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Povzetek 

Na območju slovenske Istre živi tudi italijanska narodnostna skupnost. Njenim pripadnikom 

pripada po zakonu tudi šolanje v prvem/maternem jeziku, zato so na tem območju med drugimi 

tudi osnovne šole z italijanskim učnim jezikom. Pouk vseh predmetov poteka v italijanskem 

jeziku, 2–3 ure na teden pa se učenci učijo tudi slovenskega jezika kot drugega jezika/jezika 

okolja. Med opravljanjem prakse na obalnih osnovnih šolah s slovenskim učnim jezikom smo 

opazili, da je znanje italijanskega jezika kot jezika okolja pri učencih zelo različno, zato nas je 

v magistrskem delu zanimalo, kakšno je znanje slovenskega jezika pri učencih, ki obiskujejo 

osnovno šolo z italijanskim jezikom oz. katerih prvi/materni jezik je italijanščina. 

Namen magistrskega dela je bil ugotoviti, katere napake se pojavljajo pri učencih 2., 3. in 4. 

razreda osnovne šole z italijanskim učnim jezikom, in sicer pri pisanju in govorjenju v 

slovenskem jeziku kot jeziku okolja; katere težave in napake opazijo njihovi učitelji; kakšno je 

mnenje učencev o njihovi sporazumevalni zmožnosti v slovenskem jeziku in kakšno je mnenje 

o pouku slovenskega jezika pri učiteljih in učencih. Pri analizi izvedene raziskave smo uporabili 

predvsem kvalitativni pristop (analiza zapisanih in govorjenih besedil učencev, analiza 

pogovora z učenci in analiza intervjuja učiteljic) in ga na določenih točkah podkrepili s 

kvantitativnim pristopom (del analize zapisanih in govorjenih besedil učencev). 

V Teoretičnem delu smo izhajali iz pojma sporazumevalna zmožnost, opredelili prvi/materni 

jezik in drugi jezik oz. jezik okolja ter se v nadaljevanju osredotočili na učenje slovenskega in 

italijanskega jezika. Primerjali smo tudi učna načrta za slovenščino v osnovni šoli z italijanskim 

učnim jezikom in osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom.  

V Empiričnem delu smo z izvedeno raziskavo potrdili predvidevanje, da se ne bodo pokazale 

očitne razlike v sporazumevalni zmožnosti v slovenskem jeziku pri mlajših in starejših učencih. 

Spoznali smo, da se določene napake pri pisanju in govorjenju učencev ponavljajo v vseh treh 

razredih, da imajo učenci o svoji sporazumevalni zmožnosti boljše mnenje, kot je njihovo 

dejansko znanje, da težave učencev zaznavajo tako učenci sami kot njihovi učitelji. Spoznali 

smo tudi, da se najpogosteje pojavljajo napake pri rabi knjižnih besed/besednih zvez. Ugotovili 

smo, da je večini učencev všeč pouk slovenščine, še posebej branje in dramsko nastopanje v 

slovenščini. Učiteljice so opisale pouk slovenskega jezika in povedale, da večina učencev 

obiskuje bralno značko v slovenščini, vendar se število sodelujočih z višjim razredom manjša. 

Rezultati magistrskega dela so uporabni za učitelje slovenščine prvega in drugega vzgojno-

izobraževalnega obdobja na osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom, predvsem izpisane 

napake učencev pri pisanju in govorjenju; učitelji se lahko osredotočijo na te napake in jih 

skušajo odpraviti. 

 

Ključne besede: sporazumevalna zmožnost v slovenskem jeziku, italijanski jezik kot 

prvi/materni jezik, slovenski jezik kot drugi jezik oz. jezik okolja, osnovna šola z italijanskim 

učnim jezikom, pripovedovalno besedilo, raba slovenskega jezika v šoli in zunaj nje 
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Abstract 

The Italian Ethnic community lives amongst the locals in the Slovenian Istria area. According 

to the provisions of Slovenian education legislation their children can implement their right to 

education in their mother tongue/in their first language. As a result, primary schools, where 

these children can attend mother tongue classes, in this case Italian classes, among other 

schools, can also be found in this area. All school subjects are taught in Italian, and pupils have 

2-3 Slovene lessons as their second language/language of the environment per week. During 

our teaching practice in the Slovene primary schools, located in the coastal area, we noticed 

that the knowledge of pupils when it comes to the Italian language varies a lot, which is why 

we considered writing a master’s thesis about the level of  knowledge as far as Slovene as the 

second language is concerned amongst pupils’ attending the elementary schools where the 

teaching language of education is Italian since their first language is Italian. 

The purpose of the herewith master’s thesis was to establish which errors 2nd graders, 3rd  

graders and 4th graders, attending the Italian primary schools, often make while writing and 

speaking in their second language – Slovene; the type of errors and other related issues their 

teachers notice the most; how the pupils perceive their communication skills of the Slovene 

language, and what are the pupils and teachers’ views on the quality implementation of the 

Slovene lessons. After analysing the research, which was carried out, the qualitative approach 

(the analysis of written and spoken texts, produced by pupils, the conversation analysis with 

pupils and interview analysis with the teachers) was primarily used and then at certain points 

the latter were also strengthened with the help of the quantitative analysis (parts of the analysis 

of the pupils’ written and spoken texts). 

The Theoretical part of the thesis was based on the concept of communication skills. We then 

tried to first define the first language/mother tongue and then the second language or the 

language of the environment. Finally, we focused on Slovene and Italian learning methods. In 

addition, we drew a comparison between the Slovenian and Italian curriculum.  

In the Empirical part the findings we had previously gathered after the research, were then used 

to confirm our prediction that no substantial differences in the area of communication skills as 

far as the Slovene language is concerned among younger and older pupils would be found. The 

fact is that we have also found out that some mistakes, made by pupils, in writing and speaking 

are in fact common in all three classes; that pupils do have a better opinion of their 

communication skills than their actual knowledge really is; and that the errors made by pupils 

are perceived by both the pupils themselves and the teachers. We also discovered that the most 

frequent errors are related to the use of appropriate words, literary words, phrases and 

collocations. The findings show that the majority of the pupils enjoy Slovene lessons, especially 

reading and drama. Moreover, the teachers described the way the Slovene lessons are carried 

out and said  that the majority of pupils attend the Slovene reading badge, however, the number 

of participants usually decreases in higher grades. The results of this thesis are especially useful 

for teachers of Slovene in the first educational period, namely during the first six grades in the 

Italian primary schools. Moreover, it can be very useful to take into consideration the most 

common errors, made by pupils, in the field of writing and speaking as well. In the end teachers 

thus have the opportunity to focus on them and try to eliminate them as early as possible.  

 

Key words: communication skills in the Slovenian language, Italian as the first language/mother 

tongue, Slovenian as a second language/language of the environment, primary school in Italian 

language, narrative text, the use of the Slovenian language inside and outside of the school  
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1 Uvod  

Na območju slovenske Istre (v občinah Koper, Ankaran, Izola in Piran) živi avtohtona 

italijanska narodna skupnost. Uradna jezika na tem območju sta slovenščina in italijanščina. 

Vrtci in šole so ločeni glede na učni jezik – so slovenski ali italijanski. Vzgojno-izobraževalnih 

ustanov z italijanskim učnim jezikom je petnajst: 9 vrtcev, 3 osnovne šole s podružnicami in 3 

srednje šole. V večini izmed teh je obvezno učenje slovenščine kot drugega jezika oz. jezika 

okolja (v slovenskih osnovnih šolah v dvojezičnih občinah na Obali pa je obvezno učenje 

italijanskega jezika). 

Pri usvajanju prvega/maternega jezika in pri usvajanju oz. učenju drugega jezika ter pri učenju 

tujega jezika so podobnosti in razlike. Prvi/materni jezik je »jezik, ki se ga prvega naučimo, ga 

najbolje znamo, ga največ uporabljamo, se z njim identificiramo in nas po njem identificirajo« 

(Čok, Skela in Kogoj, 1999: 41). Drugi jezik ali jezik okolja se tam, kjer živijo priseljenci in 

pripadniki obeh manjših, pojavlja kot jezik sporazumevanja. V narodnostno mešanih družinah 

je težko postaviti mejo med prvim/maternim in drugim jezikom, ker imajo otroci stalen stik z 

obema jezikoma (Čok, Skela in Kogoj, 1999).  

Pri nas je bilo opravljenih že nekaj raziskav o sporazumevalni zmožnosti oseb, ki znajo 

slovenski in italijanski jezik, a je bil dan večji poudarek slovensko govorečim osebam.  Zato v 

magistrskem delu raziskujemo razvitost sporazumevalne zmožnosti v slovenskem knjižnem 

jeziku pri učencih, ki obiskujejo osnovno šolo z italijanskim učnim jezikom in doma vsaj z 

enim od staršev govorijo italijanski jezik.  

V teoretičnem delu magistrskega dela so podrobneje predstavljene teme: sporazumevalna 

zmožnost, govorni razvoj otrok in dejavniki govornega razvoja, prvi/materni jezik in drugi 

jezik/jezik okolja. Razloženi so tudi pojma enojezičnost in dvojezičnost ter procesi 

usvajanja/učenja prvega/maternega jezika in drugega jezika. Pri govornem razvoju dvojezičnih 

otrok so navedeni dejavniki in težave, ki nastanejo pri usvajanju/učenju drugega jezika. V 

zaključnem delu teoretičnega dela sta predstavljeni še vloga italijanskega jezika v Republiki 

Sloveniji in vloga slovenskega jezika v italijanskih vzgojno-izobraževalnih ustanovah v 

Republiki Sloveniji.  

V empiričnem delu so prikazani rezultati raziskave, ki je bila izvedena med učenci 2., 3. in 4. 

razreda osnovne šole z italijanskim učnim jezikom na Obali, in sicer z uporabo pisnih 

preizkusov in ustnih intervjujev. Z njo smo želeli ugotoviti, ali se sporazumevalna zmožnost 

učencev s starostjo razvija, s čim je povezan njen razvoj in katere so tipične jezikovne napake, 

ki se pojavljajo pri usvajanju/učenju slovenščine kot drugega jezika, ter kaj o vlogi in rabi 

slovenščine menijo učenci in njihovi učitelji.  
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2 Teoretični del  

2.1 Sporazumevalna zmožnost  

S. Medveš je v svojem članku (2006) zapisala, da je jezik »glavno sredstvo komunikacije med 

ljudmi« (Medveš, 2006: 196). Če poznamo jezik in ga razumemo, se lahko uspešno 

sporazumevamo z ostalimi, ki prav tako poznajo in razumejo ta jezik. Da smo lahko uspešni pri 

komuniciranju v določeni družbi, pa moramo obvladati določene komunikacijske veščine 

(ustno in pisno sporočanje, poslušanje, sprejemanje slušnih informacij, spreminjanje slišanega 

v pisno sporočanje, razumevanje pridobljenih informacij in odzivanje nanje) (Medveš, 2006). 

M. Bešter Turk je zapisala, da je sporazumevalna zmožnost »to, kar človek zna (ima na 

razpolago) za sporazumevanje (za opravljanje govornih dejanj) v raznih sporazumevalnih 

okoliščinah« (Bešter Turk, 2011: 115). Sporazumevalna zmožnost je pri osebah relativna in se 

lahko razvija. Za uspešen razvoj sporazumevalne zmožnosti pri posamezniku pa je pomembno 

njegovo sodelovanje pri sporazumevalnih dejavnostih, tj. poslušanju, govorjenju, branju in 

pisanju. Le-ta se razvija z rabo jezika v konkretnih okoliščinah sporazumevanja z ostalimi 

udeleženci. Sporazumevalna zmožnost je sposobnost dveh posameznikov, da se v različnih 

okoliščinah lahko sporazumevata, saj gre za zmožnost tvorjenja sporočil sporočevalca in 

prejemnika, ki sodelujeta v dvosmernem ali enosmernem sporazumevanju (Bešter Turk, 2011). 

M. Bešter Turk in M. Križaj (2015) sta zapisali, da je sporazumevalna zmožnost »zmožnost 

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

ustreznih in jezikovno pravilnih besedil raznih vrst« (Bešter Turk in Križaj, 2015: 5).  

Učenci razvijajo sporazumevalno zmožnost pri pouku sistematično in transakcijsko ter so pri 

pouku aktivni (Bešter Turk in Križaj, 2015). Ko učenci sodelujejo v sporazumevalnih 

dejavnostih, tj. pri poslušanju, govorjenju, branju in pisanju, razvijajo svojo sporazumevalno 

zmožnost (Bešter Turk, 2011). S pomočjo govora, poslušanja, branja in pisanja se otroci 

sporazumevajo z ostalimi. Prva zmožnost, s katero prihaja otrok v stik, je poslušanje. Otrok s 

poslušanjem, ki je pomemben vir usvajanja jezika, spoznava okolico, glasove, kasneje pa s 

poslušanje zaznava tudi besedišče in slovnična pravila ter tako različne vsebine. S poslušanjem 

otrok spoznava tudi govor, ki ga postopoma usvaja. Otrok tako najprej spozna glasovni sistem 

in poskuša tvoriti glasove, šele nato spoznava besede in poskuša razumeti njihov pomen ter 

tako razvija svojo sporazumevalno zmožnost. Pisanje naj bi otroci postopoma usvajali in v tem 

času prešli različne stopnje. Pomembno je, da otroci spoznajo odnos glas–črka, saj le tako lahko 

odkrijejo sistem pravilnega zapisovanja, ki kasneje vodi v zapise besed in povedi. Ko otroci 

usvojijo grafične znake oz. zapis črk, števk in ostalih znakov, se začne dekodiranje besed oz. 

branje. Otrok črke najprej razbere, nato pretvori v glasove in jih poveže v besedo. Šele ko otrok 

usvoji bralno tehniko in jo avtomatizira, lahko bere z razumevanjem (Colja, 2013).  

2.1.1 Govorni razvoj in dejavniki govornega razvoja  

Različni avtorji navajajo, da na govorni razvoj otrok najpogosteje vplivajo: kakovost njegovega 

družinskega okolja, sociodemografske značilnosti družine, kakovost vrtca in genetski 

dejavniki. Različne raziskave so pokazale, da je obdobje do mladostništva kritično obdobje za 

govorni razvoj. Pri posameznikih, ki so se po obdobju mladostništva začeli učiti drugi jezik, so 

z raziskavami zaznali različne težave (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). 
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2.1.1.1 Družinsko okolje 

Znano je, da starši pomembno vplivajo na razvoj otrokovega govora. Družine se med seboj 

razlikujejo, prav tako pa vsaka družina drugače spodbuja in nudi podporo pri razvoju govorne 

kompetentnosti otrok. Nekaterim staršem se zdi spodbujanje govornega razvoja pomembno, 

drugim ne. Tisti otroci, ki imajo veliko spodbud v domačem okolju, imajo po navadi tudi večji 

besedni zaklad. Pomemben je tudi stik z otroško literaturo, saj številni avtorji navajajo, da 

izpostavljenost otroški literaturi pozitivno vpliva na otrokov govorni razvoj (prav tam). 

2.1.1.2 Socialno-ekonomski dejavniki družine 

Socio-demografske značilnosti družine so: ekonomski status, stopnja izobrazbe staršev, 

velikost družine idr. Raziskave so pokazale, da imajo otroci, katerih starši imajo višjo stopnjo 

izobrazbe in ugodnejše ekonomsko stanje, bolje razvit govor. Razlog za bolje razvit govor je, 

da jim pogosteje nudijo različno gradivo, ki jim omogoča pridobivanje izkušenj o jeziku. 

Otrokov govorni razvoj spodbujajo tudi didaktične igrače in drugo igralno gradivo, ki ga starši 

ponudijo otrokom. Otroci iz družin z bolj ugodnimi socialno-ekonomskimi dejavniki imajo 

pogosteje na voljo igrače, ki jih uporabljajo v simbolni igri. Tako lahko otroci širijo besedni 

zaklad (prav tam). 

