in pisna 

sporočila, predvsem pa navodila.  

Večkrat (osemkrat) je omenjen tudi cilj, da bi se učenci morali naučiti ustreznega 

sodelovanja v pogovoru oz. ustreznega sporazumevanja ter da bi pri kateremkoli načinu 

sporazumevanja (pisnem ali ustnem) uporabljali ustrezne izraze in pravila. O svojih ali 

izmišljenih izkušnjah naj bi ne le pisali, temveč je v učnih načrtih predvideno tudi poročanje 

o njih. 

Kar se tiče poznavanja vsebin pa je v preučevanih učnih načrtih največkrat predvideno 

poznavanje pravljice (devetkrat), sledi mu poznavanje basni (sedemkrat). Manjkrat so 

omenjene ljudske pripovedke, ljudske pesmi, bajke, pregovori, legende, dramska besedila, 

izštevanke, proza, poezija, kitica ipd.  Le v enem učnem načrtu so navedena dela, ki naj bi 

jih učenci obravnavali. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

S svojim magistrskim delom sem želela primerjati pouk slovenske književnosti v dveh realnostih, ki 

sta se razvili na drugačen način, in sicer v osnovni šoli v Sloveniji ter v osnovni šoli s slovenskim 

učnim jezikom v Italiji. To me je zanimalo predvsem zato, ker sem po petletnem študiju na 

Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani spoznala, kako poteka pouk slovenske književnosti v 

Sloveniji. Hkrati sem se spraševala, ali učitelji slovenščine na slovenskih osnovnih šolah v Italiji 

poučujejo književnost slovenske otroke v zamejstvu na enak način, kljub temu, da imajo različne 

izhodiščne pogoje od učiteljev v Sloveniji (npr. odsotnost učnih načrtov in celo smernic za 

slovenščino italijanskega ministrstva oz. pristojne osebe, pomanjkanje ustreznih učbenikov in beril, 

glede na to, da italijanske smernice predvidevajo, da se učenci že v prvem razredu osnovne šole 

naučijo malih tiskanih črk, in so zato zanje učbeniki in berila za prvi razred iz Slovenije v nekaterih 

primerih prelahki, za drugi razred pa mogoče prezahtevni). Seveda je to odvisno tudi od 

posameznih učiteljev tako na eni kot na drugi strani meje. S svojo magistrsko nalogo sem želela 

zato raziskati podobnosti in razlike ne samo v konkretnem poučevanju slovenske književnosti, 

ampak tudi v dokumentaciji, ki vpliva na njegovo načrtovanje (učni načrt za slovenščino (Program 

Osnovna šola, 2011), Državne smernice za učni načrt vrtcev ter osnovnih in nižjih srednjih šol 
(2012), ki jih je izdalo italijansko ministrstvo, učni načrti učiteljev/-ic slovenščine v osnovnih šolah 

s slovenskim učnim jezikom v Italiji). S svojo raziskavo želim prispevati k povezovanju med 

Slovenijo in italijanskim zamejstvom tudi na področju konkretnega poučevanja slovenščine, s 

ciljem, da bi slovenskim otrokom in mladim, ki živijo v Italiji in obiskujejo šole s slovenskim 

učnim jezikom, omogočili ustreznejše pogoje za učenje slovenščine, učiteljem pa lažje pogoje za 

njeno poučevanje (učbeniki in enotni učni načrti za slovenščino z upoštevanjem italijanske 

zakonodaje). 

3.2 CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Cilj raziskave je zbrati podatke, s katerimi bom odgovorila na naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Kako učitelji izbirajo literarna besedila? 

2. Ali učitelji med poukom književnosti postavljajo pretežno vprašanja višjih ali nižjih 

taksonomskih ravni? 

3. Kako poteka šolska interpretacija besedila? Po katerih fazah? 

4. Katere so podobnosti in razlike med poukom slovenske književnosti ter njegovim načrtovanjem 

v osnovnih šolah v Sloveniji in v osnovnih šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji? 

 

3.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP  

V raziskovalnem delu sem uporabila deskriptivno neeksperimentalno metodo pedagoškega 

raziskovanja. Raziskovalni pristop je bil študija primera. 

 

3.4. VZOREC 

Vzorčenje je bilo namensko. Izbrani vzorec je vključeval dve učiteljici: eno, ki poučuje slovenščino 

v četrtem razredu osnovne šole v Sloveniji, in drugo, ki poučuje slovenščino v četrtem razredu 

osnovne šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji. 
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3.5 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Oblikovala sem opazovalni list, ki sem ga uporabila trikrat na vsaki šoli – opazovala sem tri učne 

enote pouka književnosti v vsakem od dveh četrtih razredov. Opazovalni list vsebuje področje z 

osnovnimi vprašanji o opazovanju (datum, kraj, trajanje in naslov učne enote) ter devet iztočnic, ki 

se nanašajo na faze šolske interpretacije besedila. Pri iztočnicah uvodna motivacija, pogovor o 

besedilu in nove naloge so navedene tudi podiztočnice, ki se nanašajo na vrste zgoraj omenjenih faz 

šolske interpretacije besedila.  

Podatke sem zbrala tudi z delno strukturiranim intervjujem obeh učiteljic. Vprašanj je bilo deset. 

Nanašala so se na izbiro besedil za obravnavo, na načrtovanje pouka književnosti ter na pouk 

slovenske književnosti. 

Notranjo veljavnost sem zagotavljala z objektivnim in natančnim beleženjem med opazovanjem in 

intervjujem ter s presojo, v kolikšni meri so na oboje vplivale okoliščine opazovanja. Zanesljivost 

sem zagotavljala tako, da sem večkrat postavila isto vprašanje. 

 

3.6 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Pridobljene podatke sem obdelala s kvalitativno analizo. Gradivo sem prepisala – intervju v 

parafrazirani obliki. Nato sem gradivo, ki sem ga pridobila z opazovanjem in z intervjujem, uredila. 

Na podlagi tega sem ugotovitve analizirala, jih primerjala med sabo ter vse to vsebinsko 

interpretirala. 

 

3.7 REZULTATI 

3.7.1. Analiza intervjujev 

 

V nadaljevanju je predstavljena analiza intervjujev, in sicer za vsako vprašanje posebej. Prepis 

interjvjujev je v poglavju Priloge. 

 

Katera dela/avtorje najpogosteje obravnavate? Iz učbenikov ali katera druga? Katere 

kriterije pri tem upoštevate? 

Obe učiteljici obravnavata besedila iz učbenikov. Učenci v osnovni šoli v Italiji uporabljajo 

slovenska berila oz. berila iz Slovenije. Učiteljica iz Italije je še poudarila, da v Državnih smernicah 

(2012) ni točno določenih del in da se zato zgleduje po slovenskem učnem načrtu (Program 

Osnovna šola, 2011), učiteljica iz Slovenije pa je povedala, da so v berilu, ki ga uporablja, dela, 

predvidena v učnem načrtu (Program Osnovna šola, 2011). Obe učiteljici sta določili dodatna 

besedila za domače branje oz. za bralno značko, razlika je le v tem, da je učiteljica iz Slovenije 

izbrala tri dela, učiteljica iz Italije pa eno. Poleg tega učiteljici včasih dodata kako besedilo, ki se 

prilega določeni situaciji (npr. aktualnim dogodkom, okoliščinam v bližnji okolici delovanja šole 

ipd.), iz starejših učbenikov oz. beril ali iz drugih revij. 

Ali obravnavate dela oseb, po katerih je poimenovana šola, v kateri poučujete? 

Na vprašanje o obravnavi del avtorja, po katerem je poimenovana šola, je odgovorila le učiteljica iz 

Italije, saj osnovna šola v Sloveniji ni poimenovana po nikomer. Učiteljica iz Italije je povedala, da 

v petem razredu obravnavajo podrobneje nekatera dela pisatelja, po katerem je šola poimenovana, 

vendar ob obletnicah ali proslavah to storijo tudi v četrtem razredu.  
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Kako podrobno predstavite avtorja besedila, ki ga boste obravnavali? 

Obe učiteljici predstavita avtorja besedila. Učiteljica v Sloveniji z učenci prebere, kar je o avtorju 

odlomka napisano v berilu, učiteljica iz Italije pa navadno o avtorju pove nekaj sama. Obe učiteljici 

opozorita na avtorjevo fotografijo v učbeniku. Če je ni, jo poskrbita sami. Podrobneje predstavita 

domačega avtorja, torej avtorja iz slovenskega prostora, s Primorske, učiteljica iz Italije poudari še, 

ali gre za zamejskega pisatelja, še točneje, ali je avtor besedila iz Gorice ali Trsta. Učiteljica iz 

Italije avtorje obravnavanih del predstavi le ustno, v zvezek poleg naslova dela učenci zapišejo tudi 

ime in priimek avtorja. V petem razredu pa učenci zapišejo v zvezek tudi kakšen podatek iz 

avtorjevega življenja. Učiteljica iz Slovenije podrobneje predstavi avtorje del, ki jih je izbrala za 

domače branje: pove njihov življenjepis, njihova dela in kako anekdoto iz njihovega življenja.  

Katere učbenike uporabljate? 

Obe učiteljici uporabljata berilo, ki jima predstavlja iztočnico za izbiro besedil. Berila, ki jih 

uporabljajo, so različna: v Sloveniji uporabljajo berilo Razširi roke, v Italiji pa dve šolski berili, in 

sicer Novi svet iz besed 5 ter Babica, ti loviš. Učiteljica iz Italije je opozorila na pomanjkanje 

finančnih sredstev za nakup beril, tako da učenci nimajo svojih beril, vendar so ta šolska, ki jih 

uporabljajo že nekaj let. Obe učiteljici dopolnjujeta besedila iz beril z besedili iz drugih virov (revij 

ali zastarelih učbenikov), in sicer glede na tematiko in aktualne potrebe (npr. moralna besedila, 

besedila v zvezi z aktualnimi temami, besedila o sv. Miklavžu ali božiču ipd.). 

Ali uporabljate priročnike za učitelje? Katere? 

Nobena učiteljica ne uporablja priročnikov.  

Ali učite italijansko in slovensko književnost na enak način? 

Nobena učiteljica ne poučuje italijanščine.  

Kako se pripravite na pouk književnosti? 

Obe učiteljici pri pripravi na učno uro književnosti sledita fazam šolske interpretacije besedila. 

Veliko poudarka dajeta tudi čustvenemu doživljanju besedila. Besedilo najprej na kratko 

povzameta, nato ga sami tudi interpretativno prebereta. V obeh primerih besedila berejo tudi učenci. 

Učiteljici sta povedali tudi, da dejavnosti, ki si jih zamislita za fazo pogovora o besedilu, med samo 

učno uro prilagodita po potrebi, glede na to, kaj učenci potrebujejo za boljše razumevanje besedila 

in za kakovostnejši čustveni stik z besedilom. To pomeni, da obe učiteljici skrbita za to, da bi se 

književnost učencev dotaknila in da bi jih spodbudili k branju. Na to kaže tudi pozornost pri izbiri 

uvodne motivacije, s katero skušata obe učiteljici narediti tisto, kar bi učence najbolj pritegnilo. 

Učiteljica iz Slovenije je poudarila še, da med poukom mimogrede spodbudi učence, da ponovijo, 

kar so se naučili že pri prejšnjih urah (če pride do take možnosti), vendar na tak način, da to ne 

prevladuje nad književnostjo. Učiteljica iz Italije je izpostavila, da se pri izbiri del zgleduje po 

učnem načrtu za slovenščino (Program Osnovna šola, 2011), saj v Državnih smernicah za učni načrt 

vrtcev ter osnovnih in nižjih srednjih šol (2012) ni nič obvezujočega. Poleg tega je učiteljica  iz 

Italije povedala še, da pri pripravi na učno uro književnosti razmisli, katere besede bi lahko bile 

učencem tuje, tako da jim jih obrazloži na začetku oz. pred začetkom branja odlomka. Poudarila je 

tudi, da so nove naloge, ki jih včasih rešujejo v šoli, včasih pa doma, večkrat take, da jih učenci 

izvajajo v parih ali v skupinah, glede na to, da drugače prevladuje frontalni pouk. Te naloge so 

različne – ne izbirajo si jih učenci, temveč jih učiteljica dodeli vsaki skupini glede na njene 

zmožnosti.  
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Katera vprašanja o prebranem najpogosteje postavite učencem? Taka, ki jih predlaga 

učbenik, ali si jih zamislite sami, ali oboje? 

Obe učiteljici učencem postavljata tako vprašanja, ki so predlagana v berilu, kot svoja. 

Katere kriterije za ocenjevanje uporabljate? 

Obe učiteljici ocenjujeta deklamiranje pesmi. Učiteljica iz Slovenije upošteva estetsko in čustveno 

deklamiranje, upoštevanje ločil in premorov, kontakt s poslušalci, ustrezno glasnost in razločnost 

govorjenja ter količino njene pomoči. Učiteljica iz Italije pa upošteva ustreznost intonacije, 

doživetost deklamiranja, razlikovanje premega in odvisnega govora in to, da med deklamiranjem ne 

»plešejo« z glasom. Poudarila je, da jim kriterije pokaže tudi z zgledom, ko sama prebere pesem. 

Učiteljica v Sloveniji ocenjuje tudi govorne nastope, ko gre za nadgradnjo obravnavanega besedila, 

učiteljica v Italiji pa branje ter pisanje spisov (v fazi novih nalog, ko se navezuje na prebrano 

besedilo). Učiteljica v Sloveniji pisnih izdelkov ne ocenjuje, učiteljica v Italiji pa ne ocenjuje 

govornih nastopov. Obe učiteljici sta poudarili, da so kriteriji učencem znani, na zanje primeren 

način. Pri ocenjevanju govornih nastopov učiteljica v Sloveniji oceni dva vidika. Ocena tako zajema 

sam govorni nastop in del, ki ga opravi vsak učenec kot poslušalec, in sicer kritični pristop do 

sošolčevega nastopa. Vsak učenec dobi razpredelnico s kriteriji, v katero zapisuje opažanja o 

nastopu sošolcev. Po nastopu eden od učencev glasno analizira sošolčev govorni nastop in mu 

dodeli oceno. Ostali sošolci lahko to mnenje dopolnijo, pri tem pa poudarijo tudi dobre plati 

nastopa. Na koncu še učiteljica sama izrazi svoja opažanja in da oceno. Kriteriji, ki jih učiteljica 

upošteva pri ocenjevanju govornega nastopa so: uporaba knjižnega jezika, tekočnost pripovedi, 

ustrezna glasnost in hitrost govora, pripovedovanje brez mašil, upoštevanje dogovorjenih navodil 

(vsebina in dolžina govora), pripovedovanje v logičnem zaporedju, uporaba bogatih besednih zvez, 

ustrezno vključevanje nebesedne govorice, zanimivost oblikovane zgodbe in stik s poslušalci. 

Bi kaj izboljšali pri pouku književnosti? 

Obe učiteljici se strinjata, da je premalo ur književnosti. Učiteljica iz Slovenije pravi, da bi bilo 

treba v učnem načrtu književnosti dodeliti več ur oz. spremeniti razmerje med umetnostnimi in 

neumetnostnimi besedili, saj s slednjimi ne gradimo čustvenega in estetskega branja, temveč le 

besedišče in bralno sposobnost. Učiteljica iz Italije pa meni, da je premalo ur pouka književnosti 

predvsem zato, ker v primeru pomanjkanja časa, najprej odpade pouk književnosti, saj prevladuje 

miselnost, da je pomembna vsebina in da je zapis v zvezek edini dokaz za delo v šoli. Učiteljica iz 

Italije je izpostavila tudi, da je med učitelji premalo navdušenja pri poučevanju književnosti. Poleg 

tega bi spremenila še razmerje med sodobno in klasično književnostjo, saj mnogi (predvsem 

starejši) učitelji dajejo velik poudarek na klasične slovenske pesnike in pisatelje ter včasih opuščajo 

sodobnejše avtorje oz. ne kažejo navdušenja pri predstavljanju abstraktnejših tem. Pomembo se ji 

namreč zdi, da se poučuje tako sodobna kot kanonska književna dela, ki se jih v sodobnih učbenikih 

večkrat ne najde, saj oboja predstavljajo temelj kulture, v kateri živimo. Kar se tiče učnih ciljev za 

pouk književnosti se učiteljici iz Slovenije ne zdijo prezahtevni. Učiteljica iz Italije pa je povedala, 

da si zaradi avtonomije slovenskih šol v Italiji učitelji lahko sami izbirajo vsebine, kar se ji zdi po 

eni strani dobro, saj se lahko program prilagaja vsaki skupini učencev sproti, po drugi strani pa 

misli, da bi lahko vsebine za slovenske šole v Italiji tudi nekoliko poenotili, da bi se pojavila večja 

enotnost v poučevanju književnosti – ne le med goriško in tržaško pokrajino, a tudi med šolami 

znotraj ene same pokrajine. 
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3.7.2. Analiza opazovanja 

 

V nadaljevanju je predstavljena analiza vseh opazovanih učnih enot. Potek vsake opazovane učne 

ure je v poglavju Priloge. 

Učiteljica v osnovni šoli v Italiji je vsako učno enoto začela z uvodno motivacijo. V vseh treh 

primerih je uporabila jezikovno uvodno motivacijo, enkrat je uporabila nizanje asociacij, dvakrat 

izkušenjsko uvodno motivacijo, enkrat je poleg izkušenjske uvodne motivacije uporabila tudi 

predstavno uvodno motivacijo, in sicer domišljijsko sliko. Enkrat je učencem pokazala tudi 

posnetek, ki je bil povezan z dogajalnim prostorom besedila.  

Tudi učiteljica v osnovni šoli v Sloveniji je vsako učno uro začela z uvodno motivacijo. Med 

učnimi urami ni bilo samo ene vrste uvodne motivacije. Uporabila je namreč izkušenjsko uvodno 

motivacijo (uporabila jo je dvakrat) in navajanje asociacij (uporabila jo je dvakrat). Enkrat je poleg 

drugih uporabila tudi nejezikovno uvodno motivacijo, in sicer risanje. V enem primeru je učencem 

pokazala tudi posnetek, ki ga je uporabila kot iztočnico za izkušenjsko uvodno motivacijo. 

V dveh učnih urah je učiteljica v osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom v Italiji vnaprej razložila 

nekaj neznanih besed, v enem primeru pa ne. 

Učiteljica v osnovni šoli v Sloveniji ni v nobenem primeru vnaprej razložila morebitnih neznanih 

besed. 

Vsakič je učiteljica v osnovni šoli v Italiji najavila besedilo, tako da je povedala, kdo ga je napisal 

(pokazala je njegovo fotografijo) ter delo na kratko obnovila.  

Tudi učiteljica v osnovni šoli v Sloveniji je besedilo vedno najavila, tako da je povedala, kdo je 

avtor. Pokazala je tudi njegovo fotografijo. V enem primeru je besedilo tudi na kratko obnovila. Pri 

obravnavi pesniške zbirke, ki je bila izbrana za domače branje, je učiteljica o pesnici povedala več: 

pripravila je predstavitev o njenem življenju in o delih, ki jih je napisala. 

Učiteljica v osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom v Italiji je pred branjem in po njem vedno 

naredila premor. Tudi učiteljica osnovne šole v Sloveniji je počakala pred branjem in po njem. 

Med vsemi tremi učnimi urami, ki sem jih opazovala v osnovni šoli v Italiji, je najprej učiteljica 

interpretativno prebrala besedilo. Takoj po učiteljičinem branju je sledilo nekaj vprašanj za fazo 

pogovora o prebranem. V tem delu učne ure je učiteljica učence večinoma spraševala, ali jim je bil 

odlomek všeč in zakaj. Postavila je tudi nekaj vprašanj v zvezi s samim besedilom, vprašala pa jih 

je tudi, ali so zasledili še kako drugo besedo, ki je niso razumeli.  

Učiteljica v osnovni šoli v Sloveniji je v enem primeru interpretativno prebrala besedilo, v dveh pa 

ne. V enem primeru, ko učiteljica ni prebrala besedila, je šlo za obravnavo pesniške zbirke, ki so jo 

morali otroci prebrati že za domačo nalogo. V dveh primerih so učenci brali odlomek v berilu vsak 

zase, nato pa še na glas, in sicer tako, da je vsak prebral en del. Besedilo so na glas prebrali 

tolikokrat, kolikor je bilo potrebno, da so vsi učenci prišli na vrsto. V enem primeru je učiteljica 

učencem dala navodilo, da naj med tihim branjem podčrtajo neznane besede.  

V osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom v Italiji je prej omenjeni začetni fazi pogovora o 

prebranem sledilo branje učencev. Brali so na glas. Ko je šlo za pesem, so besedilo najprej prebrali 

vsak zase v tišini, nato je besedilo prebrala le ena učenka. V dveh primerih je šlo za daljše odlomke 

– takrat je vsak učenec na glas prebral del besedila, ostali učenci so sledili besedilu v knjigi. 

Vprašanja oz. faza pogovora o prebranem je torej potekala tako, da je učiteljica po tem, ko je 
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učenec prebral del odlomka, postavila nekaj vprašanj v zvezi z ravnokar prebranim delom. Le v 

primeru pesmi, je bil pogovor o prebranem samo na koncu. 

V osnovni šoli v Sloveniji je faza pogovora o prebranem prišla na vrsto po tem, ko so tudi učenci 

prebrali odlomek. V enem primeru so vprašanja najprej postavljali učenci, nato še učiteljica, v 

drugem primeru pa je vprašanja postavljala kar učiteljica. V primeru, ko so obravnavali pesniško 

zbirko, so bila vprašanja napisana na listih: učenci so nanje odgovarjali v skupinah, sproti pa so se o 

vsakem vprašanju tudi pogovorili z učiteljico, ki je po potrebi postavila dodatna podvprašanja. Po 

koncu faze učenci niso ponovno prebrali besedila, saj so ga v večini primerov že prej. 

Tudi v osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom v Italiji so besedilo učenci ponovno prebrali le po 

začetnem delu faze pogovora o prebranem, ne pa tudi po celotni fazi pogovora o prebranem. 

V nadaljevanju navajam preglednice, v katerih sta prikazana število in odstotek taksonomskih 

stopenj vprašanj v posameznih učnih urah ter v skupnem seštevku tako na eni kot na drugi osnovni 

šoli. 

OSNOVNA ŠOLA S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM V ITALIJI 

PRVA OPAZOVANA UČNA ENOTA 

Preglednica 8: Frekvenčna in strukturna tabela o taksonomski stopnji vprašanj v prvi opazovani 

učni uri v Italiji 

TAKSONOMSKA STOPNJA VPRAŠANJ F F % 

Poznavanje 3 33,4*
 

Razumevanje 1 11,1 

Uporaba 2 22,2 

Analiza 1 11,1 

Vrednotenje 1 11,1 

Sinteza 1 11,1 

Skupno 9 100 

*Odstotek sem zaokrožila za 0,1 % navzgor zaradi končne vrednosti 100 %. 

 

V prvi učni uri, ki sem jo opazovala na osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom v Italiji, je 

učiteljica v fazi pogovora o prebranem postavila osem vprašanj. Od teh je bilo največ vprašanj (33,4 

%), ki so preverjala poznavanje besedila. Dve vprašanji (22,2 %) sta bili na taksonomski stopnji 

uporabe. Z enim vprašanjem je učiteljica preverila razumevanje besedila (11,1 %), eno vprašanje 

(11,1 %) je od učencev zahtevalo analizo, eno vprašanje (11,1 %) je bilo na taksonomski stopnji 

vrednotenja in eno (11,1 %) pa je od učencev zahtevalo sintezo.  

DRUGA OPAZOVANA UČNA ENOTA 

Preglednica 9: Frekvenčna in strukturna tabela o taksonomski stopnji vprašanj v drugi opazovani 

učni uri v Italiji 

TAKSONOMSKA STOPNJA VPRAŠANJ F F % 

Poznavanje 3 17,6* 

Razumevanje 8 47,1 

Uporaba 0 0 

Analiza 5 29,4 

Vrednotenje 1 5,9 

Sinteza 0 0 

Skupno  17 100 
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*Odstotek sem zaokrožila za 0,1 % navzdol zaradi končne vrednosti 100 %. 

 

V drugi učni uri, ki sem jo opazovala v osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom v Italiji, je 

učiteljica postavila 17 vprašanj. Od teh je bilo največ (skoraj polovica – 47,1 %) takih, ki so pri 

učencih preverjala razumevanje besedila, 29,4 % vprašanj je od učencev zahtevalo analizo, 17,6 % 

je pri učencih preverjalo poznavanje besedila. Le eno vprašanje (5,9 %) je bilo na taksonomski 

stopnji vrednotenja besedila, nobenega vprašanja pa ni bilo za ravni uporabe in sinteze. 

TRETJA OPAZOVANA UČNA ENOTA 

Preglednica 10: Frekvenčna in strukturna tabela o taksonomski stopnji vprašanj v tretji opazovani 

učni uri v Italiji 

TAKSONOMSKA STOPNJA VPRAŠANJ F F % 

Poznavanje 10 50 

Razumevanje 3 15 

Uporaba 0 0 

Analiza 1 5 

Vrednotenje 6 30 

Sinteza 0 0 

Skupno 20 100 

 

V tretji učni uri, ki sem jo opazovala na osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom v Italiji, je 

učiteljica postavila 20 vprašanj. Od teh je polovica preverjala poznavanje besedila učencev, 30 % 

vprašanj je od učencev zahtevala vrednotenje, 15 % vprašanj pa je preverjala razumevanje besedila. 

Le eno vprašanje (5 %) je od učencev zahtevalo analizo, nobenega vprašanja pa ni bilo na 

taksonomskih ravneh uporabe in sinteze. 