2.1.1.3 Otrokov spol 

Različni avtorji1, ki so opravljali raziskave o govornem razvoju otrok, so ugotovili, da se govor 

deklic razvija hitreje od govora dečkov. Ugotovili so, da so pri dečkih motnje branja in pisanja 

pogostejše. Z različnimi raziskavami so ugotovili, da deklice preberejo več knjig kot dečki in 

pišejo daljša besedila. Veliko avtorjev2 meni, da razlike, ki nastajajo med dečki in deklicami v 

otroštvu, niso vidne kasneje v obdobju poznega otroštva in mladostništva. Razlike v govornem 

razvoju pri dečkih in deklicah se po navadi v poznejših obdobjih razvoja zmanjšajo oz. jih ni 

zaznati (prav tam). 

2.1.1.4 Vrtec in vrstniška skupina 

V vrtcu se izvajajo različne dejavnosti, v katere se vključuje otrok. Prav zaradi vključenosti v 

različne dejavnosti je vrtec pomemben za otrokov govorni razvoj. Otroci so v nenehnem stiku 

z ostalimi otroki in vzgojitelji, ti pa jim postavljajo pravila in se z njimi igrajo. Avtorice L. 

Marjanovič Umek, S. Kranjc in U. Fekonja (2006) so izvedle raziskavo o kakovosti vrtca in 

govornem razvoju otrok. Ugotovile so, da lahko otroci, ki prihajajo iz družin, v katerih imajo 

manj spodbud in so prisotni v vrtcu s kakovostnimi dejavnostmi, bolje razvijejo govor oziroma 

se razlike med otroki zmanjšajo in niso očitne. 

2.1.1.5 Genetski dejavniki 

Izvedena raziskava je pokazala, da imajo genetski dejavniki delni vpliv na govorni razvoj otrok 

na področju semantike, slovnice, fonologije in artikulacije. Večina raziskav, ki je preučevala 

genetske dejavnike pri govornem razvoju otrok, je vključevala dvojčke (prav tam). 

                                                 
1 Bornstein, Haynes, D'Odorico, Carubbi, Salerni, Calvo, Apostolos, Napoleon in Macaulay so raziskovalci, ki so 

omenjeni v knjigi Marjanovič Umek, L., Kranjc, S., in Fekonja, U. (2006). Otroški govor: razvoj in učenje. 
2 Reznick, Goldsmith, Borstein, Haynes, Maccoby, Jacklin in Moore, katerih raziskave so omenjene v knjigi 

Marjanovič Umek, L., Kranjc, S., in Fekonja, U. (2006). Otroški govor: razvoj in učenje. 
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2.2 Prvi/materni jezik in drugi jezik/jezik okolja 

Prvi/materni jezik je jezik, ki se ga osebe naučijo v zgodnjem otroštvu v domačem okolju ali 

družini. Po navadi je prvi/materni jezik tudi jezik, ki se ga prvega naučimo in ga največ 

uporabljamo (Pižorn, 2009). Drugi jezik/jezik okolja je jezik, ki se ga oseba nauči poleg prvega 

ali za njim v šoli ali iz okolja. Po navadi se oseba drugi jezik nauči zaradi komunikacijskih 

potreb. V Sloveniji je slovenščina drugi jezik za tuje državljane, ki pridejo živet v Slovenijo iz 

različnih razlogov, in za osebe, ki pripadajo avtohtoni narodnostni manjšini na Obali in v delu 

Prekmurja (Ferbežar, 1997).  

Razvoj prvega/maternega jezika se pri otroku odvija nenačrtovano, medtem ko učenje drugega 

jezika po navadi poteka načrtovano v določenem okolju, lahko pa otroci drugi jezik tudi 

usvojijo naravno in se ga ne naučijo. Človek se drugi jezik nauči zaradi sporazumevalnih potreb, 

ker je le-ta uradni jezik ali jezik javnega življenja v določeni državi. V prvi vrsti ima po navadi 

jezik okolja socializacijsko funkcijo. Pripadnost otrokove družine narodni skupnosti, ki živi na 

narodnostno mešanem območju (v slovenski Istri in delu Prekmurja) je eden izmed razlogov za 

usvajanje dveh jezikov (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). Otroci, ki obiskujejo šole 

na narodnostno mešanih območjih v Sloveniji, tako usvajajo jezik okolja, ki je lahko 

slovenščina, italijanščina ali madžarščina. Drugi jezik učenci uporabljajo predvsem zaradi 

sporazumevanja z ostalimi v njihovem okolju in ne le v šoli (Čok, Skela in Kogoj, 1999). Po 

navadi otroci, ki usvajajo dva jezika, živijo v jezikovno mešani družini, v kateri sta oče in mama 

pripadnika različnih jezikovnih skupnosti (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). 

2.2.1 Enojezičnost in dvojezičnost 

Prvi/materni jezik je jezik, ki ga otrok usvoji kot prvega (Colja, 2013). Oseba, ki usvaja le en 

jezik, je enojezična oseba. V današnjem času je to redek pojav, saj živimo v okolju, v katerem 

se prepleta vse več kultur na enem območju. 

Dvojezične osebe niso tiste, ki dva jezika uporabljajo odlično, ampak tiste, ki stalno uporabljajo 

oba jezika (Gabrielli, 2012). To so osebe, ki govorijo dva jezika ali živijo na dvojezičnem 

območju in so v stiku z obema jezikoma. Najpogostejša oblika dvojezičnega govorca je naravna 

dvojezičnost, in sicer ko otrok zunaj šole oz. že v otroštvu usvoji dva jezika. Po navadi pa to ne 

pomeni, da ima dva prva/materna jezika, ker obeh ne more uporabljati enakovredno, ampak v 

različnih situacijah uporablja le en ali drugi jezik (Pertot, 2011).  

Dvojezičnost ni enoznačen pojem, saj obstaja veliko definicij dvojezičnosti. Večini je skupno 

to, da dvojezičnost povezujejo s stopnjo jezikovne zmožnosti v dveh jezikih (Marjanovič Umek, 

Kranjc in Fekonja, 2006). M. Furlan (2002) je v svojem prispevku navedla različne opredelitve 

dvojezičnosti, ki se med seboj razlikujejo glede na kriterij, na katerem temeljijo te definicije. 

Colja (2013) navaja, da ima dvojezična oseba po navadi različno znanje obeh jezikov. V večini 

primerov je en jezik dominanten, saj oseba določen jezik obvlada bolje kot drugega. Le redko 

se zgodi, da je oseba uravnovešeno dvojezična, kar bi pomenilo, da oba jezika enakovredno 

obvlada (Colja, 2013). Dvojezična oseba lahko v večini govornih položajev nemoteno uporablja 

dva jezika in prehaja iz enega v drugega. Različni avtorji navajajo, da dvojezični otroci razvijejo 

zmožnost analize in osredinjenja na strukturne lastnosti jezika. Menijo, da izpostavljenost 

dvema jezikoma otroke usmerja k poznavanju formalnih značilnosti obeh jezikov. Različna 

spoznanja so pripeljala do domnev, da se ti otroci prej naučijo določenih slovničnih struktur kot 

enojezični sovrstniki in pri tem delajo manj napak ter da zgodnja dvojezičnost pripelje k 

natančnejšemu razumevanju pravil obeh jezikov (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). 

Prav tako pa navajajo, da naj bi se pri dvojezičnih otrocih hitreje razvila metajezikovna 

zmožnost kot pri enojezičnih sovrstnikih (Furlan, 2002).  
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Raziskave so pokazale, da ima dvojezičnost pozitiven vpliv na jezikovni razvoj otrok. Učenci, 

ki spoznavajo v času šolanja več kot le en jezik, bolje razumejo strukturo jezika in ga še lažje 

uporabljajo takrat, ko v obeh jezikih dosežejo visoko stopnjo pismenosti. Prav tako strokovnjaki 

menijo, da imajo dvojezični otroci bolje razvito mišljenje, saj lahko razmišljajo v dveh jezikih 

(Cummins, 2001).  

Ugotovili so tudi, da razvoj dvojezičnosti v zgodnjem otroštvu poteka v treh stopnjah. Na prvi 

stopnji, ki traja do približno tretjega leta starosti, je razvoj govora dvojezičnega otroka zelo 

podoben razvoju govora enojezičnega otroka. Oblikuje se en leksikalni sistem, ki vključuje 

besede iz obeh jezikov, ker otrok oba jezika iz okolja dojema kot en sam jezik. Otrok tako 

sestavlja besedne zveze, ki so sestavljene iz besed obeh jezikov. Na drugi stopnji, ki traja 

približno do šestega leta, otrok že razlikuje med obema jezikoma, vendar uporablja enaka 

slovnična pravila v obeh jezikih. Otroci so na tej stopnji že zmožni razumeti, da gre za dva 

različna jezika in znajo prevesti skoraj vse besede iz enega v drugi jezik. Na tretji stopnji otrok 

že govori oba jezika in se zaveda, da imata različni slovnici in besedišči. Vsak jezik tako otrok 

povezuje z eno določeno osebo, ki ta jezik z njim tudi govori (Marjanovič Umek, Kranjc in 

Fekonja, 2006). Glede na način usvajanja dveh jezikov pri otrocih ločimo hkratno oz. simultano 

in zaporedno oz. sukcesivno dvojezičnost (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006; Prebeg 

Vilke, 1995). 

2.2.1.1  Hkratna in zaporedna dvojezičnost 

Hkratno/simultano dvojezičnost raziskovalci povezujejo z izpostavljenostjo otrok obema 

jezikoma od rojstva, medtem ko je zaporedna/sukcesivna dvojezičnost razumljena takrat, ko je 

dodan drugi jezik od tretjega leta starosti naprej oz. ob vstopu v vrtec ali šolo (Prebeg Vilke, 

1995). Če otrok usvaja svoj drugi jezik v obdobju do tretjega leta starosti, se obeh jezikov nauči 

simultano (Pertot, 2011).  

V povezavi s sukcesivno in simultano dvojezičnostjo je bilo izvedenih veliko raziskav. Vsem 

raziskavam na področju simultane dvojezičnosti je skupno to, da so bili otroci izpostavljeni 

obema jezikoma od rojstva in so oba jezika sprejemali iz okolja ali družine. Šli so čez različne 

faze usvajanja jezikov, in sicer sprva so uporabljali vmesni jezik, v katerem niso razlikovali 

besedišča dveh jezikov, vendar so se do približno petega leta starosti vsi otroci začeli zavedati 

obeh jezikov in ju začeli uporabljati ločeno (Prebeg Vilke, 1995). Če se otrok nauči drugega 

jezika v obdobju med tretjim in petim letom starosti, se otrok ta dva jezika nauči zaporedno 

(Pertot, 2011). V raziskavah o sukcesivni dvojezičnosti se pojavljajo razlike glede usvajanja 

drugega jezika, saj so bili otroci, zajeti v različne raziskave, različnih starosti, ko so se začeli 

učiti drugega jezika. Skupno vsem pa je, da si otroci pri usvajanju drugega jezika pomagajo z 

znanjem materinščine, prav tako pa sta prisotni strategiji posnemanja in ustvarjanja pravil 

(Prebeg Vilke, 1995). Sukcesivna dvojezičnost se pojavi največkrat zaradi potrebe po drugem 

jeziku. Pri otrocih je to stik z vrstniki pri igri, pri odraslih se pojavi zaradi pogovorov s sodelavci 

na delovnem mestu ali zaradi iskanja službe (Baloh, 1995). 

  



Štefanič, N. (2018). Sporazumevalna zmožnost v slovenščini pri učencih, katerih prvi jezik je italijanščina. 

Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

6 

 

2.3 Usvajanje oz. učenje jezika 

Pri učenju jezika in govora je pomembno, da imajo otroci stalen stik z jezikom, ki se ga učijo. 

Na začetku se trudijo posnemati govor odrasle osebe in ponavljajo določene sporazumevalne 

vzorce. Kasneje opisujejo, locirajo, poimenujejo, izražajo željo in zahtevo ter veliko sprašujejo. 

Šele čez določen čas, ko so izpostavljeni jeziku, se začnejo zavedati različnih socialnih situacij, 

ko morajo uporabiti drugačen način govora. Značilno je, da sprva izgovarjajo kratke povedi in 

v svojem govoru uporabljajo nestrukturirane stavke, saj imajo omejen obseg besedišča. Otrok, 

ki se uči drugega jezika, gre po podobnih stopnjah usvajanja jezika kot enojezični otrok 

(Arzenšek Konjajeva, 2015).  

V zgodnjem otroštvu se otroci spoznavajo z jezikom, hkrati pa se učijo branja in pisanja v 

materinščini in/ali drugem jeziku. Pismenost označuje sposobnost pisnega in ustnega 

sporočanja v različnih sporazumevalnih situacijah. Tako otroci v obdobju učenja branja in 

pisanja razvijajo osnovno pismenost, kar obsega različne osnovne spretnosti, sposobnosti, 

veščine in znanja, ki so vezana na branje in pisanje. Kasneje pa sledi še obdobje učenja z 

branjem, kar obsega razvoj funkcionalne pismenosti in pismenosti na višjih ravneh 

razumevanja (Zorman, 2013). Znano je, da otroci v obdobju učenja in spoznavanja jezika rabijo 

govorni model. To so po navadi starši, ki se z otrokom pogovarjajo, podkrepijo njegove 

slovnično pravilne izjave in mu posredujejo povratno informacijo o njegovih izjavah 

(Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). 

Jezik lahko pridobimo na dva načina. Lahko ga usvojimo ali se ga naučimo. Učenje jezika 

poteka zavedno, usvajanje pa nezavedno. Usvajanje drugega jezika, ki je stalno prisoten v 

okolju, v katerem živimo, je naraven proces, pri katerem se ne osredotočamo na jezikovne 

oblike, ampak ga usvajamo na podoben način kot prvi/materni jezik. Učenje pa poteka zavedno, 

po navadi v šolskem okolju. Je proces, v katerem se učimo slovnična pravila in odpravljamo 

napake. Večina strokovnjakov je mnenja, da poteka usvajanje in učenje jezika v praksi hkrati 

ter ni potrebe po njunem ločevanju (Skela in Dagarin Fojkar, 2009). Glede na zapisano bomo 

v nadaljevanju uporabljali le pojem usvajanje jezika, saj se ta tudi večkrat uporablja v navedeni 

literaturi. 

Pri usvajanju pismenosti v dveh jezikih (manjšinskem in večinskem) se pojavlja medjezikovni 

transfer pisnih in jezikovnih kompetenc. Jezikovne kompetence, ki jih je oseba dosegla v 

prvem/maternem jeziku, lahko postanejo medjezikovne kompetence, le če so dovolj visoko 

razvite. Tako lahko pride do pozitivnega jezikovnega transferja, ki pospeši razvoj pisnih 

kompetenc v drugem jeziku. Lahko se pojavi transfer med manjšinskim in večinskim jezikom 

ali obratno (Mezgec, 2013). 