SKUPNO V OSNOVNI ŠOLI S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM V ITALIJI 

Preglednica 11: Frekvenčna in strukturna tabela o taksonomski stopnji vprašanj v vseh opazovanih 

učnih urah v Italiji 

TAKSONOMSKA STOPNJA VPRAŠANJ F F % 

Poznavanje 16 34,8 

Razumevanje 12 26,1 

Uporaba 2 4,3* 

Analiza 7 15,2 

Vrednotenje 8 17,4 

Sinteza 1 2,2 

Skupno 46 100 

* Odstotek sem zaokrožila za 0,1 % navzdol zaradi končne vrednosti 100 %. 

 

Skupno je v osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom v Italiji učiteljica postavila 46 vprašanj. 

Največ je bilo vprašanj na ravni poznavanja (34,8 %), sledila so jim vprašanja na ravni razumevanja 

(26,1 %). Osem vprašanj (17,4 %) je od učencev zahtevalo vrednotenje, sedem vprašanj (15,2 %) pa 

analizo. Dve vprašanji (4,3 %) sta bili na ravni uporabe in eno vprašanje (2,2 %) je bilo na ravni 

sinteze.  
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OSNOVNA ŠOLA V SLOVENIJI 

PRVA OPAZOVANA UČNA ENOTA 

Preglednica 12: Frekvenčna in strukturna tabela o taksonomski stopnji vprašanj v prvi opazovani 

učni uri v Sloveniji 

TAKSONOMSKA STOPNJA VPRAŠANJ F F % 

Poznavanje 11 50 

Razumevanje 8 36,4 

Uporaba 2 9,1 

Analiza 1 4,5* 

Vrednotenje 0 0 

Sinteza 0 0 

Skupno 22 100 

* Odstotek sem zaokrožila za 0,1 % navzdol zaradi končne vrednosti 100 %. 

 

V prvi opazovani učni uri v osnovni šoli v Sloveniji, so učenci dobili skupno 22 vprašanj. V 

preglednico sem združila vprašanja, ki so jih drug drugemu postavili učenci, vprašanja, ki jih je 

postavila učiteljica med uro, in vprašanja, ki so jih učenci dobili za domačo nalogo. Na ta način sem 

dobila jasnejši pregled nad vrsto vprašanj v posamezni učni enoti. Od vseh vprašanj je bila polovica 

(50 %) takih, ki so pri učencih preverjala poznavanje besedila. Osem vprašanj (36,4 %) je bilo na 

taksonomski razumevanja. Le dve vprašanji (9,09 %) sta od učencev zahtevali uporabo, eno (4,5 %) 

pa analizo. Nobenega vprašanja ni bilo na ravni vrednotenja in sinteze. 

DRUGA OPAZOVANA UČNA ENOTA 

Preglednica 13: Frekvenčna in strukturna tabela o taksonomski stopnji vprašanj v drugi opazovani 

učni uri v Sloveniji 

TAKSONOMSKA STOPNJA VPRAŠANJ F F % 

Poznavanje 1 5,9 

Razumevanje 7 41,2 

Uporaba 0 0 

Analiza 3 17,6* 

Vrednotenje 5 29,4 

Sinteza 1 5,9 

Skupno 17 100 

* Odstotek sem zaokrožila za 0,1 % navzdol zaradi končne vrednosti 100 %. 

 

V drugi učni uri, ki sem jo oapzovala v osnovni šoli v Sloveniji, je učiteljica postavila 17 vprašanj. 

Največ je bilo vprašanj, ki so pri učencih preverjala razumevanje besedila (41,2 %). Pet vprašanj 

(29,4 %) je od učencev zahtevala vrednotenje, tri vprašanja (17,6 %) so bila na taksonomski stopnji 

analize. Eno vprašanje (5,9 %) je od učencev zahtevalo sintezo, ravno tako eno vprašanje (5,9 %) je 

pri učencih preverjalo poznavanje besedila. Nobenega vprašanja ni bilo na taksonomski stopnji 

uporabe. 
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TRETJA OPAZOVANA UČNA ENOTA 

Preglednica 14: Frekvenčna in strukturna tabela o taksonomski stopnji vprašanj v tretji opazovani 

učni uri v Sloveniji 

TAKSONOMSKA STOPNJA VPRAŠANJ F F % 

Poznavanje 13 29,6 

Razumevanje 17 38,6 

Uporaba 2 4,5 

Analiza 8 18,2 

Vrednotenje 3 6,8 

Sinteza 1 2,3 

Skupno 44 100 

 

V tretji opazovani učni enoti je učiteljica postavila skupno 44 vprašanj. V preglednico sem združila 

tista vprašanja, ki jih je učiteljica postavila med samo učno uro (načrtovana in podvprašanja), in 

vprašanja, ki so jih učenci dobili za domačo nalogo. Na ta način sem dobila jasnejšo predstavo o 

taksonomskih stopnjah vseh vprašanj. Od 39 vprašanj je bilo največ vprašanj (38,6 %), ki so pri 

učencih preverjala razumevanje besedila. 29,6 % vprašanj je od učencev zahtevala poznavanje 

besedila, 18,2 % vprašanj je bila na taksonomski stopnji analize. Tri vprašanja (6,8 %) so od 

učencev zahtevala vrednotenje, dve vprašanji (4,5 %) uporabo, eno vprašanje (2,3 %) pa sintezo. 

SKUPNO V OSNOVNI ŠOLI V SLOVENIJI 

Preglednica 15: Frekvenčna in strukturna tabela o taksonomski stopnji vprašanj v vseh opazovanih 

učnih urah v Sloveniji 

TAKSONOMSKA STOPNJA VPRAŠANJ F F % 

Poznavanje 25 30,1 

Razumevanje 32 38,6 

Uporaba 4 4,8 

Analiza 12 14,5 

Vrednotenje 8 9,6 

Sinteza 2 2,4 

Skupno 83 100 

 

Učiteljica v osnovni šoli v Sloveniji je skupno postavila 83 vprašanj. Največ vprašanj (38,6 %) je 

pri učencih preverjalo razumevanje besedila, 30,2 % pa njegovo poznavanje. 14,5 % vprašanj je od 

učencev zahtevalo analizo, 9,6 % pa vrednotenje. 4,82 %  vprašanj je bilo na taksonomski stopnji 

uporabe, 2,4 % pa na taksonomski stopnji sinteze. 

 



88 

 

 

SKPUNO V OBEH OSNOVNIH ŠOLAH 

Preglednica 16: Frekvenčna in strukturna tabela o taksonomski stopnji vprašanj v vseh opazovanih 

učnih urah v Italiji in v Sloveniji 

 OŠ V ITALIJI OŠ V SLOVENIJI 

TAKSONOMSKA STOPNJA 

VPRAŠANJ 

F F % F F % 

Poznavanje 16 34,8 25 30,1 

Razumevanje 12 26,1 32 38,6 

Uporaba 2 4,3* 4 4,8 

Analiza 7 15,2 12 14,5 

Vredontenje 8 17,4 8 9,6 

Sinteza 1 2,2 2 2,4 

Skupno 46 100 83 100 

* Odstotek sem zaokrožila za 0,1 % navzdol zaradi končne vrednosti 100 %. 

 

Če primerjamo oba primera med sabo, lahko ugotovimo – kot je razvidno iz zgornje preglednice – 

da je učiteljica v Sloveniji postavila več vprašanj kot učiteljica v Italiji. Očitno je tudi, da je bilo v 

Sloveniji več vprašanj, ki so preverjala razumevanje besedila, kot v Italiji. V Italiji je bilo več 

vprašanj na taksonomski stopnji poznavanja kot v Sloveniji. V Italiji je bilo v primerjavi s Slovenijo 

nekoliko več vprašanj na stopnji analize in veliko več vprašanj na ravni vrednotenja. Tako v 

Sloveniji kot v Italiji je bil približno enak odstotek vprašanj na taksonomskih stopnjah uporabe in 

sinteze. 

Na koncu je v obeh šolah sledila faza novih nalog.  

Učenci v osnovni šoli s slovenskim učnimi jezikom v Italiji so nove naloge delali v parih oz. v 

skupinah. V enem primeru so vsi dobili isto nalogo, v dveh primerih pa so se naloge razlikovale 

glede na skupino. Naloge je različnim skupinam učencev dodelila učiteljica, niso si jih izbrali sami. 

V enem primeru so dobili za domačo nalogo vprašanja, na katera so odgovarjali ustno med učno 

uro. Nove naloge so v enem primeru dokončali doma, v dveh primerih pa so jih že med poukom 

predstavili sošolcem. Nove naloge so bile različnih vrst, in sicer: tvorjenje besedila po vzorcu, 

vživljanje v književno osebo, nadaljevanje besedila, dramatizacija, dopolnjevanje zgodbe in 

ilustriranje. 

Učenci v osnovni šoli v Sloveniji so nove naloge izvajali samostojno. V enem primeru so lahko 

izbirali nalogo, in sicer med odgovarjanjem na vprašanja in vživljanjem v književno osebo, v 

drugem primeru so vsi pisali besedilo, povezano s prebranim odlomkom, v tretjem primeru pa so 

pisno odgovarjali na vprašanja v zvezi z nekaterimi (še neobravnavanimi) pesmimi iz pesniške 

zbirke. Vsakič so omenjene nove naloge dobili za domačo nalogo, dva primera vživljanja v 

književno osebo so izvedli v šoli kot zgled. 
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3.8. ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Na podlagi intervjujev in opazovanj, ki sem jih izvedla na osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom 

v Italiji in na osnovni šoli v Sloveniji, bom odgovorila na raziskovalna vprašanja. Ugotovitev se ne 

da posplošiti na pouk vseh osnovnih šol v Sloveniji in na pouk vseh osnovnih šol v Italiji. 

3.8.1 Kako učitelji izbirajo literarna besedila? 

 

Iz intervjujev sem izvedela, da se obe učiteljici pri izbiri besedil za obravnavo naslanjata na besedila 

v berilih, ki jih uporabljajo učenci. Učenci, ki obiskujejo osnovno šolo s slovenskim učnim jezikom, 

uporabljajo berila iz Slovenije, tako da se posledično tudi učiteljica iz Italije pri izbiri besedil 

zgleduje po učnem načrtu za slovenščino (Program Osnovna šola, 2011). V italijanskih Državnih 

smernicah za učni načrt vrtcev ter osnovnih in nižjih srednjih šol (2012) namreč ni predvidenih ne 

učnih ciljev ne vsebin za pouk slovenščine, temveč so navedeni glavni cilji za pouk italijanščine, ki 

naj bi jih učenci dosegli ob koncu določenega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Te cilje učitelji 

slovenskih osnovnih šol prilagajajo za slovenščino. Včasih učiteljici dodata tudi dela iz starejših 

učbenikov ali drugih virov, in sicer glede na trenutne potrebe, kot so aktualni dogodki, proslave, 

prireditve ipd.  

Ko sem analizirala osem učnih načrtov za slovenščino za četrti razred osnovne šole s slovenskim 

učnim jezikom v Italiji, točneje za področje književnosti, sem ugotovila tudi, da so v nekaterih 

primerih med vsebinami literarnih besedil za četrti razred nekatera besedila, ki v slovenskem učnem 

načrtu (Program Osnovna šola, 2011) za četrti razred niso predlagana. 

3.8.2 Ali učitelji med poukom književnosti postavljajo pretežno vprašanja višjih ali nižjih 

taksonomskih ravni? 

 

Iz opazovanj, ki sem jih izvedla, sem ugotovila, da sta obe učiteljici postavljali večino vprašanj 

nižjih taksonomskih ravni. Med učnimi urami na obeh osnovnih šolah so namreč prevladovala 

vprašanja, ki so pri učencih preverjala poznavanje in razumevanje obravnavanih besedil. 

Razmeroma veliko je bilo tudi vprašanj taksonomske stopnje vrednotenja in analize, zelo malo pa je 

bilo vprašanj, ki so od učencev zahtevala uporabo in sintezo. 

3.8.3 Kako poteka šolska interpretacija besedila? Po katerih fazah? 

 

Iz opazovanj in iz intervjujev sem ugotovila, da obe učiteljici načeloma obravnavata književna 

besedila po fazah šolske interpretacije besedila, ki jih predlaga Saksida (2008). Vsako učno uro 

namreč začneta z uvodno motivacijo, besedilo nato tudi najavita, tako da predstavita avtorja in 

pokažeta njegovo fotografijo. Na kratko tudi obnovita besedilo. Učiteljica v Italiji že vnaprej 

obrazloži učencem nekatere besede, za katere se ji zdi, da bi jih učenci ne poznali. To stori tako, da 

učence najprej vpraša, ali oni poznajo pomen tiste besede. Če pa besede nihče ne pozna, jo 

učiteljica obrazloži opisno, če pa učenci besede kljub temu ne razumejo, poišče še italijansko 

sopomenko. Obe učiteljici pred prebiranjem dela naredita krajši premor, ravno tako počakata po 

tem, ko besedilo prebereta. Učiteljica iz Italije je besedilo vsakič interpretativno prebrala, učiteljica 

iz Slovenije pa je sama besedilo prebrala le enkrat. Učiteljici sta upoštevali tudi fazi pogovor o 

prebranem in nove naloge. Od faz šolske interpretacije besedila, ki jih predlaga Saksida (2008), je 

prišlo med opazovanimi učnimi urami do odstopanj v fazi ponovnega branja. Saksida (2008) 

predlaga, da učenci sami zase preberejo besedilo po pogovoru o prebranem, na obeh šolah pa so 

učenci besedilo prebrali takoj za učiteljico oz. pred fazo pogovora o prebranem (na osnovni šoli s 

slovenskim učnim jezikom v Italiji je sicer del faze pogovora o prebranem bil na vrsti pred fazo 
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ponovnega branja). Druga razlika v tej fazi je bila tudi v tem, da so učenci brali na glas: vsak del 

besedila en učenec, ostali sošolci pa so odlomku sledili v berilu; v dveh primerih v osnovni šoli v 

Sloveniji in v enem primeru v osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom v Italiji pa so učenci pred 

glasnim branjem brali tudi v tišini vsak zase. Tudi faza pogovor o prebranem se je nekoliko 

razlikovala glede na isto fazo, ki jo opiše Saksida (2008). V osnovni šoli s slovenskim učnim 

jezikom v Italiji je faza potekala vzporedno s samim branjem: učiteljica je za vsak prebran del 

besedila postavila vprašanja o prebranem, torej faza ni potekala po samem branju celotnega 

besedila. To ni veljalo, ko je šlo za obravnavo poezije, saj so bila vprašanja v tem primeru 

postavljena po tem, ko je poezijo učenka prebrala na glas. V osnovni šoli v Sloveniji pa je bila 

razlika v tem, da so pri obravnavi pesniške zbirke učenci na vprašanja odgovarjali pisno, v 

skupinah; z učiteljico so sproti preverjali svoje odgovore, učiteljica pa je po potrebi dodajala še 

druga podvprašanja, na katera so učenci odgovarjali ustno in s pomočjo katerih so bolje razumeli 

besedilo. Tudi izvedba faze novih nalog se je včasih razlikovala od faze, ki jo je opisal Saksida 

(2008). V Sloveniji so namreč v enem primeru učenci v tej fazi pisno odgovarjali na vprašanja, ki 

naj bi sicer sodila v fazo pogovora o prebranem, v enem primeru pa so izbirali med odgovarjanjem 

na vprašanja in drugo nalogo, v Italiji pa so učenci poleg naloge, ki naj bi spadala v fazo novih 

nalog, prav tako pisno odgovarjali na vprašanja o obravnavanem besedilu. Pri tem so v Italiji 

odgovarjali na enaka vprašanja kot med poukom, v Sloveniji pa je to veljalo le deloma v enem 

primeru, v drugem primeru pa so bila vprašanja različna (to se je zgodilo za pesmi iz pesniške 

zbirke, ki jih v šoli niso še obravnavali v fazi pogovora o prebranem).  

3.8.4 Katere so podobnosti in razlike med poukom slovenske književnosti ter njegovim 

načrtovanjem v osnovnih šolah v Sloveniji in v osnovnih šolah s slovenskim učnim jezikom v 

Italiji? 

 

Po analizi intervjujev, opazovanj in učnih načrtov sem opazila veliko razlik in podobnosti pri pouku 

slovenske književnosti med italijanskim in slovenskim sistemom. 

Najočitnejša razlika je prav učni načrt, po katerem se ravnajo učitelji na obeh straneh meje. V 

Sloveniji ima namreč vsak predmet svoj učni načrt, tako velja tudi za slovenščino. V Italiji pa 

ministrstvo za izobraževanje, visoko šolstvo in raziskovanje določi t. i. Državne smernice za učni 

načrt vrtcev ter osnovnih in nižjih srednjih šol – Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione (2012) oz. dokument v italijanščini, ki vsebuje 

kompetence in cilje, ki jih morajo učenci razviti oz. doseči v določenem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju. Dokument je napisan za vse predmete hkrati. V njem pa ni ciljev in kompetenc za pouk 

slovenščine, zato morajo učitelji pri načrtovanju pouka slovenščine prevajati smernice in jih 

prilagajati potrebam slovenskega pouka. Dejavnosti pouka slovenščine, ki jih vsebujejo Državne 

smernice za učni načrt vrtcev ter osnovnih in nižjih srednjih šol (2012), so v bistvu podobne 

dejavnostim, ki jih omenjajo v učnem načrtu za slovenščino (Program Osnovna šola, 2011): 

razvijanje zmožnosti branja, pisanja, poslušanja in govora ter razvijanje slovničnih veščin.  

Vsak učitelj šol s slovenskim učnim jezikom mora izdelati svoj učni načrt, kar je v bistvu letni 

delovni načrt za šole v Sloveniji. Učni načrti za četrti razred, ki sem jih analizirala, so si različni, 

tako oblikovno kot vsebinsko. V večini primerov so cilji za književnost in za jezik združeni, 

medtem ko je učni načrt za slovenščino (Program Osnovna šola, 2011) razdeljen na dva dela: en del 

vsebuje cilje in vsebine za jezik, drugi pa za književnost. Poleg tega so vsebine in cilji učnih 

načrtov učiteljev/-ic šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji navedeni tako, da ni jasno razumljivo, 

ali gre za cilj in vsebino pouka književnosti ali za pouk jezika, saj so zelo splošni. Podobno kot 

Državne smernice za učni načrt vrtcev ter osnovnih in nižjih srednjih šol (2012) so dejavnosti pouka 

slovenščine, ki jih učitelji razvijajo pri učencih, v bistvu podobne kot dejavnosti, ki so napisane v 

učnem načrtu za slovenščino (Program Osnovna šola, 2011). 
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Učitelji v osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom v Italiji uporabljajo slovenske učbenike, torej 

tudi berila za slovensko književnost. Iz tega sledi, da se pri izbiri besedil, ki jih obravnavajo med 

poukom, zgledujejo tudi po učnem načrtu za slovenščino (Program Osnovna šola, 2011), saj 

slovenska berila vsebujejo besedila, ki so predlagana v omenjenem učnem načrtu. Kot sem že 

omenila, besedilom iz učbenikov dodajajo tudi besedila iz drugih virov. To velja tudi za učiteljico iz 

Slovenije, ki sem jo opazovala med poučevanjem in s katero sem izvedla intervju. Glede učbenikov 

sem ugotovila tudi, da učenci v šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji uporabljajo šolska berila, 

ki jih uporabljajo že več let, saj primanjkujejo finančna sredstva za nakup novih. 

Iz opazovanj in iz intervjujev sem ugotovila, da se učiteljici na obeh straneh meje na pouk 

književnosti pripravljata na podoben način: ko izbereta besedilo, razmislita, kako bi ga učencem na 

čim boljši način približali in jih navdušili zanj. Nato imata v mislih faze šolske interpretacije 

besedila (Saksida, 2008) in na podlagi tega načrtujeta učno uro književnosti. To je bilo opazno tudi 

med opazovanji učnih ur, s sicer nekaterimi že omenjenimi razlikami oz. odstopanji glede na faze, 

ki jih je definiral in opisal Saksida (2008). Med poukom, ki sem ga opazovala, je bilo še očitno, da 

sta učiteljici spreminjali in prilagajali načrtovana vprašanja oz. dejavnosti glede na trenutne potrebe 

učencev. Pri načrtovanju pouka književnosti učiteljici ne uporabljata priročnikov, vendar včasih pri 

načrtovanju vprašanj in dejavnosti za fazo pogovora o besedilu in za fazo novih nalog, izhajata iz 

predlogov v učbenikih, tem pa dodata svoja.  

Na podlagi opazovanj, ki sem jih opravila na obeh šolah, sem ugotovila, da obe učiteljici postavljata 

večinoma vprašanja nižjih taksonomskih ravni. Na tem mestu sem med obema učiteljicama opazila 

razliko, ki je nisem pričakovala. Učiteljica v Sloveniji je v fazi pogovora o prebranem postavila 

učencem razmeroma več vprašanj taksonomske ravni razumevanja kot učiteljica v Italiji. Ko sem 

podrobnejše analizirala opazovanja, sem ugotovila, da je to zato, ker je učiteljica osnovne šole s 

slovenskim učnim jezikom v Italiji veliko besed učencem obrazložila že pred samim branjem 

besedila.  

Iz intervjujev, ki sem ju opravila z učiteljicama, sem ugotovila, da pri ocenjevanju pouka 

književnosti v četrtem razredu ocenjujeta nekaj različnih in nekaj podobnih vidikov. Obe učiteljici 

namreč ocenjujeta deklamiranje poezij. Poleg tega učiteljica v Sloveniji ocenjuje še govorne 

nastope, ki so nadgradnja obravnavanega besedila, učiteljica v Italiji pa branje besedila in pisanje 

spisov, ko so del novih nalog. Obe učiteljici učencem predstavita kriterije, ki jih pri tem upoštevata, 

na njim razumljiv način. 

Ko sem izvedla intervju z učiteljicama, sem ugotovila, da obe učiteljici občutita pomanjkanje ur 

književnosti pri pouku.  
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4 ZAKLJUČEK 

 

V svoji magistrski nalogi sem primerjala pouk književnosti v četrtem razredu dveh osnovnih šol, in 

sicer osnovne šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji ter osnovne šole v Sloveniji. Primerjala sem 

učni načrt za slovenščino (Program Osnovna šola, 2011) in učne načrte osmih učiteljev in učiteljic, 

ki svoje učne načrte pišejo tako, da sledijo Državnim smernicam za učni načrt vrtcev ter osnovnih 

in nižjih srednjih šol (2012). Poleg tega sem z dvema učiteljicama v četrtem razredu dveh osnovnih 

šol (v Sloveniji in v slovenski šoli v Italiji) opravila intervju in ju opazovala pri vodenju pouka 

književnosti.  

Ugotovila sem, da so Državne smernice (2012) in učni načrti veliko splošnejši od učnega načrta za 

slovenščino (Program Osnovna šola, 2011), kljub temu pa predvidevajo razvijanje tistih področij 

italijanščine oz. slovenščine, ki jih predvideva tudi slovenski učni načrt (Program Osnovna šola, 

2011), in sicer: branje, govor, pisanje, poslušanje in poznavanje slovnice. Oblike učnih načrtov se 

zelo razlikujejo med sabo. Poleg splošnosti, ki sem jo že omenila, so učni cilji (in kompetence) v 

italijanskih verzijah napisani za obe področji hkrati, medtem ko je učni načrt za slovenščino 

(Program Osnovna šola, 2011) tudi fizično razdeljen na dve poglavji: na jezik in na književnosti. 

Vsebine v učnih načrtih, ki sem jih analizirala, v večini primerov niso jasno navedene oz. ni 

predlaganih del, ki naj bi jih učenci v četrtem razredu obravnavali.  

Iz opazovanj in intervjujev dveh učiteljic v četrtem razredu v osnovni šoli s slovenskim učnim 

jezikom v Italiji in v osnovni šoli v Sloveniji sem ugotovila, da se njuni pripravi na pouk 

književnosti veliko ne razlikujeta med sabo. Obe namreč izbirata besedila, ki so v slovenskih 

berilih, kar pomeni, da obe uporabljata predlagana besedila v slovenskem učnemu načrtu (Program 

Osnovna šola, 2011). Poleg tega jim dodajata tudi besedila iz drugih virov. Prav tako se veliko ne 

razlikujeta njuni izvedbi načrtovanih učnih ur: obe učiteljici z večjimi ali manjšimi odstopanji 

sledita fazam šolske interpretacije besedila, ki jih definira in opiše Saksida (2008). Pri fazi pogovora 

o prebranem obe učiteljici uporabljata tako vprašanja iz učbenikov kot svoja, in sicer glede na 

potrebe in cilje. Tudi taksonomske stopnje vprašanj, ki jih postavljata učencem, se ne pretirano 

razlikujejo: več je vprašanj nižjih taksonomskih ravni, kot sta stopnji poznavanje in razumevanje 

besedila, najmanj je uporabe in sinteze, več pa je vprašanj, ki od učencev zahtevajo vrednotenje in 

analizo. Pomembnejša razlika, ki sem jo ugotovila med intervjujema, je preverjanje in ocenjevanje 

pri pouku književnosti. Obe učiteljici ocenjujeta deklamiranje poezije, učiteljica v Italiji ocenjuje še 

branje in pisanje spisov, učiteljica v Sloveniji pa govorne nastope. Med opazovanjem in med 

intervjujem učiteljice osnovne šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji pa sem ugotovila še,  da 

primanjkuje finančnih sredstev za nakup šolskih beril, tako da učenci uporabljajo vedno iste 

učbenike že nekaj let. 