2.3.1 Usvajanje prvega/maternega jezika 

S. Kranjc piše, da »razvoj prvega/maternega jezika poteka spontano, nenačrtovano in v 

naravnem okolju, v katerem poteka celotna komunikacija, zato temu procesu pravimo tudi 

usvajanje« (Kranjc, 2009: 83). Otrok usvaja prvi/materni jezik sprva z emocijami, 

raziskovanjem sveta, hkrati pa preizkuša svoje jezikovne sposobnosti, česar pri kasnejšem 

učenju drugih jezikov ne bo več uporabil (Furlan, 2002). Pri usvajanju prvega/maternega jezika 

usvajamo glasovni sistem, slovnico oziroma uporabo jezikovnih oblik, semantiko oziroma 

sposobnost razumevanja in sporočanja v materinščini ter komunikacijo oziroma sposobnost, da 

se z uporabo govora nekaj doseže. Prvega/maternega jezika se učimo s posnemanjem modela 

oziroma govora drugih (Prebeg Vilke, 1995). Otrok ob usvajanju prvega/maternega jezika 

razvija svojo osebnost, prav tako pa je usvajanje materinščine glavna sestavina njegovega 

čustvenega, socialnega in spoznavnega razvoja (Čok, Skela in Kogoj, 1999). Oseba do približno 
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petega leta starosti v normalnem kognitivnem razvoju razvije osnove jezikovnega sistema v 

prvem/maternem jeziku. Ta je razvit do te mere, da se otrok brez težav sporazumeva v svojem 

govornem okolju. Nekateri avtorji so prepričani, da proces usvajanja več kot enega jezika 

naenkrat le še poglobi otrokovo znanje prvega/maternega jezika. Poučevanje obeh jezikov pa 

mora zato biti dovolj sistematično, usklajeno in otroku prijazno (Čok, 1999). 

2.3.2 Usvajanje drugega jezika 

Otroci po navadi usvajajo drugi jezik v naravnem okolju znotraj družine ali iz okolja. Avtohtone 

narodnostne manjšine živijo v okolju, v katerem ni pogosto zaznati njihovega prvega/maternega 

jezika (Prebeg Vilke, 1995). Kljub temu da je italijanski jezik na narodnostno mešanem 

območju slovenske Istre uradni jezik, se ga uporablja le na določenih mestih, kot je šola, 

knjižnica in v raznih italijanskih združenjih (Zudič Antonič, 2009). Zato drugi jezik, 

slovenščino, sprejemajo iz okolja, v katerem ostali govorijo svoj prvi/materni jezik (Prebeg 

Vilke, 1995).  

Drugi jezik se osebe lahko naučijo, lahko pa ga usvojijo. Po navadi se drugi jezik učimo v šoli. 

Usvajanje drugega jezika iz okolja, v veliko primerih, vodi do dvojezičnosti (Marjanovič Umek, 

Kranjc in Fekonja, 2006). V prvi vrsti ima jezik okolja socializacijsko funkcijo. Jezik okolja 

lahko osebe v svojem okolju uporabljajo v vseh formalnih govornih položajih – v vrtcu, šoli ali 

fakulteti, ker je raba tega jezika določena z ustavo (Kranjc, 2009). Nekateri avtorji navajajo, da 

otroci usvajajo drugi jezik, tuji jezik (npr. angleščino) pa se učijo predvsem v šoli (Prebeg Vilke, 

1995).  

V procesu usvajanja drugega jezika so prisotni različni dejavniki, zato je ta proces zapleten. 

Ena izmed faz usvajanja drugega jezika je tudi molčeči otrok, kar pomeni, da otroci, ki se 

znajdejo v drugem okolju, le pozorno poslušajo in opazujejo, kasneje pa nenadoma spregovorijo 

drugi jezik in se vključijo v okolje. Znano je, da se otroci lažje naučijo drugega jezika kot 

odrasli, pri tem pa v času do mladostništva po navadi ne prevzamejo »naglasa« iz 

prvega/maternega jezika. Hitreje kot so otroci izpostavljeni drugemu jeziku, več možnosti je, 

da se bolje naučijo skladnje, imajo večji besedni zaklad in zmožnost slušnega razumevanja 

(Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). Otroci, ki usvajajo drugi jezik po tretjem letu 

starosti, gredo po navadi preko petih faz jezikovnega razvoja. Sprva otrok uporablja 

prvi/materni jezik z vsemi sogovorci, ne glede na njihovo (ne)razumevanje. Ko otrok spozna, 

da sogovorci ne izkazujejo odziva na njegov govor, opusti rabo prvega/maternega jezika. Nato 

sledi obdobje molka, ko otrok komunicira neverbalno in tiho ponavlja besede, ki jih sliši od 

sogovorcev. Šele kasneje začne otrok uporabljati drugi jezik, in sicer ga sprva uporablja v 

enobesednih povedih. Ko začne tem besedam dodajati osebek ali povedek, je otrok dosegel 

stopnjo produktivne rabe drugega jezika (Mikolič, Pertot in Zudič Antonič, 2006). 

Na usvajanje jezika vplivajo notranji (predispozicija ter motivacija) in zunanji dejavniki 

(interakcija z ostalimi v okolju in družinsko okolje). Otrok je aktiven v procesu, ko usvaja nov 

jezik, in bo uspešno usvojil drugi jezik takrat, ko ne bo v ospredju več učenje jezikovnih pravil, 

vendar bo glavna naloga jezika razvijanje sporazumevalne zmožnosti o otroku zanimivih temah 

v drugem jeziku, ki ga usvaja (Baloh, 2004).  

Proces akulturacije je vključevanje v kulturo jezika, ki se ga oseba uči oziroma usvaja. Zapisane 

so štiri faze akulturacije, in sicer začetno vzburjenje, nato kulturni šok, ki vzbuja občutek 

sovraštva do druge kulture; kulturni pritisk, ki postopoma ublaži šok in zadnja faza asimilacija 

ali adaptacija na novo kulturo (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006: 140). Te faze je 

opisal že Brown in so zajete tudi v knjigi M. Prebeg Vilke (1995). Poudarjeno je, da je tretja 

faza akulturacije odločilna, saj otroci niso vezani na svojo kulturo in so glede tega vidika bolj 
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prožni kot odrasli. Otroci gredo hitreje skozi proces akulturacije, zato tudi hitreje usvajajo drugi 

jezik kot odrasle osebe (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). 

Lauchlan (2014) v svojem članku navaja prednosti in slabosti dvojezičnih otrok. Pri navajanju 

se osredotoča na simultano dvojezičnost. Za eno izmed prednosti omenja selektivno pozornost, 

ker dvojezični otroci lažje kot njihovi enojezični vrstniki razberejo pomembne informacije iz 

prebranega ali govorjenega besedila. Zapiše tudi, da so različne raziskave pokazale, da imajo 

dvojezični učenci bolje razvite matematične veščine, saj dosegajo na testih boljše rezultate kot 

njihovi enojezični vrstniki. Prav tako je ena izmed prednosti tudi reševanje problemov in 

ustvarjalno mišljenje. To pa dokazuje v članku omenjena raziskava E. Peal in Lamberta; 

ugotovila sta, da dvojezični učenci, ki imajo oba jezika podobno dobro razvita, dosegajo višje 

rezultate pri besednih in nebesednih nalogah. Za te naloge je potrebna višja stopnja 

simboličnega prilagajanja. Prav tako je prednost metajezikovna kompetenca, ki jo imajo bolje 

razvito dvojezični otroci. Zadnja prednost dvojezičnega otroka, ki je omenjena v članku, je 

pozitivni transfer med jezikoma, ki se ju otrok uči, saj v večini primerov lahko otrok črpa znanje 

iz prvega/maternega jezika. Slabost, ki je omenjena v članku, je v povezavi z besediščem, ki ga 

usvojijo enojezični in dvojezični otroci. Otroci se med seboj razlikujejo v obsegu besednega 

zaklada, ki so ga usvojili na začetku učenja jezika. Dvojezični otroci spoznavajo besede v obeh 

jezikih, enojezični pa le v enem, zato se na začetku lahko opazi, da dvojezični otroci poznajo 

manj besed kot njihovi enojezični vrstniki. Oboji dosežejo enak obseg poznanih besed, vendar 

dvojezični otroci spoznajo besedo v obeh jezikih, zato poznajo pol manj besed kot njihovi 

enojezični vrstniki. Raziskave kažejo, da se ta primanjkljaj z leti uravnovesi (Lauchlan, 2014).  

2.3.2.1 Primerjava usvajanja prvega/maternega in drugega jezika pri otrocih 

Usvajanje drugega jezika se razlikuje od usvajanja prvega/maternega jezika. Drugačnost pri 

dvojezičnih otrocih pri usvajanju drugega jezika se kaže predvsem na glasoslovni ravni. 

Raziskave, ki so omenjene v knjigi (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006), so pokazale, 

da dvojezični otrok razvije dva ločena fonološka sistema. Okolje in jezik, s katerim je otrok v 

stiku, pomembno vplivata na razvoj govora dvojezičnih otrok. Pomembna razlika, ki jo je moč 

opaziti pri dvojezičnih in enojezičnih otrocih, je heterogenost vhodnih dražljajev v dvojezični 

situaciji (prav tam). Procesa usvajanja prvega/maternega in drugega jezika sta si podobna glede 

tega, kaj se morajo otroci naučiti – jezikovne oblike, pravila rabe in miselni procesi 

komunikacije. Je pa zato opaznih veliko razlik v povezavi s tem, kako se jezik naučijo – učnimi 

pogoji (Skela in Dagarin Fojkar, 2009; Čok, Skela in Kogoj, 1999). 

Ena izmed osnovnih razlik med usvajanjem prvega/maternega in drugega jezika je, da se pri 

usvajanju prvega/maternega jezika ustvarjajo osnovne »asociacije med doživljanjem notranjega 

in zunanjega sveta,« medtem ko se pri usvajanju drugega jezika ustvarjajo asociacije »med 

prvim/maternim jezikom in pravili, ki veljajo zanj, ter drugim jezikom in njegovimi pravili ter 

pomeni« (Furlan, 2002: 59).  

Otroci, ki usvajajo prvi/materni jezik, in otroci, ki usvajajo drugi jezik, imajo glede na jezikovne 

zmožnosti sporazumevanja o stvareh veliko skupnega, hkrati pa lahko opazimo določene 

razlike, ki se pojavljajo pri usvajanju prvega/maternega in drugega jezika. Obojni govorijo o 

stvareh, ki so tu in zdaj. Otrok, ki usvaja prvi/materni jezik, se veliko več pogovarja in govori, 

saj se manj boji delanja napak kot otrok, ki usvaja drugi jezik. Prav tako otrok, ki usvaja 

prvi/materni jezik, ve po navadi manj o svetu kot oseba, ki usvaja drugi jezik, zato tudi želi v 

svojem govoru izražati zapletene ideje (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006; Kranjc, 

2004). Otrok, ki usvaja drugi jezik, bo več govoril, ko preide fazo akulturacije. Otroci se 

razlikujejo tudi glede na motivacijo. Enojezični otroci so zelo motivirani za usvajanje 

prvega/maternega jezika, saj je to edini način, ki jih povezuje z ostalimi člani skupnosti. Pri 
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dvojezičnih otrocih pa poznamo dva tipa motivacije (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 

2006).  

Razlika je tudi v času, ki ga otrok porabi za usvajanje jezika, saj enojezičen otrok porabi veliko 

več časa za usvajanje prvega/maternega jezika kot otrok, ki usvaja drugi jezik. Pomembno pa 

je vedeti tudi, da bo otrok, ki usvaja prvi/materni jezik v normalnih okoliščinah, dobil status 

rojenega govorca in po navadi ne potrebuje posebnih slovničnih pravil oz. dodatnega učenja 

slovnice, da usvoji pravila tvorbe in rabe jezika (prav tam; Kranjc, 2004). 

Znano je, da osebe lažje usvojijo drugi jezik, če ima ta podobne sisteme kot njegov prvi/materni 

jezik. V preteklosti so bili mnenja, da ima lahko prvi/materni jezik negativen vpliv na usvajanje 

drugega jezika, če se pojavljajo prevelike razlike. Z razvojem teorij in novimi raziskavami so 

ugotovili, da prihaja med prvim/maternim jezikom in drugim jezikom do transferja, ki je lahko 

pozitiven ali negativen (Prebeg Vilke, 1995).  

Raziskava X. Wang, ki je  omenjena v knjigi T. Colja (2013), je pokazala, da so dvo- ali 

večjezični otroci uspešnejši v šoli, dosegali pa so boljše rezultate tudi v kognitivnih nalogah. 

Večjezični otroci so bolj kognitivno fleksibilni, saj so zmožni prenašati pojme iz enega jezika 

v drugega. Raziskave K. Escamilla, ki so omenjene v knjigi (prav tam) so dokazale, da 

postanejo možgani dvojezičnih otrok jezikovno razviti in ne nastajajo težave pri razvijanju 

bralnih in pisnih sposobnosti, saj se z razvijanjem otrokovih govornih in bralno-pisalnih 

sposobnosti razvija levi predel možganov, v katerem imajo sedež sposobnost govora, 

poslušanja, branja in pisanja (prav tam). 

Ena izmed razlik pri usvajanju prvega/maternega jezika in drugega jezika je, da otrok, ki 

kasneje usvaja drugi jezik, se svojih napak že zaveda in posledično manj govori, medtem ko 

otrok, ki usvaja prvi jezik se ne boji delanja napak. Prav tako so razlike v motivaciji za učenje 

jezika. Pri usvajanju prvega/maternega jezika je otrok velikokrat zelo motiviran za učenje, ker 

je to edini način, da bo lahko stopil v socialno interakcijo z ostalimi. Medtem ko je motivacija 

za usvajanje drugega jezika lahko integrativna (motivacija, ko se oseba želi identificirati s 

kulturo drugega jezika) ali instrumentalna (motivacija, ko se oseba uči drugega jezika zaradi 

lastnih uresničitev ciljev – komunikacija z osebami v njegovi okolici ali zaposlitev). Čas, ki ga 

oseba porabi za usvajanje prvega/maternega jezika, je veliko daljši od časa, ki ga ima na voljo 

oseba, ki usvaja drugi jezik. Prav tako pa lahko pride do negativnega transferja med usvajanjem 

drugega jezika in učenčevim prvim/maternim jezikom, saj je velikokrat učencu izhodišče za 

usvajanje drugega jezika ravno njegov prvi/materni jezik, v katerem že pozna pravila jezika 

(Kranjc, 2004). 

Jezikovne spretnosti in sporazumevalno zmožnost, ki jih otroci razvijajo pri usvajanju drugega 

jezika, so povezane z že usvojenimi zmožnostmi v prvem/maternem jeziku. Med enojezičnimi 

in dvojezičnimi otroci se pojavljajo razlike v opismenjevanju in miselnih strukturah v otroku. 

Pri dvojezičnih otrocih se tako na začetku razvijeta dve vrsti reprezentacij pisave kot sredstva 

za ponazoritev govora. Prva vrsta reprezentacij je vezana na branje in bralne strategije, ki so 

skupne vsem jezikom, te pa se nato prenašajo na drugi jezik, s katerim je otrok v stiku. Druga 

vrsta pa je vezana na koncepte določenega jezika (asociativne zveze med glasovi in pisnimi 

ustreznicami) (Zorman, 2013).  

2.3.3 Sporazumevalna zmožnost v drugem jeziku 

V času usvajanja dveh jezikov lahko pride do pozitivnega ali negativnega transferja. Negativni 

transfer ali interferenca se pojavi, ko govorec zavedno ali nezavedno uporablja besede drugega 

jezika ali sledi njegovim pravilom. Velikokrat se ta pojavi, ko sta jezika iz iste jezikovne 
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skupine. Mlajši otroci hitreje zamenjujejo oba jezika in v govoru uporabljajo prvine obeh 

jezikov. S starostjo pa je tega vedno manj (Colja, 2013). Napake, ki se pojavljajo v drugem 

jeziku, pogosto nastanejo zaradi vpliva prvega/maternega jezika na drugi jezik. Prenos med 

jezikoma je lahko na podlagi besedišča ali skladnje. Napake je težje odpraviti, ko sta 

prvi/materni in drugi jezik podobna. Pomemben dejavnik pri usvajanju drugega jezika je 

besedišče, ki se ga najlažje pridobiva z branjem umetnostnih in neumetnostnih besedil. 