Čeprav ugotovitev ne moremo posplošiti na vse osnovne šole v Sloveniji in na vse osnovne šole s 

slovenskim učnim jezikom v Italiji, saj na veliko stvari, ki sem jih raziskovala, vplivajo različni 

dejavniki, kot so znanje slovenščine učencev, učiteljev način poučevanja, kraj izobrazbe učiteljev 

ipd., se mi zdi pomembno, da sem s svojo raziskavo predstavila podobnosti in razlike v slovenski in 

italijanski zakonodaji (učnem načrtu (Program Osnovna šola, 2011) in Državnih smernicah (2012)), 

ki določa poučevanje na šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji, in da sem izpostavila 

podobnosti, razlike in težave pri načrtovanju pouka književnosti ter njegovi izvedbi v osnovnih 

šolah na obeh straneh meje, z namenom, da bi se določene pozitivne plati prenesle na pouk 

slovenske književnosti v Italiji, upoštevajoč njegove potrebe in posebnosti, in obratno. Menim 

namreč, da bi morali biti vsi učenci deležni kakovostnega pouka književnosti v slovenskem jeziku, 

ne glede na to, ali obiskujejo šolo v Sloveniji ali v Italiji. Poleg tega se mi zdi pomembno, da sem v 

magistrski nalogi podrobneje predstavila tako stanje slovenskih šol v Italiji in okoliščine, v katerih 
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delujejo, kot tudi načine poučevanja slovenske književnosti. Na tak način sem javnost opozorila 

tudi na to, kako je pomembno, da tudi v šolah izven meja Republike Slovenije vzgajamo ljubezen 

do slovenskega jezika in kulture, ki med drugim izvira tudi iz ljubezni do branja slovenskih knjig, 

saj bomo le tako v zamejstvu še naprej ohranjali slovenščino vsaj kot pogovorni, če že ne kot 

materni jezik. 
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6 PRILOGE 

6.1 PRILOGA 1 – Opazovalni list za pouk književnosti 

 

Datum: __________  Kraj: _____________     Obravnavano besedilo: _____________________ 

 

1. UVODNA MOTIVACIJA? DA  NE 

2. KATERA? 

a) Besedna ___________________________________________________________ 

b) Predstavna __________________________________________________________ 

c) Zgodbena __________________________________________________________ 

d) Izkušenjska _________________________________________________________ 

e) Medbesedilna _______________________________________________________ 

f) Poslušanje glasbe ____________________________________________________ 

g) Risanje ____________________________________________________________ 

h) Likovno oblikovanje besedil ___________________________________________ 

i) Risanje tematske besede _______________________________________________ 

j) Gibalne igre ________________________________________________________ 

3. PREMOR PRED/PO BRANJU? DA  NE 
4. NAJAVA BESEDILA? DA  NE 

5. UČITELJ INTERPRETATIVNO PREBERE BESEDILO? DA  NE 

6. UČITELJ NE PREBERE, BEREJO LE UČENCI? DA  NE 

7. POGOVOR O BESEDILU – TAKSONOMIJA  

a) Poznavanje: _________________________________________________________ 

b) Razumevanje: _______________________________________________________ 

c) Uporaba: ___________________________________________________________ 

d) Analiza: ____________________________________________________________ 

e) Vrednotenje: ________________________________________________________ 

f) Sinteza: ____________________________________________________________ 

8. PONOVNO BRANJE? DA  NE 

9. NOVE NALOGE: _________________________________________________________ 

a) glasno poustvarjalno branje besedila z izražanjem lastnega razumevanja 

sporočilnosti, 

b) skupna recitacija, 

c) vživljanje v književno osebo (npr. pismo, dnevnik, osebna izkaznica), 

d) risanje dogajalne premice, 

e) tvorjenje besedila po vzorcu oz. posnemanje ustvarjalnega postopka, 

f) nadaljevanje, dopolnjevanje in preoblikovanje zgodbe, 

g) izmišljanje predzgodbe, 

h) povezovanje besedila s stripi, risankami in filmi, 

i) dramatizacija, 

j) ilustriranje besedila, 

k) glasbeno poustvarjanje, 

l) ustvarjanje razredne predstave, 

m) pravljični projekti, 

n) spoznavanje in zbiraje ljudskega izročila, 

o) posnemanje pravljičnega tona, 

p) primerjanje besedil, 

q) obisk knjižnice, 

r) drugo
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6.2 PRILOGA 2 – Vprašanja za intervju 

1. Katera dela/avtorje najpogosteje obravnavate? Iz učbenikov ali katera druga? Katere kriterije 

pri tem upoštevate? 

2. Ali obravnavate dela oseb, po katerih je poimenovana šola, v kateri poučujete? 

3. Kako podrobno predstavite avtorja besedila, ki ga boste obravnavali? 

4. Katere učbenike uporabljate? 

5. Ali uporabljate priročnike za učitelje? Katere? 

6. Ali učite italijansko in slovensko književnost na enak način? 

7. Kako se pripravite na pouk književnosti? 

8. Katera vprašanja o prebranem najpogosteje postavite učencem? Taka, ki jih predlaga 

učbenik, ali si jih zamislite sami, ali oboje? 

9. Katere kriterije za ocenjevanje uporabljate? 

10. Bi kaj izboljšali pri pouku književnosti? 
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6.3 PRILOGA 3 – Prepis intervjuja z učiteljico v osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom v 

Italiji 

1. Katera dela/avtorje najpogosteje obravnavate? Iz učbenikov ali katera druga? Katere kriterije 

pri tem upoštevate? 

V Smernicah ni predlaganih vsebin. Zgledujem se po slovenskem učnem načrtu, večinoma črpam 

besedila iz učbenikov, ki so na šoli. V njih najdem tudi iztočnice za uvodno motivacijo in nove 

naloge. Letos smo za bralno značko uvedli knjigo Piki Jakob, zato to beremo iz knjige. 

2. Obravnavate dela oseb, po katerih je poimenovana šola?  

Po navadi v petem razredu podrobneje obravnavamo dela pisatelja, po katerem je poimenovana 

šola. Letos pa smo pisatelja obravnavali tudi v četrtem razredu, saj smo v šoli priredili proslavo v 

spomin na pisatelja. Pri proslavi so sodelovale tudi osnovne šole iz Slovenije, ki so poimenovane po 

njem. Obravnavali smo eno od njegovih del, saj mislim, da je treba poznati svojo zgodovino. Kljub 

temu pa je bilo delo učencem nekoliko oddaljeno, tako iz zgodovinskega kot iz jezikovnega vidika. 

Pomembno je, da je v ospredju motivacija za branje. 

3. Kako podrobno predstavite avtorja? 

V četrtem razredu povem, kdo je, pokažem fotografijo v učbeniku. Če je ni, jo poskrbim sama. 

Poleg tega avtorja dela, ki ga obravnavamo, umestim tudi geografsko: predvsem poudarim, če je 

Slovenec, Primorec, zamejec, Goričan ali Tržačan. Spodbudim jih tudi, da razmislijo, ali poznajo 

kako drugo njegovo delo, ki so ga mogoče kdaj že prebrali. Avtorja v četrtem razredu predstavim le 

ustno, v zvezek pa poleg naslova dela, ki ga obravnavamo, napišejo tudi ime in priimek avtorja. V 

petem razredu pa v zvezek zapišemo tudi nekaj letnic v zvezi z avtorjem in njegova pomembnejša 

dela. 

4. Katere učbenike uporabljate? 

Uporabljamo berila: Babica, ti loviš in Novi svet iz besed 5. Učbeniki so šolski in jih je približno 

deset na razred, saj primanjkujejo finančna sredstva za nakup učbenikov. Sama potem črpam 

nekatera druga dela tudi iz učbenika Na cvetoči livadi, ki je nekoliko zastarel, vendar pa v njem 

najdem na primer nekatera dela avtorje, po katerem je poimenovana naša šola ali besedila o sv. 

Miklavžu ali božiču, ki jih v berilih iz Slovenije ni. Mislim namreč, da je treba poznati svojo 

kulturo. 

5. Ali uporabljate priročnike za učitelje? Katere?  

Ne uporabljam priročnikov, ker so včasih preveč strukturirani in imam raje več svobode pri 

načrtovanju.  

6. Ali učite italijansko in slovensko književnost na enak način? 

Italijanščine ne poučujem. 

7. Kako se pripravite na pouk književnosti?  

V Državnih smernicah ni nič obvezujočega. Zato si po zgledu slovenskega učnega načrta pripravim 

okvirno delo za celo šolsko leto. Za vsako delo, ki ga obravnavam v razredu, pa se pripravim tako, 

da najprej besedilo preberem, razmislim, katere besede bi lahko bile učencem tuje, in jih med uro 

tudi obrazložim. Včasih učenci morajo napisati nekaj povedi z novimi besedami. Nato pripravim 
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učno uro: najprej zgodbo na kratko povzamem, jo preberem, nato pa razmislim o pogovoru o 

besedilu oz. vprašanjih ter o novih nalogah, ki jih včasih začnemo v šoli, včasih pa jih učenci 

rešujejo direktno doma. Nove naloge so lahko za vse enake (in jih potem skupaj primerjamo) ali pa 

različne glede na težavnost nalog. V šoli skušam čim bolj izvajati nove naloge v parih ali v 

skupinah, saj je drugače malo skupinskega dela in prevladuje predvsem frontalni pouk. Pri pripravi 

mi je vsekakor glavno vodilo to, da skušam, da se otrok književnost dotakne, in da si želijo tudi 

sami seči po knjigah. 

8. Katera vprašanja o prebranem najpogosteje postavite učencem? Taka, ki jih predlaga 

učbenik, si jih zamislite sami ali oboje? 

Pri načrtovanju vprašanj uporabljam tako vprašanja, predlagana v učbeniku, ki je osnova in dobro 

vodilo, kot tudi dodam svoja. Ko se pripravljam na pouk, načrtujem določena vprašanja, ki pa jih v 

kontekstu, če se pokaže potreba, tudi spremenim ali dodam še druga, in sicer na podlagi tega, kar 

učenci potrebujejo za boljše dojemanje besedila in za kakovostnejši odnos z njim. 

9. Katere kriterije za ocenjevanje uporabljate? 

Pri književnosti ocenjujem branje. Preverjam tudi razumevanje, a tega ne ocenjujem. Če dam kot 

novo nalogo pisanje spisa, ki se navezuje na obravnavano besedilo, ga ocenim. Poleg tega 

ocenjujem tudi deklamiranje pesmice na pamet. Učenci poznajo kriterije (na njim primeren način), 

ki jih upoštevam pri ocenjevanju, in se teh bolj ali manj držijo. Kriteriji, ki jih upoštevam pri 

deklamiranju pesmice, so: ustrezna intonacija, doživeto deklamiranje, razlikovanje premega in 

odvisnega govora in to, da ne »plešejo« z glasom, ko deklamirajo pesem. Učencem te kriterije 

pokažem tudi z zgledom, ko sama preberem odlomek ali poezijo. 

10. Bi kaj izboljšali glede pouka književnosti?  

Ni mi všeč, da je pouk književnosti prvi, ki odpade, ko primanjkuje časa. To je zato, ker je pri nas 

zakoreninjen koncept, da je pomembna vsebina in zapis v zvezek, saj drugače pomeni, da se v šoli 

ničesar ne počne. Včasih opažam, da primanjkuje navdušenosti učiteljev pri pouku književnosti. 

Poleg tega bi bilo bolje, če bi bilo določeno ravnovesje med sodobno in klasično književnostjo. 

Starejši učitelji namreč obravnavajo konkretno, klasično, kanonsko literaturo oz. velike pisatelje, ki 

pa se jih ne najde v sodobnih učbenikih, kjer prevladuje sodobna književnost. Zato menim, da bi 

bilo treba obravnavati tako sodobna kot klasična dela (Kosovel, Košuta ipd.). Pri obravnavi 

sodobnih del pa bi moralo biti več navdušenosti med učitelji, da bi pokazali učencem tudi sodobno 

književnost in abstraktnejše povezave. Glede ciljev pa: šole imajo pri nas v zamejstvu avtonomijo: 

struktura šole je tako na makro kot na mikro nivoju. To pomeni, da ni obveznih vsebin, posledično 

si jih učitelji sami izbirajo. Mislim, da je to po eni strani dobro zaradi raznolikosti učencev ter 

njihovih različnih zmožnosti in potreb (ki so iz leta v leto drugačne), po drugi strani pa bi bilo lahko 

v pomoč učiteljem, če bi vsebine za posamezne razrede vsaj nekoliko poenotili, da bi dosegli večjo 

enotnost v poučevanju književnosti v zamejskih šolah. 
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6.4 PRILOGA 4 – Prepis intervjuja z učiteljico v osnovni šoli v Sloveniji 

1. Katera dela/avtorje najpogosteje obravnavate? Iz učbenikov ali katera druga? Katere kriterije 

pri tem upoštevate? 