Raziskave so pokazale, da učenci največ besedišča usvojijo, ko berejo za zabavo. Iz raziskav 

pa je sicer razvidno, da učenci raje berejo v prvem/maternem jeziku kot v drugem jeziku 

(Nagode in Pižorn, 2016). Otroci, ki se normalno razvijajo in nimajo splošnih učnih težav, imajo 

lahko težave pri usvajanju drugega jezika. To se lahko pojavi zaradi slabše razvite 

sporazumevalne zmožnosti v drugem jeziku in se v raziskavah kaže kot slabši rezultat (Zorman, 

2013). 

2.3.4 Govorni razvoj dvojezičnih otrok 

Razvoj dvojezičnih otrok se razlikuje od razvoja govora otrok v enojezični družini (Marjanovič 

Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). Nekatere raziskave, ki so bile opravljene v preteklosti, 

potrjujejo, da je usvajanje drugega jezika, ki je prisoten v okolju, pozitivno za otrokov govorni 

razvoj, saj mu znanje več kot enega jezika omogoča prožnost govornih organov, razvija se 

njegova vedoželjnost, radovednost, prav tako se razvijata tudi njegova ustvarjalnost in 

domišljija (Čok, 1999). 

2.3.5 Dejavniki pri usvajanju drugega jezika 

Znanih je veliko dejavnikov, ki vplivajo na usvajanje drugega jezika. Ti dejavniki se delijo na 

dejavnike, ki otroku olajšajo usvajanje drugega jezika, in na dejavnike, ki usvajanje drugega 

jezika otežujejo. Otrok se lažje in raje uči drugega jezika, če želi biti prijatelj z ljudmi, ki jih 

ima rad in ti govorijo ta jezik, saj ve, da bo lahko stopil v stik z njimi le, če bo znal govoriti 

njihov jezik. Otrok se bo težje naučil drugega jezika, če se ga bo moral naučiti zaradi selitve v 

tujejezično državo, v kateri ne pozna nikogar. Pomembno vlogo pri usvajanju drugega jezika 

imajo starši, ki izbirajo strategije, kako predstaviti otroku novi jezik (Marjanovič Umek, Kranjc 

in Fekonja, 2006). Na usvajanje drugega jezika vplivajo še drugi dejavniki. Pomemben 

biološko-fizični dejavnik je starost, ko osebe začnejo usvajati drugi jezik. Med psihološke 

dejavnike spadajo motivacija in pripravljenost za učenje drugega jezika, kognitivne 

sposobnosti, jezikovna nadarjenost za jezike in sposobnost ter osebnostne lastnosti (Arzenšek 

Konjajeva, 2015).  

V nadaljevanju bomo opisali najpomembnejše dejavnike za usvajanje drugega jezika. 

2.3.5.1  Motivacija 

Ko otroci usvajajo drugi jezik, je velika možnost, da bo otrokova večja motivacija za učenje 

drugega jezika takrat, ko ta jezik uporabljajo tudi v domačem okolju. Motivacija za usvajanje 

drugega jezika se lahko kaže tudi kot želja po znanju drugega jezika zaradi socialnih stikov z 

osebami v otrokovem okolju (prav tam). Avtorji opisujejo dve vrsti motivacije pri usvajanju 

drugega jezika, in sicer integrativno in instrumentalno motivacijo. Ko se otrok želi identificirati 

s kulturo drugega jezika, gre za integrativno motivacijo, ta pa se pojavi, predvsem ko se želi 

poistovetiti s starši. Ko otrok želi usvojiti drugi jezik, da bi komuniciral s sovrstniki, se z njimi 

igral in spremljal pouk v drugem jeziku, torej da mu jezik pomaga pri uresničevanju določenih 

ciljev, pa gre po navadi za instrumentalno motivacijo (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 

2006; Prebeg Vilke, 1995). 
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2.3.5.2  Jezikovna nadarjenost 

M. Prebeg Vilke (1995) pravi, da obstajajo ljudje, ki so bolj nadarjeni za učenje jezikov, in tisti, 

ki bolje obvladajo tehnične predmete. 

2.3.5.3  Osebnostne lastnosti 

M. Prebeg Vilke (1995) je v svoji knjigi zapisala, da je veliko raziskav opravljenih na temo 

ekstravertiranosti in introvertiranosti otrok glede usvajanja jezikov, saj jih je zanimalo ali ta 

osebnostna lastnost otrok vpliva na usvajanje jezikov. Domneva, ki ni bila v celoti potrjena, je, 

da otroci, ki so ekstravertirani, lažje usvojijo drugi jezik, saj komunicirajo z ostalimi ljudmi, 

uporabljajo nov jezik, saj so glede na osebnostno lastnost te osebe zgovorne in bolj odprte. 

2.3.5.4  Starost 

Z različnimi raziskavami so ugotovili, da otroci lažje usvajajo drugi jezik kot odrasli, še posebej 

če ga začnejo usvajati pred šestim letom starosti. Če so v stiku z drugim jezikom pred šestim 

letom starosti, naj bi otroci usvojili ta jezik brez tujega »naglasa«. Nekateri navajajo, da 

usvajanje drugega jezika po dvanajstem letu starosti pripelje do prenosa »naglasa« iz 

prvega/maternega na drugi jezik. Otroci, ki so v stiku z drugim jezikom že zelo zgodaj, in sicer 

od svojega otroštva naprej, hitreje usvojijo tudi skladnjo, imajo večji besedni zaklad in boljšo 

sposobnost slušnega razumevanja (Prebeg Vilke, 1995). M. Selič (2009) v svojem delu 

povzema ugotovitve nekaterih strokovnjakov s področja usvajanja drugega jezika glede 

»naglasa« in prav tako zapiše, da je večini skupna ugotovitev, da »naglas« iz prvega/maternega 

jezika ne bo slišen, če otroci začnejo dovolj zgodaj usvajati drugi jezik, in da je »naglas« pri 

starejših bolj prisoten kot pri otrocih, ko usvajajo drugi jezik. 

2.3.6 Raziskave o usvajanju in rabi drugega jezika 

Študije M. Bruck, Lamberta, Tuckerja, Hakuta in Weatherforda, ki so omenjene v delu T. Rutar 

Leban in A. Mlekuž (2013), dokazujejo, da otroci, ki so vključeni v večjezično izobraževanje, 

izkazujejo boljše kognitivne sposobnosti. Še posebej se njihove boljše sposobnosti kažejo na 

področju ustvarjalnosti. Tudi D. Gabrielli (2012) med  prednostmi teh otrok omenja, da imajo 

dvojezični otroci boljšo koncentracijo in zmožnost reševanja kognitivnih nalog.  

S. Pertot v svojem delu predstavi izsledke raziskav, ki prikazujejo, da dvojezične osebe 

dosegajo boljše rezultate pri nalogah, ki zahtevajo reševanje problemov in ustvarjalnost, ter da 

so miselno prožnejši (Pertot, 2011: 24). Raziskave o jezikovnih kompetencah pri dvojezičnih 

govorcih so pokazale tudi, da dvojezičnost spodbuja metajezikovne kompetence. Tako se 

dvojezični otrok v primerjavi z enojezičnim vrstnikom hitreje nauči, da imajo določene besede 

več pomenov, da jezik ureja slovnica, ki ni enaka za vse jezike, in da je jezik konvencija (Pertot, 

2011).  

Raziskave so dokazale tudi, da je glasovno zavedanje metakognitivna sposobnost, ki se pri 

otrocih prenaša iz jezika na jezik. Ugotovljeno je bilo, da višja stopnja glasovnega zavedanja v 

enem jeziku vpliva tudi na boljše glasovno zavedanje v preostalih jezikih. Prav tako pa boljše 

glasovno zavedanje v drugem jeziku pozitivno vpliva na glasovno zavedanje v 

prvem/maternem jeziku (Zorman, 2013). 

Pri pouku jezika, ki ni prvi/materni jezik učenca, se lahko zgodi, da se določeni učenec zateče 

k uporabi prvega/maternega jezika, ali pa da učitelji uporabijo prvi/materni jezik učenca. 

Razlogi, zakaj uporabijo prvi/materni jezik pri pouku drugega jezika, so različni. Iz raziskav je 

razvidno, da po navadi učitelji uporabijo prvi/materni jezik za razlago določenih slovničnih 
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pravil, ki jih prvi/materni jezik ne pozna, in da preverijo učenčevo razumevanje navodil (Skela, 

1999). 

A. Rot Vrhovec (2016) je v svoji doktorski disertaciji izvedla raziskavo, s katero je želela 

raziskati, kakšna je sporazumevalna zmožnost v slovenskem knjižnem jeziku pri otrocih, ki z 

nikomer ne govorijo slovensko; redko govorijo slovensko z eno odraslo osebo; govorijo 

slovensko z ožjimi družinskimi člani, ki sicer govorijo slovensko, a ni njihov prvi/materni jezik; 

ali govorijo slovensko z dvema odraslima osebama. Cilj raziskave je bil tudi ugotoviti, katere 

težave se pojavljajo pri branju in pisanju ter ugotoviti vzroke za te težave. V raziskavi so 

sodelovali štirje otroci, od tega en otrok, ki je iz mešane slovensko-italijanske družine. Z njim 

mama govori italijansko, oče pa slovensko. Ugotovila je, da ima učenec težave pri branju v 

slovenskem knjižnem jeziku, a poslušalec vseeno razume prebrano. Prav tako so se težave 

pokazale pri branju z razumevanjem, saj je na veliko nalog oz. vprašanj napačno odgovoril. 

Raziskava je vključevala tudi pripovedovanje besedila ob neurejenih slikah. Učenec je smiselno 

razporedil slike in povedal smiselne povedi. Vendar je imel kar nekaj slovničnih (primeri napak: 

»vmivala si je zob« (namesto: umivala si je zobe), »kakšen umazano« (namesto: kakšen 

umazan)) in pravopisnih napak (primeri napak: »ostala« (namesto vstala), »medvetka« 

(namesto medvedka), »skolko« (namesto školjko), »priverjala« (namesto preverjala), 

»vmazan« (namesto umazan), »sošolči« (namesto sošolci) in »včitelica« (namesto učiteljica)) 

(prav tam, 2016: 225). Po vpeljanem novem učnem pristopu so učenci ponovno pripovedovali 

zgodbo; tokrat je imel učenec manj pravopisnih napak. Ugotovila je, da je otrokom, ki jim 

prvi/materni jezik ni slovenščina, najtežje pisanje (prav tam). 

2.3.7 Težave pri usvajanju drugega jezika 

Pri usvajanju drugega jezika lahko pride do negativnega transferja in pojava vmesnega jezika. 

To lahko razumemo kot poseben sistem, ki ga sestavljajo elementi prvega/maternega in drugega 

jezika (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). Vmesni jezik se ob usvajanju otrokovega 

drugega jezika razvija in spreminja. Bolje kot otrok zna drugi jezik, manj bo v njegovem govoru 

prvin prvega/maternega jezika (Prebeg Vilke, 1995). Po navadi pri dvojezičnih govorcih prihaja 

do interferenc. To pomeni, da prvine enega jezika vdirajo v sistem drugega jezika. Velikokrat 

se zgodi, da osebe v svojo rabo drugega jezika vnašajo določene besede iz prvega/maternega 

jezika. Raziskava B. Baloh je pokazala, da je po navadi eden od jezikov glavni jezik in da se v 

govoru dvojezičnih italijansko-slovenskih oseb pojavlja veliko interferenc, ki so odvisne tudi 

od znanja prvega/maternega jezika. Znano je, da prvi/materni jezik utira pot vsem drugim 

jezikom, ki jih oseba usvaja (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). Posledica stika obeh 

jezikov na območju slovenske Istre je prevzemanje prvin drugega jezika v svoj prvi/materni 

jezik, te se kažejo kot interference, poljezičnost, vmesni jezik ali kot besede izposojenke (Baloh, 

2005). Če posameznik oba jezika obvlada podobno (dobro), je verjetnost, da se pojavijo 

interference, manjša (Kranjc, 2009).   

Usvajanje drugega jezika, ki je podoben prvemu/maternemu jeziku, je lažje, ker se lahko 

izkoristi predhodno znanje prvega/maternega jezika. Če pa drugi jezik ni soroden, je usvajanje 

drugega jezika težje, saj predhodno znanje prvega/maternega jezika ni pomembno (Selič, 2009). 

Pri učenju branja in pisanja v drugem jeziku tako lahko prihaja do pozitivnega ali negativnega 

transferja. Na začetku usvajanja prvega/maternega in drugega jezika je značilno, da osebe 

zaznavajo besede kot slike in jih tako tudi berejo. Ko otrok usvaja italijanski in slovenski jezik, 

lahko hitro pride do negativnega transferja, če otrok nima dobro razvitega slušnega in 

glasovnega razločevanja. Iz prvega/maternega jezika (italijanščine) lahko sklepa, da se glas [z] 

zapiše s črko S (»naso«, kar v slovenščini pomeni »nos«), ter to prenese na usvajanje 
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slovenskega jezika, ko zapisuje besede. Ko otrok spoznava jezik dlje časa, je teh pojavov vedno 

manj (Zorman, 2013). 

2.3.8 Usvajanje slovenščine kot drugega jezika 

Slovenščina ima status drugega jezika oz. jezika okolja v italijanskih osnovnih šolah na 

območju slovenske Istre. Pouk poteka v prvem/maternem jeziku večine učencev – v italijanščini 

(Baloh, 1995). To so enojezične italijanske osnovne šole na slovenskem ozemlju, v katerih je 

slovenščina le učni predmet (Morato Vatovec, 1992).  

Usvajanje slovenščine kot drugega jezika je za večino učencev težko. Pri usvajanju slovenščine 

kot drugega jezika je težak npr. besedni red v povedih, ker besedni red v italijanščini ni enak 

besednemu redu v slovenščini. Besedni red učenci v prvem/maternem jeziku usvojijo s 

poslušanjem in branjem besedil ter iz pogovora z odraslimi. Raziskav, ki bi se ukvarjale s to 

problematiko, ni veliko. Zapisano je, da v učbenikih in delovnih zvezkih za usvajanje drugega 

jezika ni poudarka na učenju besednega reda. Zmotno je mišljenje, da bodo učenci, ki usvajajo 

drugi jezik, to usvojili sami od sebe oz. imeli za izhodišče prvi/materni jezik. Če se to zgodi, 

lahko pride do napačnih predstav in prenosa besednega reda iz prvega/maternega na drugi jezik 

v povedih, ki jih govorijo. Učenci bi tako tvorili poved v drugem jeziku s prevodom iz 

prvega/maternega jezika, ki ne bi imela pravilnega besednega reda v drugem jeziku. Takih 

(napačnih) povedi učenci nikoli ne bi izrekli v svojem prvem/maternem jeziku (Kranjc, 2004).  

Slovenski jezik spada med jezike, ki imajo glasovno pisavo, kar pomeni, da s petindvajsetimi 

črkami zapišemo skoraj vse foneme v slovenskem jeziku oz. en fonem ustreza eni črki in 

obratno (Skela, Sešek in Dagarin Fojkar, 2009). Slovenščina in italijanščina imata 

transparentno pisavo. To pomeni, da naj bi imeli skoraj vsi glasovi eno pisno ustreznico in da 

skoraj vse črke ponazarjajo le en glas v izgovarjavi. Raziskave so pokazale, da je pri jezikih, ki 

imajo transparentno pisavo, najbolje uporabiti analitično-sintetično metodo opismenjevanja 

(Zorman, 2013). Analitično-sintetična metoda opismenjevanja je kombinacija dveh metod: 

analitične in sintetične. Analitične metode izhajajo iz celote, ki je lahko besedilo, poved ali 

beseda, šele z analizo celote učenec spozna posamezne dele, in sicer črke in glasove. Učenci 

pri teh metodah najprej spoznajo besedo, ki vsebuje določeno črko, kasneje pa spoznajo to črko. 