Merilo za izbiro avtorjev oz. književnih del so besedila v berilu, ki so izbrana tako, da zasledujejo 

cilje in predlagane vsebine iz učnega načrta. Za domače branje pa so določena tri besedila, in sicer 

Drejček in trije Marsovčki Vida Pečjaka, Grdi raček Hansa Christiana Andersena in pesniška zbirka 

Nogavičke za ptičke Ksenije Šoster Olmer. 

2. Obravnavate dela oseb, po katerih je poimenovana šola?  

Šola ni poimenovana po nobeni osebi. 

3. Kako podrobno predstavite avtorja? 

Pri obveznem domačem branju avtorje predstavim zelo podrobno. Povem njihov življenjepis ter 

dela, in sicer vso literaturo, tudi tisto za odrasle, če obstaja. Predstavitev je vedno v PPT-ju, tako da 

učenci dobijo vidno predstavitev avtorjeve podobe. V predstavitev vključim tudi fotografije 

njegovih del. Vedno poiščem tudi kakšno anekdoto iz avtorjevega življenja.  

O avtorjih besedil iz berila povem le par besed. Če so avtorji značilni za slovenski prostor, povem 

kaj več. Vedno pa preberemo, kar je o avtorju napisano pod besedilom v berilu, in pogledamo 

njegovo fotografijo, ki je v berilu. 

4. Katere učbenike uporabljate? 

Uporabljamo berilo Razširi roke (založba Mladinska knjiga), ki je glavni vir besedil. Včasih 

uporabljamo tudi Ciciban ter zgodbe z eko vsebino. Besedila prilagajam glede na tematiko in 

aktualne dogodke. Zato besedila poiščem tudi na spletu in v starih berilih, ki niso več potrjena, saj 

vsebujejo nekatera moralna besedila, ki pridejo večkrat v poštev. 

5. Ali uporabljate priročnike za učitelje? Katere?  

Ne. 

6. Ali učite italijansko in slovensko književnost na enak način? 

Tega vprašanja nisem postavila. 

7. Kako se pripravite na pouk književnosti?  

Najprej izberem besedilo, nato načrtujem strukturo učne ure. Uvodno motivacijo si zamislim tako, 

da razmislim, kaj učence najbolj pritegne. Temu sledi branje učitelja in učencev. Pri načrtovanju ure 

dajem velik poudarek na razumevanje, na čustven vidik in na poustvarjanje. Vedno povem na 

kratko, o čem bo govor v besedilu, saj mislim, da tako učenci lažje sledijo. V pripravi načrtujem 

določene dejavnosti, v praksi se lahko zgodi, da se ti odprejo možnosti, da narediš nekaj drugega,  

dodatnega. Med poukom ponovimo druge naučene stvari, a to naredimo mimogrede, da ne bi 

prevladovalo nad književnostjo, pri kateri je poudarek na estetskem doživljanju. 

8. Katera vprašanja o prebranem najpogosteje postavite učencem? Taka, ki jih predlaga 

učbenik, si jih zamislite sami ali oboje? 

Oboje. Kombiniram tako vprašanja iz berila kot svoja. 
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9. Katere kriterije za ocenjevanje uporabljate? 

Pri poeziji upoštevam estetsko in čustveno deklamiranje, upoštevanje ločil in premorov, kontakt s 

poslušalci, ustrezno glasnost in razločnost govorjenja ter količino učiteljeve pomoči. Pri govornem 

nastopu (kjer gre za nadgradnjo teme o besedilu) upoštevam uporabo knjižnega jezika, tekočnost 

pripovedi, ustrezno glasnost in hitrost govora, pripovedovanje brez mašil, upoštevanje dogovorjenih 

navodil (vsebina in dolžina govora), pripovedovanje v logičnem zaporedju, uporabo bogatih 

besednih zvez, ustrezno vključevanje nebesedne govorice, zanimivost oblikovane zgodbe (tako, da 

poslušalce pritegne) in stik s poslušalci. Ocena zajema sam govorni nastop in del, ki ga vsak učenec 

opravi kot poslušalec, in sicer kritični pristop do sošolčevega nastopa, s čimer učenci postanejo 

pozornejši. Večji del ocene prinese prva komponenta. Učenci ocenjujejo sošolce, saj se s tem 

naučijo, da postanejo kritični do ocenjevanja samih sebe in do svoje ocene. Njihovih ocen ne 

upoštevam pri ocenjevanju, v kolikor te niso realne. Učenci dobijo razpredelnico z izpisanimi 

kriteriji. Vanjo vnesejo svoja opažanja in oceno, ki bi jo učenec zaslužil. Po govornem nastopu 

izbrani učenec analizira sošolčev govorni nastop. V kolikor kateri od učencev meni, da analiza ni 

bila popolna, jo lahko dopolni. Izpostaviti morajo tudi dobre plati nastopa. (Npr.: zanimiva poved 

ali besedna zveza, ki si jo učenci zapomnijo, doživeto pripovedovanje, zabavna vsebina… ) Sledi 

učiteljeva analiza, ki povzame to, kar so učenci povedali in doda še svoja opažanja, v kolikor je to 

potrebno. Ocena je izključno učiteljeva, ki pa je velikokrat taka, kot bi jo dali tudi učenci. 

Pisnih izdelkov s področja književnosti ne ocenjujem. To delajo v petem razredu. 

10. Bi kaj izboljšali glede pouka književnosti?  

Dodala bi več ur književnosti v učnem načrtu. Ur književnosti je namreč premalo. Učenci v četrtem 

razredu na področju utrjevanja bralne tehnike namreč ne napredujejo – ostanejo na ravni tretjega 

razreda. Napredujejo pa v razumevanju. Cilj estetskega branja zasledujejo v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju. Spremenila bi torej razmerje med umetnostnimi in neumetnosnimi 

besedili. Teh je veliko; tudi z njimi gradimo in razvijamo besedišče, ne pa čustvenega in estetskega 

branja. (Da bi to še naprej gojili, smo se s starši dogovorili, da doma berejo otroci deset minut na 

glas, kar pa je odvisno od staršev, saj za glasno branje otroci potrebujejo poslušalca, danes pa teh 

ni.) Cilji učnega načrta po prenovi niso prezahtevni za učence. 
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6.5 PRILOGA 5 – Poročilo o opazovanju v osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom v Italiji 

6.5.1 Prvo opazovanje 

 

Opazovanje je potekalo 24. aprila 2018, in sicer šesto šolsko uro (60 min.). Učenci so obravnavali 

besedilo Sanje imajo kape z rdečimi cofi, Milana Dekleve. 

Učno uro je učiteljica začela z uvodno motivacijo. Učence je spraševala, kje živijo Eskimi, polarni 

medvedi, polarne lisice. Šlo je za jezikovno uvodno motivacijo, in sicer besedno – nizanje asociacij. 

Temu je sledila najava besedila, ko je učiteljica povedala, da je Milan Dekleva napisal pesem o tem, 

kako so se sanje odpravile na obisk k Eskimom, kaj vsega so videle in kako so se oblekle. Na tem 

mestu je učiteljica obrazložila nekaj besed. Učence je vprašala, kaj so cofi, kaj so sanje, kaj so 

prikazni. Če tega nihče ni vedel, jim je sama obrazložila (tudi tako, da je povedala italijansko 

sopomenko – po tem, ko je pomen besede najprej obrazložila opisno).  

Ko jih je spraševala, če vedo, kaj pomeni beseda sanje, jih je vprašala, ali jih ta izraz spominja na 

nekaj lepega. Ta del učne enote lahko razumemo tudi kot jezikovno uvodno motivacijo, in sicer 

navajanje asociacij (besedno motivacijo). 

Ko je obrazložila vse tiste besede, za katere je mislila, da bi lahko učencem povzročale težave, je 

besedilo še enkrat najavila tako, da je učencem rekla, da je v pesmi Milan Dekleva zapisal tudi to, 

kako je, če se ti sanje približajo in če se te dotaknejo. 

Pred branjem je učiteljica naredila krajši premor. Nato je besedilo interpretativno prebrala. Po 

branju je spet naredila premor.  

Nato je učence vprašala, ali jim je bila pesem všeč in zakaj ja oz. zakaj ne. Šlo je za vrednotenje. 

Ponovno jih je vprašala, ali so bile v pesmi kakšne besede, ki jih niso razumeli.  

Nato je učencem naročila, naj na prazen list papirja narišejo vse, kar jim pride na misel ob branju, 

ob tem pa naj napišejo tudi kakšno besedo. Besedilo je učiteljica še enkrat interpretativno prebrala, 

učenci so pa začeli delati. Potem ko je učiteljica prebrala pesem, so jo učenci prebrali vsak zase. V 

tem primeru gre za taksonomsko stopnjo uporabe. 

Svoje izdelke so učenci tudi predstavili. Nato je pesem prebrala ena učenka, ostali so sledili tako, da 

so sami brali v knjigi. 

Učiteljica je nato učencem postavila nekaj vprašanj o pesmi, ki jih bom navedla v nadaljevanju, 

zraven pa bom napisala še njihovo taksonomsko raven. 

VPRAŠANJE TAKSONOMSKA STOPNJA 

Čemu si sanje nadenejo kapo? Poznavanje 

Kakšne postanejo, ko se dotaknejo lic? Poznavanje 

Kaj pomeni voljne? Razumevanje 

Kako se sanje dokončno segrejejo, ko jim je še 

mraz? 

Poznavanje 

Kakšna zgleda prikazen? Prijazna ali strašljiva? 

Nariši jo. (To nalogo so imeli za doma.) 

Uporaba 

Kateri drug naslov bi lahko dali pesmi? Sinteza 

Katera beseda se rima z besedami cofi, Eskime, 

lisic, hladno? 

Analiza 
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Učenci so odgovarjali ustno. 

Na koncu je učiteljica učencem dala še nove naloge, in sicer tvorjenje besedila po vzorcu. Učenci so 

morali namreč v parih napisati pesem o tem, kako so se sanje odpravile na potovanje v tople kraje, 

na obisk k ribam, meduzam in morskim konjičkom. Vključiti so morali tudi opis opreme sanj za 

take kraje. Ko so dokončali, so sanje, ki gredo v tople kraje, tudi narisali. Kdor tega ni zaključil v 

šoli, je delo dokončal doma. Za domačo nalogo so učenci dobili tudi vprašanja (enaka tistim iz faze 

pogovor o prebranem), na katera so morali pisno odgovoriti. 

6.5.2 Drugo opazovanje 

 

Opazovanje je potekalo 7. maja 2018, in sicer četrto učno uro (60 min.). Učenci so obravnavali 

odlomek Ure kralja Mina, Bine Štampe Žmavc. 

Učiteljica je izvedla jezikovno, točneje izkušenjsko uvodno motivacijo. Učencem je postavila nekaj 

vprašanj: 

̶ Se vam kdaj zgodi, da teče čas počasi? 

̶ Kaj naredite, ko se dolgočasite? Kaj naredite, da preženete dolgčas? 

̶ Kdaj se pa zgodi, da teče čas hitro? 

̶ Vam je všeč, kar delate takrat? 

Iz pogovora z učenci in iz njihovih odgovorov je učiteljica speljala ugotovitev, da, ko se zabavamo, 

čas teče hitro, ko se ne zabavamo, pa počasi.  

Nato jih je še vprašala, ali čas dejansko teče enkrat hitro, drugič pa počasi. 

Nato je učiteljica besedilo najavila, in sicer tako, da je učencem povedala, da je nekoč živel kralj, ki 

je mislil, da ukazuje vsemu. Ker pa se ni hotel starati, je ukazal, naj čas teče počasneje. Obrnil se je 

do urarja in mu ukazal, naj naredi tako, da bodo ure tekle počasi, in da bo posledično sam ukrotil 

čas oz. da bo čas ukročen. Učiteljica je učence vprašala tudi, kaj pomeni urar in kaj pomeni ukrotil. 

Obe besedi jim je potem tudi obrazložila. 

Učiteljica je besedilo interpretativno prebrala; pred branjem in po njem je naredila krajši premor. 

Sledilo je nekaj vprašanj o besedilu. Ob navedenih vprašanjih bom določila njihovo taksonomsko 

stopnjo. 

VPRAŠANJE TAKSONOMSKA STOPNJA 

Vam je bil odlomek všeč? Zakaj? Vrednotenje 

Če je kralj upočasnil ure, je kuhar kuhal z 

urami, ki so trajale več časa. Kaj se je potem 

zgodilo? 

Analiza 

Ali lahko ukažemo času? Analiza 

Kdo je napisal besedilo? Poznavanje 

 

Nato so učenci ponovno prebrali besedilo, in sicer tako, da je vsak na glas bral en del, ostali so mu 

sledili v berilu. Po vsakem delu, ki ga je določen učenec prebral, je učiteljica postavila nekaj 

vprašanj v zvezi s tistim delom ter učencem pustila možnost, da so vprašali za pomen neznanih 

besed. 