Pri sintetičnih metodah pa je izhodišče črka, ki ima ustrezen glas. Ta metoda zahteva veliko 

stopnjo abstrakcije, saj morajo učenci iz konkretnega simbola (črke) tvoriti abstrakten simbol 

(glas). Otrok tako naprej spozna vse črke in glasove, šele kasneje pa jih sintetizira v besedo 

(Pečjak, 2010).  

Znani so trije dejavniki, ki vplivajo na razvoj osnovne pismenosti v različnih jezikih. Ti 

dejavniki so: 

 razpoložljivost glasovnih enot: Otroci, ki se šele učijo nekega jezika, na začetku nimajo 

usvojenih vseh glasovnih enot jezika, saj se to dokončno usvoji šele ob organiziranem 

branju in pisanju v določenem jeziku; 

 doslednost ujemanja glasovnih in pravopisnih enot: V določenih jezikih ima lahko en 

glas več različnih pisnih ustreznic ali pa ima ena pravopisna enota več glasovnih 

ustreznic. To pa upočasnjuje otrokov bralni razvoj. V slovenščini je tak primer glas [ṷ], 

ki ga lahko zapišemo s črkami U, L ali V, in črka L, ki ponazarja glas [l] ali [ṷ]; 

 velikost pravopisne/glasovne enote, ki prevladuje pri procesiranju jezika med branjem 

in pisanjem: Pri učenju branja se tvorijo asociativne zveze med glasovnimi in 

pravopisnimi enotami. Tako je bralni razvoj pogojen z glasovnim sistemom in 

sistemom pisave. Razvoj je zahtevnejši v tistem sistemu, ki je osnovan na besedah ali 

zlogih (večjih glasovnih enotah), saj je ta obsežnejši, saj ima večje število pravopisnih 
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enot, kot pa v sistemu, osnovanem na glasovih (manjših glasovnih enotah) (Zorman, 

2013: 99–100). 

2.3.8.1 Glasovni sistem in pisne ustreznice v italijanskem in slovenskem jeziku 

Pri usvajanju drugega jezika je pomembno, da oseba pozna glasovni sistem jezika in njegove 

jezikovne simbole. Oseba mora vedeti, da so lahko simboli enostavni (en glas – ena črka) ali 

sestavljeni (en glas se zapiše s črkovnim sklopom). V italijanskem jeziku se tako učenci naučijo, 

da črkovni sklop CH (primer: v besedi »chiave«, ki pomeni »ključ«) pomeni glas [k] in da 

črkovni sklop SCI (primer: v besedi »scialbo«, ki pomeni »bled«) ponazarja glas [š]. Prav tako 

se mora oseba zavedati, da lahko en glas ponazorimo v določenih jezikih z različnimi pisnimi 

ustreznicami, in sicer je v italijanskem jeziku tak glas [k], ki je lahko zapisan s pisnimi 

ustreznicami C, CH, Q ali CQ (primer: »cane, chiave, quando in acqua«; prevod v slovenščino: 

»pes, ključ, kdaj in voda«). V slovenskem jeziku je tak primer glas [u], ki je lahko zapisan s 

simboli U, L ali V (Zorman, 2013). Primer za glas [u] lahko najdemo v naslednjih besedah: 

»ura, umrl in vrv« (Slovenski pravopis, 2001). Prav tako pa se morajo zavedati, da lahko en 

simbol uporabljamo v določenem jeziku za izgovarjavo več glasov naenkrat. V italijanskem 

jeziku je tak simbol črka G, ki lahko predstavlja glas [g] (»gatto«, ki pomeni »mačka«) in [ʤ] 

(»gelato«, ki pomeni »sladoled«), v slovenskem jeziku je tak simbol črka L (Zorman, 2013), ki 

lahko predstavlja glas [l] v besedi »val« in glas [ṷ] v besedi »videl« (Slovenski pravopis, 2001). 

Glede na zapisano se tovrstne napake pri usvajanju drugega jezika lahko pojavijo zaradi treh 

dejavnikov: 

 neustrezna slušna zaznava; 

 nepoznavanje ali slabo poznavanje pravopisnih pravil v drugem jeziku; 

 negativni transfer (prenašanje znanja iz prvega/maternega jezika v drugi jezik) (Zorman, 

2013). 

Italijanski jezik ne pozna polglasnika [ə], pozna pa polglasnik [j] (v besedi »piazza« je 

izgovarjava ['pjattsa], ki v slovenščini pomeni »trg«) in [w] (v besedi »sangue« z izgovarjavo 

['sangwe], ki v slovenščini pomeni »kri«). Prav tako so posebnost italijanskega jezika v 

primerjavi s slovenskim podvojeni glasovi, npr. v besedi »mamma« (ki v slovenščini pomeni 

»mama«). Italijanska pisava obsega enostavne in sestavljene grafeme, medtem ko ima 

slovenska pisava le enostavne. Italijanski sestavljeni grafemi obsegajo podvojene soglasnike in 

črkovne sklope CH, CQ, CI, GH, GI, GN, GLI, SC in SCI. Slovenski jezik vsebuje šumnike Č, 

Š in Ž, ki jih italijanski jezik ne pozna (Zorman, 2007).   

2.3.8.1.1 Glasovno zavedanje v drugem jeziku 

Raziskave so pokazale, da se glasovno zavedanje enojezičnih in dvojezičnih otrok razvija na 

enak način. Pokažejo se lahko določene razlike v dinamiki razvoja specifičnih ravni glasovnega 

zavedanja glede na različne jezike, ki jih otrok usvaja. Z opravljenimi raziskavami, ki so 

opisane v knjigi A. Zorman (2013), so spoznali, da je sposobnost glasovnega procesiranja jezika 

metakognitivna sposobnost. To pa lahko otrok, ko doseže določeno raven glasovnega zavedanja 

v enem jeziku, prenaša v drugi jezik, ki je lahko tudi jezik okolja. V opravljeni raziskavi3 med 

enojezičnimi in italijansko-slovenskimi dvojezičnimi otroci je ugotovila, da otroci dosegajo 

podobne rezultate pri glasovnem zavedanju in glasovnem spominu. Pokazalo se je, da 

dvojezični otroci slabše prikličejo v spomin glasovne reprezentacije polnopomenske besede. 

                                                 
3 Raziskava L. Magajna, ki je predstavljena v knjigi A. Zorman (2013) o sposobnostih glasovnega procesiranja 

jezika enojezičnih in slovensko-italijanskih dvojezičnih otrok. 
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Izkušnje, ki jih imajo otroci z jezikom, pomembno vplivajo na procesiranje večjih 

polnopomenskih jezikovnih enot (razumevanje besed in povedi ter poimenovanje 

predmetov/bitij/pojmov) (prav tam).  

2.3.8.1.2 Glasovno razločevanje in izgovarjava 

Pri usvajanju drugega jezika se lahko pojavi tudi negativni transfer na področju glasovnega 

znanja (izgovarjava in slušno razločevanje), na področju asociativnih zvez med glasom in pisno 

ustreznico ter na področju pravopisnih konvencij drugega jezika (uporaba velike in male 

začetnice, ločila in naglas) (prav tam: 116). Italijanski govorci brez težav ločujejo med 

podaljšanimi in nepodaljšanimi glasovi, nezvenečim in zvenečim zobnovenčnim zlitnikom, 

širokima in ozkima [e] ter [o], nekaj več težav pa imajo pri polglasniku, glasovih [d], [t] in 

drugih kontrastih, ki se v italijanskem jeziku ne pojavljajo (prav tam: 117). 

Črka S se v italijanščini lahko bere na različne načine, odvisno od njenega položaja v besedah. 

Črka S, ki je zapisana v besedi med dvema samoglasnikoma, se bere zveneče [z] (italijanska 

beseda »rosa«, ki v slovenščini pomeni »vrtnica«, se izgovori [rɔ:za]), medtem ko se podvojena 

črka S v besedi (zapis: –SS–) izgovarja nezveneče in podaljšano [s] (italijanska beseda 

»permesso«, ki v slovenščini pomeni »dovoljenje«, se izgovori [per'messo]). Črka S na začetku 

besede in pred glasovi [b], [d], [g], [l], [m], [n] in [v] se bere zveneče, primer je beseda 

»Slovenia« (ki v slovenščini pomeni »Slovenija«), izgovarjava te besede v italijanščini je 

[zlo'vɛ:nia]. Črka S na začetku besede, ki je zapisana pred ostalimi soglasniki in vsemi 

samoglasniki, pa se izgovori nezvečene [s]. Primer je italijanska beseda »scatola«, ki v 

slovenščini pomeni »škatla«, katere izgovarjava je ['skatola]. Italijansko govoreči tujke in 

izposojenke v njihovem jeziku berejo tako, da pravopisno reprezentacijo rekodirajo skladno z 

italijansko fonologijo. Primer izposojenke iz angleščine je beseda »smile«, ki v slovenščini 

pomeni »nasmešek«, italijansko govoreči jo izgovorijo [zmajlə] namesto [smaɪl], ki je pravilna 

izgovarjava v angleščini (Zorman, 2013: 118–119). 

Če so osebe v stalnem stiku z govorom drugega jezika, je prilagoditev na novo fonologijo 

razmeroma hitra. Znano pa je, da le slušni stik z drugim jezikom iz medijev ne vpliva na 

glasovno zavedanje oseb (Zorman, 2013).  

2.3.8.1.3 Negativni transfer pri italijansko-slovenskih otrocih 

V raziskavah, ki so bile izvedene med učenci in učenkami ter dijaki in dijakinjami obalnih šol, 

je bilo ugotovljeno, da imajo osebe s prvim/maternim jezikom slovenščino pri zapisu v 

italijanskem jeziku težave z zapisovanjem podvojenih glasov, glasov [k], [ʧ], [ʤ], [z] in [ts], 

polglasnika, [w] in [j] v dvoglasniku, samoglasnikov ter zapisom soglasniške skupine –NS– 

(Zorman, 2013: 122). A. Zorman je v svoji doktorski disertaciji (2007) zapisala ugotovitev, da 

je slovenska deklica, ki je bila vključena v raziskavo, podvojena glasova v besedi »giallo« (v 

slovenščini »rumena«) pravilno izgovorila, zapisala pa napačno, kar je avtorica pripisala 

negativnemu transferju.  
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2.4  Italijanski jezik v Republiki Sloveniji  

2.4.1 Vloga italijanskega jezika v Republiki Sloveniji 

Avtohtona narodnostna manjšina je poimenovanje za skupino oseb, ki so ostale zunaj svoje 

države po ureditvi državnih meja (Čok, 2001). Ena izmed avtohtonih narodnostnih manjšin v 

Sloveniji je tudi italijanska manjšina, ki živi v obalnih občinah Izola, Piran, Koper in Ankaran. 

Po statističnih podatkih uradnega popisa prebivalstva iz leta 2002 je bilo približno 2300 oseb, 

ki so se izrekli za pripadnike italijanske narodnosti, hkrati pa je približno 3800 oseb navedlo 

italijanski jezik kot svoj prvi/materni jezik. V navedenih občinah delujejo tudi vzgojno-

izobraževalne institucije v obeh jezikih (Statistični podatki, b. d.). Slovenska Istra je torej 

dvojezično območje avtohtone italijanske jezikovne manjšine, njihov jezik pa je zaščiten z 

državno zakonodajo (Mikolič, Pertot in Zudič Antonič, 2006).   

Italijanski jezik je na območju slovenske Istre enakovreden slovenskemu jeziku, saj ga 

uporabljajo na javnih mestih, v javnih institucijah in vzgojno-izobraževalnih ustanovah. 

Zakonsko je določeno, da ima italijanska narodnostna manjšina na območju slovenske Istre 

pravico do uporabe prvega/maternega jezika na javnih mestih, uporabe narodnih simbolov, 

ohranjanja in razvijanja kulturnih dejavnosti in šolanja v prvem/maternem jeziku (Čok, 2001). 

Prav tako pa je v Ustavi Republike Slovenije zapisano, da pripadniki italijanske skupnosti lahko 

ustanavljajo organizacije in razvijajo gospodarske in druge dejavnosti v prvem/maternem 

jeziku. Italijanska narodnostna manjšina, ki živi na omenjenem ozemlju Republike Slovenije, 

ima na razpolago vrtce, osnovne in srednje šole v italijanskem učnem jeziku. V te institucije se 

lahko vključijo vsi državljani, ne glede na njihovo etnično pripadnost (Mikolič, Pertot in Zudič 

Antonič, 2006). 

Poznamo kolektivno in posameznikovo dvojezičnost. Kolektivna dvojezičnost je značilna za 

osebe, ki živijo na narodnostno mešanih območjih v Sloveniji (slovenska Istra in Prekmurje). 

Na teh območjih sta slovenski in italijanski/madžarski jezik uradna jezika, ki se ju uporablja 

enakovredno v vseh formalnih položajih v javnem življenju. Prav tako sta oba jezika učna jezika 

v vrtcu, osnovni in srednji šoli. V slovenski Istri delujejo vrtci, osnovne in srednje šole z 

italijanskim učnim jezikom. V slovenskih in italijanskih šolah na tem območju sta italijanščina 

in slovenščina učna predmeta, tako da pouk ne poteka ves čas v obeh jezikih, medtem ko v 

Prekmurju poteka pouk v madžarskem in slovenskem jeziku ves čas izmenično (Marjanovič 

Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). Manjšina ima po zakonu omogočeno šolanje v manjšinskem 

jeziku, ki je lahko dodatni predmet, izbirni predmet, tuji jezik ali obvezni predmet poučevanja; 

lahko pa je prisoten tudi kot učni jezik v šolah (Mikolič, Pertot in Zudič Antonič, 2006). 

N. Zudič Antonič je zapisala, da je jezik »osnovno sredstvo za izražanje nacionalne 

pripadnosti,« ki povezuje skupnost (Zudič Antonič, 2009: 77). V 64. členu Ustave Republike 

Slovenije je zapisano, da zakon določa območja, na katerih je dvojezično šolstvo obvezno. 

Osnovne šole z italijanskim učnim jezikom v Sloveniji so: OŠ Dante Alighieri v Izoli, OŠ Pier 

Paolo Vergerio il Vecchio v Kopru (s podružnicami v Semedeli, Bertokih in Hrvatinih) in OŠ 

Vincenzo e Diego de Castro v  Piranu (s podružnicama v Luciji in Sečovljah). Učenci, ki 

obiskujejo osnovno šolo z italijanskim učnim jezikom, se v šolah učijo tudi slovenščino kot 

drugi jezik.  

2.4.2 Vloga slovenskega jezika v italijanski osnovni šoli 

Italijanske osnovne šole v Sloveniji so nekoč obiskovali učenci, ki so slovenski jezik slabo 

obvladali, v zadnjih treh desetletjih pa se vanje vpisujejo tudi učenci, ki pred vstopom v šolo, v 

družini aktivno uporabljajo slovenski jezik (Morato Vatovec, 1992); to nam je potrdila tudi 
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učiteljica slovenskega jezika na eni od osnovnih šol z italijanskim učnim jezikom, ki je 

sodelovala v raziskavi. J. Morato Vatovec (1992) je zapisala, da je bilo leta 1992 v osnovni šoli 

z italijanskim učnim jezikom le 13 % učencev, ki slovenščine ni obvladalo ob vstopu v šolo.  

J. Morato Vatovec je v svojem članku (1992) opredelila vlogo slovenščine pri učencih, ki 

obiskujejo italijanske osnovne šole v Sloveniji. Slovenščina se lahko pri učencih pojavlja kot: 

 tuji jezik za učence, ki pred vstopom v šolo niso imeli stika s slovenščino ali le pasivno 

obvladajo besedišče v slovenskem jeziku; 

 jezik okolja za učence, ki so bili v stiku s slovenskim jezikom v širšem okolju ali so ga 

občasno uporabljali v družinskem okolju; 

 eden od »obeh« prvih/maternih jezikov za učence, ki doma z očetom in mamo govorijo 

dva jezika (slovenski in italijanski jezik); 

 prvi/materni jezik za učence, ki so uporabljali slovenski jezik v družinskem in širšem 

okolju od rojstva (Morato Vatovec, 1992). 

Šole na narodnostno mešanem območju slovenske Istre imajo za pouk slovenščine prilagojene 

učne načrte (2011). V Beli knjigi (2011) je zapisano, da imajo na italijanskih osnovnih šolah v 

slovenski Istri prilagojen predmetnik pri vseh predmetih in da so tudi učbeniki, delovni zvezki 

in učni načrti prilagojeni zanje. Tako se učijo slovenščine kot drugega jezika oz. jezika okolja 

v povprečju tri ure tedensko (Novak Lukanovič, Zudič Antonič in István Varga, 2011). 

2.4.2.1 Primerjava učnih načrtov za slovenščino v osnovni šoli s slovenskim učnim 
jezikom in osnovni šoli z italijanskim učnim jezikom 

Preglednica 1: Letno število ur slovenskega jezika v OŠ s slovenskim učnim jezikom in v OŠ z 

italijanskim učnim jezikom v Republiki Sloveniji 

Razred Osnovna šola s slovenskim 

učnim jezikom v RS 

Osnovna šola z italijanskim 

učnim jezikom v RS 

1. razred 210 ur 105 ur 

2. razred 245 ur 140 ur 

3. razred 245 ur 122,5 ure 

4. razred 175 ur 122,5 ure 

5. razred 175 ur 105 ur 

Iz Preglednice 1 lahko razberemo, da je število ur pouka slovenščine na osnovnih šolah z 

italijanskim učnim jezikom v skoraj vseh razredih približno za polovico manjše kot na osnovnih 

šolah s slovenskim učnim jezikom v Sloveniji. 

Izpostavili bomo razlike, ki jih lahko opazimo v učnem načrtu za slovenščino v osnovni šoli z 

italijanskim učnim jezikom (Osnovna šola z italijanskim učnim jezikom, 2011) v primerjavi z 

učnim načrtom za slovenščino v osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom (Program osnovna 

šola: Slovenščina, 2011). Sklopi operativnih ciljev v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju so v obeh učnih načrtih enaki, zapisani operativni cilji pa se razlikujejo.  

Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje 

Operativnih ciljev za področje Jezik v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju je v učnem 

načrtu za slovenščino v osnovni šoli z italijanskim učnim jezikom (Osnovna šola z italijanskim 

učnim jezikom, 2011) manj, prav tako pa zajemajo precej manj podrobnosti, ki jih morajo 

učenci doseči. Dodani pa so specifični operativni cilji, ki prikazujejo razlike med italijanskim 
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in slovenskim jezikom. Vsebine, s katerimi se učenci srečajo v obeh osnovnih šolah, so iste, 

prav tako pa so pri slovenščini v osnovni šoli z italijanskim učnim jezikom zajeti skoraj vsi 

jezikovni izrazi. Operativni cilji, ki se razlikujejo oz. so v učnem načrtu za slovenščino v 

osnovni šoli z italijanskim učnim jezikom dodani, so naslednji:  

Učenci opazujejo in opisujejo: 

 podobnosti in/ali razlike z italijanščino in drugimi jeziki, ki se jih učenci učijo, svoj 

prvi/materni jezik ter svoj odnos do njega, do slovenščine in drugih jezikov; 

 poseben položaj slovenščine v RS in položaj svojega prvega/maternega jezika v RS; 

 dvo- in večjezičnost (Osnovna šola z italijanskim učnim jezikom, 2011: 8). 

Učenci: 

 sistematično razvijajo zmožnost glasovnega razločevanja in razčlenjevanja (pri tem so 

pozorni zlasti na glasove, značilne za slovenščino: ž, h oz. tiste črke, ki jih v italijanščini 

ni ali se drugače izgovarjajo: č, ž, š, k, j, g, c, z, s in dvočrkja, ki jih v italijanščini ni: lj, 

nj, ij, ji); 

 glasno berejo besede […], posebej so pozorni na črke in sklope črk s slovenskim 

črkopisom: če, či, ke, ki, s in z; 

 pišejo s pisanimi črkami, pri tem pa spoznajo črke, ki so v slovenščini različne od 

italijanskih: r in velika večina velikih pisanih črk (Osnovna šola z italijanskim učnim 

jezikom, 2011: 9). 

Prav tako je opaziti, da je za področje Književnost zapisanih manj operativnih ciljev v učnem 

načrtu za osnovne šole z italijanskim učnim jezikom (Osnovna šola z italijanskim učnim 

jezikom, 2011). Predlagana književna besedila za uresničevanje zapisanih ciljev v učnem načrtu 

so drugačna od tistih, ki so zapisana v učnem načrtu za slovenščino v osnovni šoli s slovenskim 

učnim jezikom (Program osnovna šola: Slovenščina, 2011). V učnem načrtu za slovenščino v 

osnovni šoli z italijanskim učnim jezikom (Osnovna šola z italijanskim učnim jezikom, 2011) 

je zapisan predlog za domače branje za vse razrede v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, 

medtem ko tega seznama ni zapisanega v učnem načrtu za slovenščino v osnovni šoli s 

slovenskim učnim jezikom. 

Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje 

Operativnih ciljev za področje Jezik v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju je v učnem 

načrtu za slovenščino v osnovni šoli z italijanskim učnim jezikom (Osnovna šola z italijanskim 

učnim jezikom, 2011) številčno enakovredno, operativni cilji so podobni, prav tako pa je nekaj 

operativnih ciljev dodanih v primerjavi z učnim načrtom za slovenščino v osnovni šoli s 

slovenskim učnim jezikom (Program osnovna šola: Slovenščina, 2011). Operativni cilji, ki so 

dodani, obsegajo predvsem razlike, ki se pojavljajo med italijanščino in slovenščino. 

Operativni cilji, ki so v učnem načrtu za slovenščino v osnovni šoli z italijanskim učnim 

jezikom dodani, so: 

Učenci, katerih prvi/materni jezik ni slovenščina: 

 predstavijo sošolcem svoj prvi/materni jezik, okoliščine, v katerih ga uporabljajo, in 

svoj odnos do njega; 

 povedo, kje, kako, zakaj in čemu so se naučili slovenščine in v katerih okoliščinah jo 

uporabljajo; 
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 primerjajo okoliščine rabe prvega/maternega jezika in slovenščine; 

 primerjajo svoj odnos do prvega/maternega jezika in do slovenščine; 

 primerjajo svoje znanje prvega/maternega jezika in slovenščine; 

 predstavijo vzroke za svoje nadaljnje učenje slovenščine (Osnovna šola z italijanskim 

učnim jezikom, 2011: 20). 

Učenci razvijajo pravopisno zmožnost tako, da ob zapisanih primerih ugotavljajo in usvajajo, 

kako Slovenci pišemo kritične glasove (npr. polglasnik, u in nezvočnike na koncu in sredi 

besede, w/ʍ na začetku besede, soglasniške sklope lj in nj; in tiste glasove, ki se v italijanščini 

drugače pišejo oz. izgovarjajo: ž, h, č, š, k, j, g, c, z, s in dvočrkja: lj, nj, ij, ji, če, či, še in ši 

(Osnovna šola z italijanskim učnim jezikom, 2011: 24). 

Besedilne vrste, ki jih obravnavajo pri urah slovenščine, in jezikoslovni izrazi, ki jih morajo 

učenci usvojiti, so zelo podobni, vendar nekatere besedilne vrste in jezikovne izraze 

obravnavajo v drugih razredih kot učenci iz osnovne šole s slovenskim učnim jezikom.  

Operativnih ciljev na področju Književnost je v učnem načrti za slovenščino v osnovnih šolah 

z italijanskim učnim jezikom (Osnovna šola z italijanskim učnim jezikom, 2011) manj, kot jih 

je v učnem načrtu za slovenščino v osnovnih šolah s slovenskim učnim jezikom (Program 

osnovna šola: Slovenščina, 2011). Strokovni izrazi, ki jih učenci spoznajo v drugem vzgojno-

izobraževalnem obdobju, so v obeh učnih načrtih enaki, se pa razlikujejo dela in avtorji 

mladinske književnosti, ki jih učenci spoznajo. Predlagana besedila, ki jih spoznajo pri urah 

slovenščine, so v učnem načrtu za slovenščino v osnovni šoli z italijanskim učnim jezikom 

drugačna kot v učnem načrtu za slovenščino v osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom, prav 

tako pa je teh besedil manj za učence, ki obiskujejo osnovno šolo z italijanskim učnim jezikom. 

V učnem načrtu za slovenščino v osnovni šoli z italijanskim učnim jezikom so zapisana tudi 

predlagana besedila za domače branje v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju. 

Standardi znanja za prvo in drugo vzgojno-izobraževalno obdobje so v obeh učnih načrtih 

enaki, razlikujejo se le minimalni standardi znanja. Le-teh je manj v učnem načrtu za 

slovenščino v osnovni šoli z italijanskim učnim jezikom. 

2.4.2.2 Raziskovanje slovenščine kot drugega jezika v šolah z italijanskim učnim 
jezikom  

Na dvojezičnem slovensko-italijanskem območju v Sloveniji delujejo enojezične italijanske 

osnovne šole. V teh šolah poteka pouk slovenščine kot pouk drugega jezika oziroma jezika 

okolja. V slovenskih osnovnih šolah na tem območju pa se učenci učijo italijanščine kot 

drugega jezika (Morato Vatovec, 1995).   

S poučevanjem slovenščine v italijanskih osnovnih šolah se je veliko ukvarjala J. Morato 

Vatovec, ki je napisala tudi prilagojene učbenike in delovne zvezke za slovenščino v italijanski 

osnovni šoli v Sloveniji. J. Morato Vatovec in  N. Dellore (1993) sta napisali učbenik z 

naslovom Veselo v slovenščino za drugi razred osnovne šole z italijanskim učnim jezikom. J. 

Morato Vatovec je že leta 1992 menila, da pouk slovenskega jezika v osnovni šoli z italijanskim 

učnim jezikom ne sme biti le pouk slovnice in njenih zakonitosti, ampak mora biti poudarek 

predvsem na razvijanju otrokovih jezikovnih zmožnosti. Zapisala je, da je cilj učenca po 

končani osnovni šoli obvladovanje osnovnih jezikovnih vzorcev za ustno in pisno 

sporazumevanje ter aktivna in pasivna raba besedišča v okolju (Morato Vatovec, 1992).  

Nekatere raziskave, ki so bile izvedene v slovenski Istri, so se ukvarjale s poukom slovenščine 

v dvojezičnih okoljih v Sloveniji. J. Morato Vatovec (1995) je izvedla raziskavo o razlikovanju 
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pouka slovenščine v enojezičnem in dvojezičnem okolju. Želela je spoznati, kateri položaj ima 

slovenščina v teh okoljih. V šoli z italijanskim učnim jezikom je število ur pouka slovenskega 

jezika veliko manjše kot v osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom. Ravno zaradi tega je tudi 

napisala prilagojeni didaktični komplet za poučevanje slovenščine Učbenik Veselo v 

slovenščino vsebuje veliko didaktičnih iger za razvijanje sporazumevalne zmožnosti v drugem 

jeziku (Baloh, 1994).    

J. Morato Vatovec (1992) meni, da je slovenščino kot drugi jezik na razredni stopnji najbolje 

poučevati z igro. Le-ta mora biti osnovana na premišljenem pristopu in ciljih. Ta pristop je 

poimenovala kot igro v funkciji. V prvih razredih je potrebno učence sistematično, a hkrati 

igrivo, naučiti osnovnih jezikovnih vzorcev (sporočanje, razvijanje jezikovnih zmožnosti: 

branje, pisanje in govorjenje). Tako se lahko učenec z igro nauči uporabljati ustrezne sklone v 

slovenščini. Avtorica meni, da za prepoznavanje, določitev in poimenovanje sklonov ni 

potreben pouk slovnice, saj je bolje, da učenci pravilno uporabijo sklonsko obliko besede v 

povedi (Morato Vatovec, 1992). Pomemben cilj pouka slovenščine v osnovni šoli z italijanskim 

učnim jezikom je usposabljanje otroka za vsakdanje sporazumevanje v slovenščini (Baloh, 

1994).   

B. Baloh (1994) je preučila učbenik, ki ga je napisala Jelka Morato Vatovec, in ugotovila, da je 

v učbeniku Veselo v slovenščino poudarek na pojavih, ki italijansko govorečim osebam 

povzročajo največ težav pri učenju slovenskega jezika. Primer je pisanje dvočrkij LJ in NJ. 

Prav tako pa je v učbeniku velik poudarek na izgovarjavi in zapisu določenih posebnosti, ki jih 

lahko učeči ne zaznajo, in sicer je zapisan primer za besedi glas in glasba. Prav tako pa se 

učenci z uporabo različnih didaktičnih iger, ki so opisane v učbeniku, učijo pravilnih sklonov v 

slovenskem jeziku (Baloh, 1994). 

Iz raziskave B. Baloh, ki je bila izvedena med dijaki italijanskih srednjih šol v slovenski Istri, 

je razvidno, da imajo dijaki največ težav pri nalogah iz skladnje (S-struktura), nalogah iz 

oblikoslovja (sklanjanje samostalnikov) in glasoslovja. Iz raziskave je razvidno tudi, da dijaki 

vse manj berejo, saj jih je večina odgovorila, da preberejo le knjige, ki so obvezne v šoli, in 

sicer za domače branje. Posledično torej ne morejo izboljšati lastne jezikovne zmožnosti v 

drugem jeziku. Prav tako se kažejo njihove težave pri pisanju v slovenskem jeziku, saj so 

povedali, da se zatekajo po pomoč k osebam, ki znajo pisati krajša besedila v slovenskem 

jeziku, in da jih sami ne pišejo radi (težave, ki se pojavljajo, so: pomanjkljivo znanje 

oblikoslovja in skladnje, pomanjkanje stilističnih sredstev, kar povzroča težave pri oblikovanju 

sporočil) (Baloh, 2005).  

Tu so še podatki o treh drugih raziskavah, ki so bile opravljene na dvojezičnem območju: 

B. Baloh (1995) je v raziskavi ugotovila, da veliko dvojezičnih slovensko-italijansko govorečih 

anketirancev v pogovoru, ki poteka v slovenskem jeziku, uporabljajo italijanske besede. 

Največkrat jih uporabijo, ker se ne spomnijo ustreznega izraza v slovenskem jeziku. Tretjina 

anketirancev se zaveda, kdaj govorijo pravilno in kdaj delajo napake v slovenskem jeziku 

(Baloh, 1995).  

V. Mikolič je raziskovala sporazumevalno zmožnost oseb v mestu Koper v obeh uradnih 

jezikih, tj. v italijanščini in slovenščini. Večina oseb, ki so bile vključene v raziskavo, je bila 

Slovencev. Ugotovila je, da znanje drugega jezika ne povzroča težav oz. ovir pri znanju 

prvega/maternega jezika. Pomembno je le, da oseba doseže ustrezno raven znanja obeh jezikov 

(Mikolič, 2005b). Ugotovila je tudi, da višja stopnja sporazumevalne zmožnosti v slovenskem 

jeziku pomeni tudi višjo stopnjo sporazumevalne zmožnosti v italijanščini in obratno (Mikolič, 

2005a). 
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V raziskavi, ki jo je opravila N. Bogatec (2016), so sodelovali dijaki italijanske osnovne šole v 

Trstu, ki so se učili slovenski jezik kot »drugi tuji jezik« (prav tam: 70). Iz raziskave je razvidno, 

da so jim največ problemov pri usvajanju slovenskega jezika povzročali slovnica, raba 

slovenskega jezika zunaj šole in pisanje. Pokazalo se je, da so imeli dijaki nekaj manj težav 

povezanih z besediščem in branjem v slovenskem jeziku (Bogatec, 2016).  
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3 Empirični del 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

Jezik določene kulture je sredstvo identifikacije posameznika. Je eden pomembnejših 

socializacijskih dejavnikov. Ko usvojimo jezik, lahko komuniciramo s sebi pomembno okolico. 