Vprašanja si med uro niso sledila od najnižje do najvišje taksonomske ravni, temveč so si sledila po 

dogajanju v odlomku. 
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V nadaljevanju bom navedla učiteljičina vprašanja, ob njih pa še njihovo taksonomsko raven. 

VPRAŠANJE TAKSONOMSKA STOPNJA 

Kaj pomeni besno? Razumevanje 

Kaj se je na začetku zgodilo? Razumevanje 

Katere besedne igre uporablja pisateljica v 

prvem delu? 

Analiza 

Katera razlika je med peno in steno? Analiza 

Kaj je polivka? Razumevanje 

Kaj reče kralj na začetku? Namesto jajčni 

namaz, reče ...? 

Poznavanje 

Kaj je beton? Razumevanje 

 

Branje. 

VPRAŠANJE TAKSONOMSKA STOPNJA 

Koga je kralj najprej krivil za to, da zajtrk ni bil 

dober? 

Poznavanje 

Kdo je bil v resnici kriv? Analiza 

 

Branje. 

VPRAŠANJE TAKSONOMSKA STOPNJA 

Kaj je nihalo? Razumevanje 

Kaj pomeni »spet si me z nihalom po glavi«? Razumevanje 

 

Branje 

VPRAŠANJE TAKSONOMSKA STOPNJA 

Kaj pomeni premosorazmerna? Razumevanje 

Kaj je povzročilo zadrego? Razumevanje  

 

Sledile so nove naloge. Učence je učiteljica razdelila v tri skupine: vsaka skupina je delala svojo 

nalogo, ki jo je na koncu tudi predstavila ostalima dvema skupinama. 

Nove naloge so bile sledeče: 

̶ Sestavi kraljevi urnik. 

̶ Sestavi kraljevi jedilnik. 

̶ Kako je kralj sprejel kosilo? Odigraj. 

V prvih dveh primereh gre za vživljanje v književno osebo. V kolikor so v prejšnjih učnih urah 

učenci spoznali urnik oz. jedilnik, sta prvi dve novi nalogi pisanje besedila po vzorcu. V tretjem 

primeru gre za nadaljevanje besedila in njegovo dramatizacijo. 

6.5.3 Tretje opazovanje 

 

Opazovanje je potekalo 15. maja 2018, in sicer drugo in tretjo šolsko uro (120 min.). Učenci so z 

učiteljico obravnavali odlomek dela Vida Pečjaka, Drejček in trije Marsovčki. 

Najprej je učiteljica izvedla uvodno motivacijo. Učencem je postavila nekaj vprašanj, s katerimi je 

razvijala pogovor: 
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̶ Katera živa bitja poznamo? 

̶ Ali obstajajo še katera druga živa bitja poleg ljudi, živali in rastlin? 

̶ Poznamo še katera druga živa bitja, ki niso ravno ljudje in ne živijo na Zemlji? 

̶ Ste že videli kakega Marsovca? 

̶ Kaj mislite, Marsovci obstajajo ali ne? Ali obstajajo katera druga bitja, ki ne živijo na 
Zemlji? 

̶ Kje pa živijo? 

̶ Zakaj je pomembno, da je na planetu voda? 

̶ Zakaj se imenujejo Marsovci? 

̶ Kje je Mars? 

̶ Ali ste kje že videli vesolje? 

Nato je učiteljica učencem pokazala krajši posnetek o Sončnem sistemu, ob tem jim je sama 

razlagala (da učenci ne bi gledali posnetka v italijanščini). 

Po posnetku je učiteljica spodbudila pogovor o izkušnjah učencev z vesoljem in ostalimi planeti. Na 

koncu je učence še vprašala, kako se imenujejo tisti ljudje, ki potujejo v vesolje, da bi ga 

raziskovali. 

Šlo je torej tako za izkušenjsko uvodno motivacijo (pogovor o temi besedila) kot tudi za predstavno 

uvodno motivacijo (domišljijska slika). 

Učitelijca je nato najavila besedilo, in sicer tako, da je povedala, da je Vid Pečjak napisal zgodbo o 

tem, kako so Marsovčki obiskali Drejčka in kako je Drejček obiskal Marskovčke. Povedala je tudi, 

da bodo učenci o slednjem slišali v odlomku. 

Sledil je premor pred branjem, nato je učiteljica interpretativno prebrala besedilo, po branju pa je bil 

spet premor. 

Sledil je krajši pogovor o prebranem. Učiteljica je najprej postavila sledeča vprašanja, ob katerih 

bom navedla tudi njihove taksonomske stopnje: 

VPRAŠANJE TAKSONOMSKA STOPNJA 

Ali vam je bil odlomek všeč? Vrednotenje 

Bi prebrali knjigo? Vrednotenje 

Kaj vam je bilo najbolj všeč? Vrednotenje 

Kako se je imenoval planet, na katerem se je 

dogajala pravljica, ki si jo je Drejček ogledal z 

Marsovčki? 

Poznavanje 

 

Učiteljica je poudarila še to, da je bilo delo napisano še pred tem, ko smo ljudje spoznali 3D-kino. 

Pogovor o prebranem se je nadaljeval še po branju učencev. Potekalo je tako, da so učenci po vrsti 

na glas brali določen odlomek, učiteljica pa jim je po prebranem odlomku postavila nekaj vprašanj, 

h katerim navajam še taksonomsko stopnjo. 

Vprašanja si niso sledila od najnižje do najvišje taksonomske ravni, temveč so si sledila po 

dogajanju v odlomku: ko so prebrali en del odlomka, jim je učiteljica postavila nekaj vprašanj, spet 

je sledilo branje in spet vprašanja o ravnokar prebranem delu besedila. 
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VPRAŠANJE TAKSONOMSKA STOPNJA 

Kdo je pospremil Drejčka na ogled hiše? Poznavanje 

Komu je bil namenjen večji del hiše? Poznavanje 

V čem so posebne hiše? V čem se razlikujejo od 

naših? 

Analiza 

Kaj imajo namesto luči? Poznavanje 

Kako so sobe postavljene? Poznavanje 

Katere oblike je hiša? Poznavanje 

Kaj imajo v marsovski hiši namesto stopnic? Poznavanje 

 

Branje. 

VPRAŠANJE TAKSONOMSKA STOPNJA 

Katere igrače si se najbolj spomnil? Poznavanje 

Kako so zgledale lutke? Razumevanje 

 

Branje. 

VPRAŠANJE TAKSONOMSKA STOPNJA 

Kaj pomeni, da »puhti njegova vroča sapa 

vanj«? 

Razumevanje 

 

Branje. 

VPRAŠANJE TAKSONOMSKA STOPNJA 

Kateri dve sobi sta bili Drejčku najbolj všeč? 

Zakaj? 

Poznavanje in vrednotenje 

Katera soba bi bila vam najbolj všeč? Zakaj? Vrednotenje 

Kaj se je zgodilo v pravljici, ki jo je Drejček 

videl? 

Razumevanje 

 

Branje. 

VPRAŠANJE TAKSONOMSKA STOPNJA 

Katere pravljice jim je pripovedoval Drejček? Poznavanje 

Ali se vam zdi, da ima Miš prav, da so naše 

pravljice bolj žalostne? 

Vrednotenje 

 

Učiteljica je nato učence razdelila v tri skupine. Vsaka skupina je dobila eno različno novo nalogo, 

ki jo je na koncu tudi predstavila razredu. 

1. Napiši, kateri predmeti se nahajajo  v marsovskih sobah in zapiši, čemu so namenjeni. Predmete 

lahko tudi narišeš.  

SOBA PREDMETI UPORABA 

Igralnica 

 

 

  



107 

 

Čitalnica 

 

 

  

Učilnica 

 

 

  

Ležalnica 

 

 

  

Počivalnica 

 

 

  

Telovadnica 

 

 

  

Sprehajalnica 

 

 

  

Direndajalnica 

 

 

  

Pripovedovalnica pravljic 

 

 

  

Opazovalnica zvezd 
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2. Na televiziji pripravljajo Drejčku intervju o njegovem obisku pri Marsovcih. Napišite in 

odigrajte intervju. 

Novinar: Lepo pozdravljeni, gospod Drejček! Slišali smo, da ste nedavno obiskali prav posebne 

prijatelje, ki sploh ne živijo na naši Zemlji. Nam lahko poveste, kako je do vašega srečanja sploh 

prišlo? 

Drejček: _________________________________________________________________ 

Novinar: _________________________________________________________________ 

Drejček: _________________________________________________________________ 

Novinar: _________________________________________________________________ 

Drejček: ________________________________________________________________ 

 

3. Tudi sam si obiskal marsovsko pripovedovalnico pravljic, kjer si slišal čisto novo marsovsko 

pravljico ... 

 

V prvem primeru gre za neke vrste dopolnjevanje zgodbe, saj učenci sami dopolnijo opis sob oz. 

predmetov, ki se nahajajo v njih.  

V drugem primeru gre za vživljanje v knjižno osebo (v Drejčka), neke vrste nadaljevanje zgodbe 

(kaj se je zgodilo, ko se je Drejček vrnil z Marsa) ter za dramatizacijo (izvedba intervjuja). 

V tretjem primeru pa gre za tvorjenje besedila po vzorcu. 

 



109 

 

 

6.6 PRILOGA 6 – Poročilo o opazovanju v osnovni šoli v Sloveniji 

6.6.1 Prvo opazovanje 

 

Opzovanje je potekalo 13. aprila 2018 prvo in drugo šolsko uro. Učenci so obravnavali besedilo 

Smiljana Rozmana, Slika. 

Na začetku je potekala uvodna motivacija, in sicer jezikovna – izkušenjska (učenci so morali v šolo 

prinesti dve svoji fotografiji: eno, ki jim je všeč, drugo pa tako, ki jim ni; v krogu so obe fotografiji 

predstavili, povedali, zakaj jim je ena všeč, zakaj pa jim druga ni, nato so še povedali, kaj njihovi 

starši menijo o fotografijah) ter besedna (vrsta jezikovne uvodne motivacije), ko so učenci navajali 

asociacije temu, kar so se pogovarjali krogu.  

Sledila je najava besedila, ko je učiteljica povedala, kdo je besedilo napisal (v berilu je učence tudi 

opozorila na pisateljevo fotografijo) in o čem besedilo govori. To je storila tako, da se je nanašala 

na asociacije učencev. 

Po najavi besedila je učiteljica naročila učencem, naj se udobno namestijo in naj jo poslušajo. Pred 

branjem je naredila premor, besedilo je nato interpretativno prebrala in po branju spet naredila 

krajši premor.  

Besedilo so nato prebrali še učenci – najprej v tišini vsak zase, nato pa je vsak prebral po nekaj 

povedi na glas, in sicer tako, da ga je učiteljica imenovala. Glasno branje so ponovili dvakrat, tako 

da je prišel vsak na vrsto. Med glasnim branjem so lahko učenci vprašali za razlago neznanih besed, 

ki so jih podčrtali med tihim branjem.  

Sledil je pogovor o besedilu. Potekal je tako, da so učenci eden drugemu postavljali vprašanja, nato 

je nekaj vprašanj postavila še učiteljica. Vseh vprašanj je bilo štirinajst. K vsakemu navedenemu 

vprašanju bom napisala še taksonomsko stopnjo. 

VPRAŠANJE TAKSONOMSKA STOPNJA 

Kdo je glavni junak? Poznavanje 

Kdo nastopa v zgodbi? Poznavanje 

Kdo je napisal zgodbo? Poznavanje 

Kaj pomeni »kodrček«? Razumevanje 

Kaj je bilo Janku najmanj všeč? Poznavanje 

Kaj pomeni »korenjak«? Razumevanje 

Kaj rečejo ponavadi očetje ob fotografiji svojih 

sinov/hčera? Kaj pa rečejo navadno mame? 

Analilza 

 

Učiteljičina vprašanja: 

VPRAŠANJE TAKSONOMSKA STOPNJA 

Obnova besedila. Razumevanje 

Kaj je šlo Janku na živce? Razumevanje  

Kakšen je bil Janko na fotografiji? Razumevanje 

Kaj je rekel očka? Poznavanje 

Kaj je rekla mama ob fotografiji? Poznavanje 

Kako si predstavljaš dekliško kapico? Razumevanje 

Kaj bo naredil Janko, ko bo dobil denar? Poznavanje 

Komu je bil podoben Janko na fotografiji? Poznavanje 
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Pri novih nalogah so učenci lahko izbirali med pripovedovanjem zgodbe v vlogi glavnega junaka, 

njegove mame, njegovega očeta ali njegovega prijatelja in med odgovarjanjem na vprašanja, ki so 

bila zapisana na listu. V prvem primeru gre za vživljanje v književno osebo, primeri nalog na listu 

pa so zajemali nekaj vprašanj različnih taksonomskih ravni, ki jih navajam v nadaljevanju, ter tri 

primere ilustriranja besedila (ilustracija balonaste glave – primer razumevanja pomena besedne 

zveze ter ilustraciji glavnega junaka, ko je bil star eno leto, ter ko bo še nekoliko starejši, kot v času 

dogajanja zgodbe). 