Znano je, da je učenje jezika dolgotrajen proces, ki se začne že zelo zgodaj (Medveš, 2006).  

V Ustavi Republike Slovenije (1991) je zapisano, da je avtohtoni italijanski narodni skupnosti 

in njenim pripadnikom zagotovljena pravica, da uporabljajo svoje narodne simbole, 

ustanavljajo organizacije, razvijajo gospodarske, kulturne in druge dejavnosti. Pravico imajo 

do vzgoje in izobraževanja v svojem jeziku. Učenci, ki obiskujejo osnovno šolo z italijanskim 

učnim jezikom, se v šolah učijo tudi slovenščino kot drugi jezik. Šole imajo prilagojene učne 

načrte, v katerih je zapisano, da imajo učenci v 2. razredu 140 ur slovenščine letno, v 3. in 4. 

razredu pa po 122,5 ur letno. 

Čeprav so že bile izvedene nekatere raziskave, nas je v magistrskem delu zanimalo, kako razvita 

je sporazumevalna zmožnost učencev razredne stopnje z italijanskim prvim/maternim jezikom 

v slovenskem knjižnem jeziku pri pisanju in govorjenju, katere so napake, ki se pojavljajo pri 

pisanju in govorjenju, katere od teh napak učenci sami zaznajo in katere opazijo učitelji ter kaj 

menijo o vlogi in rabi slovenščine učenci in njihovi učitelji. 

3.2  Cilji raziskave 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti: 

 kako razvita je sporazumevalna zmožnost učencev z italijanskim prvim/maternim jezikom 

v slovenskem knjižnem jeziku; 

 katere so njihove tipične napake pri pisanju in govorjenju; 

 ali se teh zavedajo tudi učenci sami in njihovi učitelji; 

 kaj menijo učenci in njihovi učitelji o vlogi in rabi slovenščine (v šoli in zunaj nje). 

 

3.3  Raziskovalna vprašanja 

1. Ali imajo starejši učenci bolj razvito zmožnost tvorjenja govorjenih besedil v slovenskem 

knjižnem jeziku kot mlajši? 

2. Ali imajo starejši učenci bolj razvito zmožnost tvorjenja zapisanih besedil v slovenskem 

knjižnem jeziku kot mlajši? 

3. Katere so tipične težave oz. napake teh učencev pri govorjenju? 

4. Katere so tipične težave oz. napake teh učencev pri pisanju? 

5. Katere težave oz. napake teh učencev opazijo njihovi učitelji? 

6. Kako je branje slovenskih knjig za šolo pri teh učencih povezano z njihovo sporazumevalno 

zmožnostjo? 

7. Katere so značilnosti pouka slovenščine na razredni stopnji v osnovni šoli z italijanskim 

učnim jezikom (potreba po dopolnilnem pouku slovenščine, kakovostna učna gradiva, 

potreba po rabi italijanščine)?  

8. Kaj ti učenci menijo o svoji sporazumevalni zmožnosti (govorjenje, pisanje, razumevanje 

poslušanega in zapisanega besedila) v slovenskem jeziku?  

9. Kaj učitelji teh učencev menijo o njihovi sporazumevalni zmožnosti (govorjenje, pisanje, 

razumevanje poslušanega in zapisanega besedila) v slovenskem jeziku? 
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3.4  Raziskovalna metodologija 

  3.4.1 Metoda in raziskovalni pristop 

V raziskavi smo uporabili predvsem kvalitativni raziskovalni pristop (pisni in ustni izdelki 

učencev, intervju z učenci ter intervju z učiteljicami), vendar smo določene podatke, 

pridobljene z raziskavo, obdelali tudi v sklopu kvantitativnega raziskovalnega pristopa (del 

analize pisnih in ustnih izdelkov učencev). 

 3.4.2 Vzorec 

V raziskavo smo vključili namenski vzorec učencev 2., 3. in 4. razreda štirih osnovnih šol z 

italijanskim učnim jezikom na Obali. Za sodelujoče učence je slovenščina drugi jezik in doma 

z vsaj enim od staršev govorijo italijansko. Starost učencev je bila 7–10 let. V raziskavo je bilo 

sprva vključenih 38 učencev in 5 njihovih učiteljic.  

Preglednica 2: Sodelujoči učenci po razredih 

Razred Sodelujoči učenci 

 f f  % 

2. 11   29,0 

3. 13   34,0 

4. 14   37,0 

Skupaj 38 100,0 

 

Diagram 1: Sodelujoči učenci po razredih 

 

Preglednica 3: Sodelujoči učenci po spolu 

Razred Deklice Dečki Skupaj 

 f f  % f f  % f f  % 

2. 6 15,8 5 13,2 11   29,0 

3. 5 13,2 8 21,0 13   34,2 

4. 7 18,4 7 18,4 14   36,8 

Skupaj 18 47,4 20 52,6 38 100,0 

 

2. razred
29,0 %

3. razred
34,0 %

4. razred
37,0 %

2. razred 3. razred 4. razred
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Diagram 2: Sodelujoči učenci po spolu 

  

Preglednici 2 in 3 ter diagrama 1 in 2 prikazujejo število učencev glede na razred in spol. V 

celotni raziskavi je sodelovalo 20 (52,6 %) učencev in 18 (47,4 %) učenk, od tega je bilo 5 (13,2 

%) učencev in 6 (15,8 %) učenk iz 2. razreda, 8 (21,0 %) učencev in 5 (13,2 %) učenk iz 3. 

razreda ter 7 (18,4 %) učencev in 7 (18,4 %) učenk iz 4. razreda.  

Prvotno je bilo v raziskavo vključenih 38 učencev, nato pa smo iz nje izključili tistih pet (0 

učencev iz 2. razreda, 2 učenca in 1 učenko iz 3. razreda ter 2 učenca iz 4. razreda), ki  so v 

pisnem delu zapisali le par slovenskih besed oz. italijanske povedi, ki so vključevale kakšno 

slovensko besedo, v ustnem delu pa sta pogovor in pripovedovanje zgodbe potekala večinoma 

v italijanskem jeziku. Tako v nadaljevanju prikazujemo analizo govorjenih in pisnih besedil 33 

učencev. 

Preglednica 4: Učenci, vključeni v analizo raziskave, po razredih 

Razred Sodelujoči učenci 

 f f  % 

2. 11   33,3 

3. 10   30,3 

4. 12   36,4 

Skupaj 33 100,0 

 

Diagram 3: Učenci, vključeni v analizo raziskave, po razredih 
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Preglednica 5: Učenci, vključeni v analizo raziskave, po spolu 

Razred Deklice Dečki Skupaj 

 f f  % f f  % f f  % 

2. 6 18,2 5 15,1* 11   33,3 

3. 4 12,1 6 18,2 10   30,3 

4. 7 21,2 5 15,2** 12   36,4 

Skupaj 17 51,5 16 48,5 33 100,0 
*Zaokroženo navzdol, da se izide. 

**Zaokroženo navzgor, da se izide. 

 

Diagram 4: Učenci, vključeni v analizo raziskave, po spolu 

 

Med 33 (100 %) učenci, ki so bili dejansko vključeni v raziskavo, je bilo 16 (48,5 %) učencev 

in 17 (51,5 %) učenk, od tega 5 (15,2 %) učencev in 6 (18,2 %) učenk iz 2. razreda, 6 (18,2 %)  

učencev in 4 (12,1 %) učenke iz 3. razreda in 5 (15,2 %) učencev ter 7 (21,2 %) učenk iz 4. 

razreda. 

Še nekaj podatkov o teh 33 učencih – o njihovi rabi slovenskega jezika doma in zunaj šole ter 

o začetku učenja slovenskega jezika (ti podatki so bili pridobljeni v pogovoru z njimi): 

 Znanje slovenskega jezika pred vstopom v šolo: 30 (90,9 %) učencev se je začelo učiti 

slovenski jezik pred vstopom v šolo, medtem ko so se 3 (9,1 %) učenci začeli učiti 

slovenski jezik šele v šoli. 

 Raba slovenskega jezika v družini: Starši 30 (90,9 %) učencev govorijo slovenski jezik, 

medtem ko starši 3 (9,1 %) učencev ne govorijo slovenskega jezika, zato se ti 3 učenci 

doma ne pogovarjajo v slovenščini. Od 30 (90,9 %) učencev, katerih starši govorijo 

slovenski jezik, so 3 (9,1 %) učenci, katerih starši znajo govoriti slovensko zelo malo, 

ker slovenski jezik ni njihov prvi/materni jezik. 13 (39,4 %) učencev ima mamo in 9 

(27,3 %) učencev očeta, ki znata slovenski jezik, medtem ko ima 5 (15,2 %) učencev 

oba starša, ki znata govoriti slovensko. Čeprav nekateri starši znajo govoriti slovensko, 

se 15 (45,5 %) učencev s starši doma pogovarja le v italijanskem jeziku, medtem ko 16 

(48,5 %) učencev doma za sporazumevanje s starši uporablja oba jezika. 3 (9,1 %) 

učenci se doma s starši nikoli ne pogovarjajo v slovenskem jeziku, 1 (3,0 %) učenec se 

doma pogovarja v slovenščini le z dedkom. 6 (18,2 %) učencev se doma redko 

pogovarjajo v slovenščini s svojimi starši, prav tako se včasih pogovarja 14 (42,4 %) 

učencev z mamo in 9 (27,3 %) učencev z očetom v slovenskem jeziku. 

M
48,5 %

Ž
51,5 %

M Ž
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 Raba slovenskega jezika zunaj šole: 2 (6,1 %) učenca ne uporabljata slovenskega jezika 

za pogovore s prijatelji ali znanci zunaj šole, medtem ko 31 (93,9 %) učencev uporablja 

slovenski jezik predvsem za pogovore s prijatelji in družino. 25 (75,8 %) učencev je 

povedalo, da se slovensko pogovarjajo s svojimi prijatelji na igrišču in treningih 

nogometa, nekateri od teh učencev (8 (24,2 %) učencev) se pogovarjajo slovensko tudi 

z ožjo in širšo družino (s sestrami, brati, starimi starši, tetami, strici in bratranci), od 

tega 4 (12,1 %) učenci uporabljajo slovenski jezik tudi za pogovore z učiteljico na raznih 

tečajih slovenskega jezika, baleta ali klavirja, medtem ko 1 (3,0 %) učenec za pogovore 

s sosedi. 5 (15,2 %) učencev uporablja slovenski jezik le za pogovore z ožjo in širšo 

družino, 1 (3,0 %) učenec pa govori slovensko zunaj šole le z učiteljico na tečaju 

slovenskega jezika.  

 Gledanje televizijskih programov v slovenskem jeziku: 22 (66,7 %) učencev je 

povedalo, da v svojem prostem času gledajo slovenske risanke, medtem ko 11 (33,3 %) 

učencev ne gleda slovenskih risank ali televizijskih programov v slovenskem jeziku. 

 3.4.3 Postopek zbiranja podatkov in opis instrumentov 

Raziskava je potekala v štirih obalnih osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom. Izvedli smo 

jo v 2., 3. in 4. razredu v šolskem letu 2017/18, in sicer v času od začetka februarja 2018 do 

sredine junija 2018. 

Ravnateljem in ravnateljicam smo v mesecu februarju in marcu predstavili raziskavo in se 

dogovorili za sodelovanje. Ti so nato posredovali prošnjo učiteljicam 2., 3. in 4. razreda; 

nekatere so se pozitivno odzvale. Nato smo tudi učiteljicam predstavili raziskavo. Pred izvedbo 

same raziskave smo se dogovorili z učiteljicami, da poizvejo, kateri učenci imajo italijanščino 

kot prvi/materni jezik oz. vsaj z enim od staršev doma govorijo italijansko. Nato smo tem 

učencem razdelili soglasja za starše (Priloga 1). Potrjena soglasja za starše so učiteljice zbrale 

in nam jih predale ob naslednjem obisku. Poudarili smo, da bodo vsi podatki anonimni in 

uporabljeni le za potrebe magistrskega raziskovalnega dela. 

Pripravili smo nalogo za pisni preizkus (pisanje pripovedi ob neurejenih slikah) (Priloga 2), ki 

je obsegala dve strani: na prvi strani so učenci obkrožili spol, zapisali razred, ki ga obiskujejo, 

in razporedili sličice v pravilno zaporedje (zapisali so števke 1–6). Na drugi strani lista so bile 

vodoravne črte, kamor so učenci zapisali zgodbo. Izvedba pisnega dela raziskave je potekala za 

vse sodelujoče učence določenega razreda naenkrat. Na voljo so imeli eno šolsko uro. Pisni 

preizkusi so na vseh šolah potekali v marcu in aprilu 2018. 

Pripravili smo tudi nalogo za ustni preizkus (govorjena pripoved ob urejenih slikah) (Priloga 3) 

in vprašanja za pogovor z učenci (Priloga 4). Izvedba ustnega dela raziskave je potekala od 

marca do junija. Vsak učenec se je individualno pogovoril z menoj in pripovedoval zgodbo ob 

slikah, pogovor smo zvočno posneli in ga nato prepisali. Pogovor s posameznim učencem je 

trajal 6–15 minut, odvisno od razumevanja slovenskega jezika. Vprašanja so bila zapisana in 

enaka za vse učence. Intervju je obsegal 25 vprašanj. Za lažjo analizo intervjuja smo vnaprej 

pripravili ocenjevalni obrazec (Priloga 5) in vanj vpisali odgovore učencev. 

Ko smo izvedli raziskavo z učenci in učenkami, smo v maju in juniju 2018 izvedli intervjuje z 

učiteljicami. Vnaprej smo imeli pripravljena vprašanja (Priloga 6) in jih postavili vsem 

učiteljicam. Intervju je obsegal 10 vprašanj. Pogovor s posamezno učiteljico je trajal 8–15 

minut. 
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    3.4.4 Postopek obdelave podatkov 

Učence in njihova besedila smo označili s številkami, in sicer UČENEC 1–38. Iz raziskave so 

bili pozneje izključeni Učenec 8, Učenec 27, Učenec 28, Učenec 33 in Učenec 36. 

Z izdelano preglednico za analizo (Priloga 7) smo pregledali zapisana besedila učencev in 

izpisali podatke, ki so nas zanimali. Nato smo dobljene podatke (rezultate) prepisali v 

preglednico na računalniku za lažji pregled in obdelavo. Podatki so bili kvalitativno obdelani, 

in sicer z deskriptivno metodo. Le del rezultatov smo obdelali kvantitativno (statistično 

obdelani podatki), in sicer število napak učencev posameznega razreda, da smo ugotovili, ali se 

s starostjo učencev število napak manjša. V poglavju 3.5.4 (Četrto raziskovalno vprašanje: 

Katere so tipične težave oz. napake teh učencev pri pisanju?) bodo ti podatki prikazani kot 

povprečno število napak glede na razred. 

Za ustne izdelke učencev smo prav tako izdelali preglednico za analizo (Priloga 8) in izpisali 

podatke. Pripovedovanje zgodbe je bilo (skupaj s postavljenimi dodatnimi vprašanji o rabi 

slovenščine) dobesedno pretipkano. Dobljene podatke smo prepisali v preglednico na 

računalniku. Podatki so bili kvalitativno obdelani (deskriptivna metoda). Prav tako so bili 

kvantitativno obdelani podatki za število napak, ki se pojavljajo v učenčevem pripovedovanju 

zgodbe in bodo v poglavju 3.5.3 (Tretje raziskovalno vprašanje: Katere so tipične težave oz. 

napake teh učencev pri govorjenju?) ti podatki prikazani kot povprečno število napak glede na 

razred. 