VPRAŠANJE TAKSONOMSKA STOPNJA 

Kaj je opazoval Janko? Poznavanje 

Iz besedila izpiši poved, iz katere izvemo, 

koliko je bil Janko star, ko so ga fotografirali. 

Razumevanje 

V nekaj povedih napiši, kakšen je bil Janko na 

fotografiji. 

Razumevanje  

Nariši balonasto glavo. Uporaba 

Kaj sta menila Jankov oče in mama o Janku na 

fotografiji? 

Poznavanje 

Kaj bo storil Janko, ko bo imel denar? Poznavanje 

Nariši Janka na fotografiji, ko je bil star eno 

leto, nato pa še Janka na zamenjani fotografiji. 

Uporaba 

 

6.6.2 Drugo opazovanje 

 

Opazovanje je potekalo 20. aprila 2018 prvo in drugo šolsko uro. Učenci so obravnavali besedilo 

Kraljična na zrnu graha, Hansa Christiana Andersena.  

Učno uro je učiteljica začela z uvodno motivacijo. Najprej je učiteljica učence vprašala, kateri liki 

nastopajo v pravljicah. Ko so jih učenci nekaj našteli, jih je učiteljica vprašala, ali obstajajo kateri 

od njih tudi v realnem življenju. S tem vprašanjem je napeljala pogovor na kralje, kraljice, 

kraljeviče, kraljične, prince in princese. Učencem je razložila tudi, katera je razlika med princesami 

in kraljičnami. Nato je učencem naročila, naj narišejo, kako po njihovem mnenju zgleda kraljična, 

kako si jo predstavljajo. O slikah, ki so jih pritrdili na tablo, so se tudi pogovorili: učiteljica je 

učence spraševala, katere so podobnosti in katere so razlike med narisanimi kraljičnami. Nato so 

učenci v skupinah napisali vse tisto, kar je značilno za kraljično – glede videza in glede vedenja oz. 

značaja. Pogovorili so se tudi o napisanem. Med pogovorom jih je učiteljica še dodatno spraševala 

za dodatne značilnosti kraljičen, ki ne spadajo na področje videza. Na koncu je učiteljica pokazala 

škatlo presenečenja, učenci so morali ugibati, kaj bi lahko bilo v njej. Nato je učiteljica škatlo 

odprla in jim razkrila, da je v njej zrno graha – tako so učenci razumeli, da bodo v berilu brali 

pravljico Kraljična na zrnu graha.  

Uvodna motivacija, ki jo je učiteljica uporabila, je bila tako jezikovna – besedna (šlo je namreč za 

asociacije ob besedi pravljica, ob besedi kraljična in ob zrnu graha v škatlici) kot nejezikovna – 

risanje. 

Učiteljica je besedilo najavila, povedala je tudi, kdo je avtor dela. Nato je poudarila, da v berilu ne 

gre za odlomek, a za celotno besedilo, ki pa ni original, temveč je skrajšana in prirejena verzija. 

Učiteljica ni prebrala besedila – brali so le učenci, in sicer najprej potiho, vsak zase, nato pa na glas. 

Da so vsi prišli na vrsto, so pravljico prebrali dvakrat.  
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Preden je učiteljica dala navodilo za branje oz. po najavi besedila, je počakala par sekund. Premor 

je bil tudi po vsakem branju. 

Sledil je pogovor o besedilu. Potekal je tako, da je učiteljica postavljala vprašanja, ki pa niso 

potekala v vrstnem redu glede na zahtevnost. V nadaljevanju bom naštela vprašanja, kot so bila 

podana med učno uro, ter njihove taksonomske stopnje. 

VPRAŠANJE TAKSONOMSKA STOPNJA 

Kaj pomeni posteljnjak? Razumevanje 

Kaj pomeni pernica?  Razumevanje 

Kaj pomeni žimnica? Razumevanje 

Misliš, da je to resnična zgodba, kot piše v 

besedilu? 

Vrednotenje 

Katere značilnosti pravljice ste opazili v tej 

pravljici? 

Analiza 

Ali v resničnem življenju obstaja nekdo, ki je 

tako občutljiv kot kraljična? 

Analiza 

Poišči pravljična števila v besedilu. Analiza 

Zakaj je nekomu pomembno, da ima kraljično 

za ženo? 

Vrednotenje 

Kaj misliš, da kraljeviču ni bilo po godu pri 

ostalih kraljičnah? 

Vrednotenje 

Kakšna bi morala biti tvoja kraljična oz. tvoj 

kraljevič? 

Vrednotenje 

Predstavljaj si, da boš s to osebo živel/živela za 

vedno. Kaj bo tisto, ki nekoga obdrži za vedno? 

Vrednotenje 

Kdo je odigral pomembno vlogo pri izbiri 

kraljične? 

Razumevanje 

Zakaj kraljica ni zaupala besedam kraljične pred 

vrati? Kaj jo je zmotilo, ko so odprli grajska 

vrata? 

Razumevanje 

Kako zgleda nekdo, ki je premočen? Razumevanje 

Kaj se je odločila kraljica? Poznavanje 

Zakaj je bilo pomembno to (dejanje, ta 

preizkus) za kraljico? Kaj je bil glavni vzrok 

temu (dejanju)? 

Razumevanje 

V mislih oblikujte pogovor. Kraljevič se 

odpravlja na pot po kraljestvih, da najde ženo. 

Mama mu daje navodila, na kaj naj bo pozoren 

pri iskanju prave kraljične. V parih izvedite igro 

vlog. 

Sinteza 

 

Pogovoru o besedilu ni sledilo ponovno branje. 

Sledila je torej faza novih nalog, in sicer pisanje oglasa: Išče se prava kraljična. Kaj vse mora imeti 

in kakšna mora biti? 

Gre za novo nalogo, ki od učencev zahteva poustvarjalno pisanje v povezavi s prebranim 

besedilom. 
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6.6.3 Tretje opazovanje 

 

Opazovanje je potekalo 4. maja 2018, in sicer prvo in drugo šolsko uro. Učenci so z učiteljico 

obravnavali pesniško zbirko, ki jo imajo predvideno za domače branje. To je zbirka Nogavičke za 

ptičke, Ksenije Šoster Olmer. Glede na to da so jo prebrali sami doma, med učnima urama niso 

obravnavali samo ene pesmi, temveč so podrobneje analizirali celotno zbirko. 

Najprej je bila na vrsti uvodna motivacija. Učenci so si ogledali posnetek gospe, ki prebira pesem 

Dvakrat. Po posnetku je učiteljica učence vprašala nekaj vprašanj: 

̶ Na kaj vas spominja?  

̶ Ali ste pesmico že kje prebrali? 

̶ Kdo so punce, ki so napisane na začetku zbirke? 

̶ Ali mislite, da je pesnica še živa? Po čem to sklepate? 

Uvodna motivacija je bila v tem primeru izkušenjska, saj so učenci povezovali, kar so slišali in 

videli na posnetku s svojimi izkušnjami. 

Nato je sledila najava besedila, ki je bila nekoliko daljša: življenje in dela pesnice Ksenije Šoster 

Olmer je učiteljica predstavila s prosojnicami. Med samo predstavitvijo je učencem postavila nekaj 

vprašanj, s katerimi je točneje razložila določene besede:  

̶ Kaj mislite, da dela umetnostni zgodovinar? 

̶ Kaj pomeni ZDA? 

Po učiteljičini predstavitvi pesnice je vsak učenec povedal nekaj, kar si je zapomnil. 

Učiteljica ni interpretativno prebrala nobene pesmi, celotno zbirko so predhodno prebrali učenci za 

domačo nalogo. 

Faza pogovora o besedilu je potekala tako, da je učiteljica učencem razdelila učne liste z vprašanji. 

Učenci so odgovarjali v skupinah. Po vsakem odgovorjenem vprašanju so učenci z učiteljico 

preverili odgovore in se še dodatno pogovorili.  

Najprej so morali učenci napisati sledeče podatke o pesniški zbirki: naslov, avtor, ilustrator, 

založba, leto izdaje. Gre za taksonomsko raven poznavanja. 

Pri tem je učiteljica učence vprašala, zakaj je pomembna založba in kaj mora založnik narediti.  

Spodaj navajam vprašanja, ki so bila na učnem listu, in tista, ki so prišla na dan med pogovorom o 

določenih odgovorih (slednja navajam tiskano). Vprašanja si niso sledila po vrsti od prve do zadnje 

stopnje taksonomske lestvice. 

V nadaljevanju so navedena vprašanja in njihove taksonomske stopnje. 

VPRAŠANJA TAKSONOMSKA STOPNJA 

Na koliko delov je razdeljena pesniška zbirka 

Nogavičke za ptičke?  

Poznavanje 

Poimenuj jih. Poznavanje 

Kaj je tema pesmi Ti? Razumevanje 

Napiši naslove vseh pesmi, ki bi jih lahko 

uporabili za uspavanke. 

Analiza 

PREBERI PESEM. SE TI ZDI USPAVANKA? Razumevanje  

KATERA JE V RESNICI TEMA PESMI TIHO Razumevanje 



113 

 

TIHO? 

PREBERI PESEM POPOLDANSKI SPANEC. 

JE TO USPAVANKA? 

Razumevanje  

Kaj vse se lahko zgodi otroku Po potepu? Poznavanje 

KAJ OD TEGA, KI JE V PESMI PO POTEPU, 

SE TI DOGAJA? 

Analiza 

Ponovno preberi pesem Ihta in ugotovi, kaj je 

povzročilo pri deklici pravo nevihto jeze. 

Poznavanje  

Ali si se ti že ihtal? Uporaba 

Kaj je bil pa pri tebi vzrok? Uporaba 

ZAKAJ JE PESEM IHTA TAKO NAPISANA? Analiza 

KAKO BI JO PREBRAL? Analiza 

Deklica se je sama oblekla za v vrtec. Kaj vse je 

obsegala njena garderoba? 

Poznavanje 

KATERA PESEM GOVORI O TEM? Razumevanje 

ALI VI IZBERETE SAMI, KAJ BOSTE 

OBLEKLI ZA V ŠOLO? 

Analiza 

BI VI ŠLI V ŠOLO TAKO OBLEČENI, KOT 

JE ŠLA PUNČKA V VRTEC? 

Vrednotenje 

Kaj bo po poklicu deklica, ko bo velika? Poznavanje 

Komu vse plete babica nogavičke? Razumevanje 

V kateri pesmi se pesnica loteva teme ločitve 

med starši? 

Razumevanje 

KAJ SE DOGAJA MED LOČITVIJO? Razumevanje 

KAJ SE POTEM ZGODI Z OTROKOM? Razumevanje 

KOLIKO STVARI IMA OTROK? Razumevanje 

KAJ JE TISTO, KI VAM POVE, DA GRE ZA 

LOČITEV/LOČENE STARŠE? 

Analiza 

V pesmi Moj očka je najboljši tati pesnica opiše, 

kaj vse naredi očka s svojim sinom. V čem je ta 

očka podoben tvojemu? Kaj počneš ti s svojim 

očkom in ni opisano v pesmi? 

Analiza  

KAJ POMENI, DA TE NOSI ŠTUPORAMO? Razumevanje 

KAJ POMENI POFOČKA? Razumevanje 

Zakaj otroci v soboto pustijo mamo dalj časa 

spati? 

Razumevanje  

Kaj pomeni, da mamica doma nosi hlače? Razumevanje 

V katerih pesmih se pesnica loteva problema 

dojenčkov in odnosov med brati in sestrami? 

Analiza 

 

V nekaterih primerih so učenci tudi ponovno prebrali določene pesmi iz zbirke, da so lahko 

odgovorili na vprašanja. 

Sledile so nove naloge, ki so jih učenci rešili za domačo nalogo. Vprašanja so bila napisana na 
učnem listu, ki so ga učenci dobili v šoli. Poleg tega so si morali izbrati eno pesem in se jo naučiti 

deklamirati na pamet. 
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VPRAŠANJA TAKSONOMSKA STOPNJA 

Kdo je gospod Jazne? Razumevanje 

Kdaj bo šel otrok domov, čeprav ga zebe? Poznavanje 

Kaj vse je pristalo na prtu? Poznavanje 

Kaj meniš, kdo je pojava, ki straši po Bledu? Razumevanje 

Predelaj pesem V parku pelje na sprehod (npr.: 

balon vrvico  vrvica balon). 

Sinteza  

Katera pesem ti je bolj všeč? Vrednotenje 

V pesmi Fantki so ... Punčke so ... lahko 

rečemo, da se skrivata dve pesmi. Na kratko 

napiši, kaj nam je poskušala s to pesmico 

povedati pesnica. 

Razumevanje  

Katera pesem ti je bila najbolj všeč? Zakaj? Vrednotenje 

 

V tem primeru ne gre za take nove naloge, kot jih definira Saksida (2008), temveč gre bolj za fazo 

pogovor o prebranem. 