Intervjuje z učiteljicami smo zvočno posneli in jih dobesedno prepisali (Priloga 9). Podatki so 

bili nato kvalitativno obdelani, in sicer z deskriptivno metodo. Uporabili smo jih za primerjavo 

in razlago rezultatov, ki smo jih dobili pri pregledu izdelkov učencev. 

3.4.4.1 Primer analize zapisanega besedila 

Učenec 1 je deček, ki je obiskoval 3. razred osnovne šole z italijanskim jezikom.  

Deček je smiselno oz. razumljivo zapisal zgodbo glede na razporejene slike (Priloga 10). Tvoril 

je 5 enostavčnih in 4 večstavčne povedi, vendar je v večstavčnih povedih velikokrat uporabil 

veznika in oz. ali, namesto da bi tvoril novo poved. V zgodbi je dodal podatke, ki niso razvidni 

s slik. 

Dodani podatki v zgodbi učenca 1: 

 Čez tri dni hiša je šla v požar. 

 4. aprila gasilci so igrali karte. 

 Gasilec Tone je rekel šefu. 

 Šef je ostal sam. 

Učenec je v večini povedi uporabil preteklik. Prva poved, ki je zapisana, je v sedanjiku. Vse 

ostale povedi so v pretekliku oz. prihodnjiku (premi govor).  

Primer nepravilne rabe sedanjika: 

 Neki dan zidarji zgradijo hišo za zidarje. 

Raba besed in besednih zvez: 

 neknjižne pogovorne ali narečne besede in besedne zveze: čuli; 
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 slengovske besede in besedne zveze: / 

 italijanske besede in besedne zveze: / 

 nepravilne knjižne besede in besedne zveze: ugasit/ugasnit ogenj (→ pogasijo požar), 

ugasnejo požar, požar je bil ugasnjen, je prišel požar (→ je začelo goreti), je nastal 

požar, ne bom več delal gasilca (→ ne bom več gasilec), hiša je šla v požar (→ hišo je 

zajel ogenj), šef je prosil če gasilci lahko pridejo (→ šef je vprašal, ali lahko gasilci 

pridejo/šef je prosil gasilce, da pridejo), in so veselo živeli doconca njihova leta (→ 

veselo do konca svojega življenja/svojih dni). 

Preostale napake iz zapisanega besedila smo razdelili v dva sklopa, in sicer glede na 

upoštevanje slovničnih pravil in pravopisnih pravil. 

Preglednica 6: Analiza zapisanega besedila Učenca 1 – slovnične napake 

 Napačno Pravilno Komentar 

Samostalnik … in gasilci so šli 

požara ugasniti. 

… so čuli telefona 

zvonit. 

En dan je prišel požar v 

mestu in … 

Neki dan zidarji 

zgradijo hišo za zidarje. 

En dan je prišel požar … 

 

→ Gasilci so odšli pogasit 

požar. 

→ … so slišali, da je 

zvonil telefon. 

→ Nekega dne je izbruhnil 

požar v mestu/je prišel 

požar v mesto in … 

→ Nekega dne … 

Sklon: rodilnik 

(požara, telefona) 

namesto tožilnika 

(→ požar, telefon); 

mestnik (mestu) 

namesto tožilnika 

(→ mesto); 

imenovalnik (dan) 

namesto rodilnika 

(→ dne). 

Števnik … zidarji so mogli 

zgraditi eno novo hišo. 

→… zidarji so morali 

zgraditi novo hišo.  

Števnik »eno« ni 

potreben. 

Glagol … zidarji so mogli 

zgraditi eno novo hišo. 

… ali telefon je zvonil in 

gasilci so šli požara 

ugasniti … 

→ … zidarji so morali 

zgraditi novo hišo. 

→ … vendar je zazvonil 

telefon … 

Pravilna uporaba 

glagola »morati« v 

pretekliku. 

Pravilna uporaba 

glagolskega vida. 

Prislov    

Zaimek Jas ne bom več v nojem 

zivjlenu bom delav 

gasilca. 

 

→Jaz ne bom več v svojem 

življenju delal kot gasilec. 

 

Uporabljen svojilni 

zaimek »mojem« 

namesto povratno 

svojilnega zaimka 

→  »svojem«. 

Predlog    

Veznik Požar je bil ugasnjen ali 

hiša je bila podrta in 

zidarji so mogli zgraditi 

eno novo hišo. 

→ Požar je bil pogašen, 

vendar je bila hiša 

porušena. Zidarji so morali 

zgraditi novo hišo. 

Večkrat sta 

uporabljena 

veznika IN ter ALI 

namesto drugih 

veznikov ali nove 

povedi. 

Členek     

Besedni red Čez tri dni hiša je šla v 

požar.  

4. aprila gasilci so igrali 

karte ali telefon je zvonil 

in gasilci so šli požara 

→ »Čez tri dni je šla hiša v 

požar.« Čez tri dni je hišo 

zajel požar. 

→ 4. aprila so gasilci igrali 

karte, vendar je zazvonil 

Naslonke stojijo v 

pripovedni povedi 

za prvim stavčnim 

členom. 
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ugasniti ali še enkrat je 

prišel požar in gasilci so 

sli ga uasnit ali ko so 

pišli, so čuli telefona 

zvonit in to že spet … 

telefon. Gasilci so odšli 

pogasiti požar, vendar je 

ponovno zagorelo. Gasilci 

so ga šli pogasit. Ko so se 

vrnili, so slišali, da telefon 

ponovno zvoni … 

Iz Preglednice 6 je razvidno, da je Učenec 1 napačno sklanjal določene samostalnike (požar, 

telefon, dan in mesto). Prav tako je opaziti, da ne zna uporabljati povratnega svojilnega zaimka. 

V večini večstavčnih povedi sta uporabljena veznika in ter ali namesto drugih (pravilnih) 

veznikov ali namesto nove povedi. Večina povedi ima napačen besedni red. 

Preglednica 7: Analiza zapisanega besedila Učenca 1 – pravopisne napake 

 Napačno Pravilno Komentar 

Napačen zapis besed s 

polglasnikom 

– – – 

Neupoštevanje 

morfološkega načela 

pri zapisu slovenskih 

nezvočnikov 

jas → jaz Soglasnik z na 

koncu besede se 

izgovori kot s. 

Napačen zapis 

končnega zvočnika U, 

L ali V 

delav → delal  

Nepravilno zapisani 

glasovi, ki se v 

italijanščini zapišejo 

drugače kot v 

slovenščini 

doconca  → do konca Zapis glasu k s 

črko c (vpliv 

italijanskega 

zapisa glasu k s 

črko c).  

Napačen zapis 

dvočrkij LJ, NJ, 

IJ in JI 

zidari 

zivjlenu 

→ zidarji 

→ življenju 

 

Manjka črka uasnit 

ugasit 

pišli 

→ ugasnit (2 X) 

→ prišli 

Učenec ni zapisal 

črk g, n in r. 

Manjka kljukica pri 

šumniku ali je preveč 

pozara 

židarji 

sli  

zivjlenu  

prisli  

cez 

→ požara 

→ zidarji 

→ šli 

→ življenju 

→ prišli 

→ čez 

Vpliv 

italijanskega 

jezika, saj 

italijanska 

abeceda ne pozna 

šumnikov. 

Napačna raba 

predlogov Z/S in K/H 

– – – 

Napake pri pisanju z 

veliko in malo 

začetnico 

Veliki pisani N na 

začetku povedi je 

zapisan kot povečani 

mali pisani N. 

 

 

Veliki pisani N je 

v italijanski pisavi 

takle: 
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, v 

slovenski pa takle:

 
Napake pri pisanju 

skupaj in narazen 

doconca → do konca  

Napake pri deljenje 

besed 

pož-ar 

pr-išli 

ugasn-jen 

→ po-žar 

→ pri-šli 

→ ugas-njen 

V vsakem delu 

besede mora biti 

vsaj en 

samoglasnik in en 

soglasnik, 

soglasniški sklop 

mora biti 

izgovorljiv. 

Napake pri rabi ločil … in šef je prosil če 

gasilci lahko pridejo 

da ugasnejo požar … 

 

Požar je bil ugasnjen 

ali hiša je bila podrta 

in zidarji so mogli 

zgraditi eno novo 

hišo. 

 

→ … in šef je 

vprašal, ali lahko 

gasilci pridejo, da 

pogasijo požar … 

→ Požar je bil 

pogašen, vendar hiša 

je bila podrta. 

Pred vezniki ali, 

vendar in da 

pišemo vejico. 

Iz Preglednice 7 je razvidno, da je učenec naredil največ napak pri zapisu kljukice pri šumniku. 

Učenec je v dveh besedah napačno zapisal dvočrkja LJ, NJ in JI. Po eno napako je naredil pri 

pisanju skupaj in narazen, pri zapisu glasov pod vplivom italijanskega jezika in pri zapisu 

končnega zvočnika. Pri zapisu velike in male začetnice učenec nima težav, saj je vedno zapisal 

veliko pisano črko na začetku povedi. Učenec je le drugače kot v slovenščini zapisal veliki 

pisani N. Učenec je besedi zapisal skupaj namesto narazen. Več težav je imel z deljenjem besed 

na koncu vrstice, saj so bile vse tri deljene besede napačno deljene. Učenec je v svojem zapisu 

uporabil le eno vejico. Pred vezniki vendar, ali in da ni napisal vejice.  

3.4.4.2 Primer analize govorjenega besedila 

Učenec 1 je smiselno oz. razumljivo pripovedoval zgodbo glede na slike (Priloga 11), 

podvprašanja niso bila potrebna. Tvoril je 1 enostavčno in 4 večstavčne povedi, vendar je v 

večstavčnih povedih velikokrat uporabil veznik in, namesto da bi tvoril novo poved.  

V zgodbi je dodal 3 podatke, ki niso razvidni s slik. 

Dodani podatki v zgodbi Učenca 1: 

 En dan Neža in Matej so šli se igrat. 

 Una veja je še vedno premlada … 
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Učenec je v vseh povedih uporabil preteklik. 

Raba besed in besednih zvez: 

 neknjižne pogovorne ali narečne besede: una, uni; 

 slengovske besede: ful; 

 italijanske besede: ramo (prevod: veja); 

 nepravilne knjižne besede/besedne zveze: veja se je razbila (→ veja se je zlomila), si je 

naredil rano (→ se je ranil), in je bil tudi ukazan (→ je bil kaznovan). 

Preostale napake iz govorjenega besedila smo razdelili v dva sklopa, in sicer glede na 

upoštevanje slovničnih pravil in pravorečnih pravil. 

Preglednica 8: Analiza govorjenega besedila Učenca 1 – slovnične napake 

 Nepravilno Pravilno Komentar 

Samostalnik Potem mama se je 

razjezila na Mateja, ker 

ni poslušala Nežo. 

En dan Neža in Matej … 

→ Potem se je mama 

razjezila na Mateja, ker ni 

poslušal Neže. 

→ Nekega dne Neža in 

Matej …  

Sklon: tožilnik 

(Nežo) namesto 

rodilnika (→ 

Neže); 

imenovalnik (dan) 

namesto rodilnika 

(→ dne). 

Pridevnik – – – 

Glagol Neža in Matej so šli se 

igrat. 

Potem mama se je 

razjezila na Mateja, ker 

ni poslušala Nežo. 

→ Neža in Matej sta se šla 

igrat. 

→ Mama se je razjezila na 

Mateja, ker ni poslušal 

Neže. 

Število: uporaba 

množine namesto 

dvojine. 

Spol: uporaba 

ženskega spola 

namesto moškega 

pri deležniku. 

Prislov … mu je pomagala 

odpeljati Mateja na k 

domu. 

→ … je odpeljala Mateja 

domov. 

Namesto rabe 

prislova raba 

nepravilne 

predložne zveze. 

Zaimek Matej jo ni poslušal. 

In Neža … mu je 

pomagala odpeljati 

Mateja na k domu. 

→ Matej je ni poslušal. 

→ Neža … je odpeljala 

Mateja domov. 

Uporabljen 

napačen sklon 

osebnega zaimka 

pri zanikanju. 

Napačno 

pozaimljanje, saj 

lahko razumemo, 

da je v zgodbi 

prisoten še en 

človek, ki ga deček 

prej ni omenil. 

Predlog In Neža mu je prišla za 

pomoč … 

→ Neža mu je prišla na 

pomoč … 

Napačen predlog 

za. 

Veznik En dan Neža in Matej so 

šli se igrat in Matej je 

reku Neži, da bo splezal 

 Velikokrat je 

uporabljen veznik 

in namesto vejice 
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na drevo in Neža je 

rekla ne, ker ki uni ta 

ramo, kako se reče. 

Una veja je še vedno 

premlada in ne bo tako 

ful držala in bo padu in 

Matej jo ni poslušal in 

veja se je razbila in 

Matej je padu. 

In Neža mu je prišla za 

pomoč … 

ali nove povedi. 

Uporablja se tudi 

veznik in na 

začetku povedi. 

Členek  – – – 

Medmet – – – 

Besedni red En dan Neža in Matej so 

šli se igrat … 

Potem mama se je 

razjezila na Mateja … 

→ Nekega dne sta se Neža 

in Matej šla igrat … 

→ Mama se je potem 

razjezila na Mateja … 

Naslonka stoji za 

prvim stavčnim 

členom v 

pripovedni povedi. 

Iz Preglednice 8 je razvidno, da ima učenec največ težav pri pravilni rabi veznika in oz. pri 

tvorjenju nove povedi namesto uporabe veznika. Po dve napaki je Učenec 1 naredil pri rabi 

sklonov samostalnika, rabi zaimkov in sklonu deležnika ter številu glagola. 

Preglednica 9: Analiza govorjenega besedila Učenca 1 – pravorečne napake 

 Nepravilno Pravilno Komentar 

Napačna izgovarjava 

samoglasnikov v 

besedah 

– – – 

Napačna izgovarjava 

soglasnikov v besedah 

– – – 

Neknjižni izgovor 

besed  

reku 

padu 

→ rekel 

→ padel 

Učenec ne 

izgovori glasu [ə] 

pred glasom [ṷ]. 

Napačen naglas v 

besedi 

– – – 

Napačna izgovarjava 

nezložnih predlogov 

V, Z/S in K/H (skupaj 

z naslednjo besedo) 

– – – 

Nepravilni premori Veliko premorov med 

govorjenjem. 

  

Kot je razvidno iz Preglednice 9, učenec ni imel večjih težav z upoštevanjem pravorečnih pravil.  

Med pogovorom z učencem se je opazilo, da učenec dobro razume in govori slovensko (Priloga 

11 in Priloga 12).  

Povedal je, da se je naučil slovensko že pred vstopom v šolo. Starši govorijo slovensko in 

italijansko, tako da se doma pogovarjajo v obeh jezikih. Zunaj šole z nobenim ne govori 

slovensko, ker raje uporablja italijanski jezik. Ko je pri babici, včasih gleda slovenske risanke. 

Po knjige hodi v knjižnico in si izposodi tudi slovenske knjige. Zelo rad bere slovenske knjige, 
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vendar prebere več italijanskih kot slovenskih. Naslov zadnje slovenske knjige, ki jo je prebral, 

je Narnija. V slovenščini je prav tako prebral knjigo Zaljubljen zmaj in stripe Garfield. Svoje 

znanje slovenščine je ocenil kot dobro. Prav tako je ocenil, da mu gre v italijanščini bolje 

govorjenje in razumevanje poslušanega besedila, medtem ko mu gre enako dobro pisanje 

besedila in razumevanje zapisanega besedila v slovenskem in italijanskem jeziku. Najtežje mu 

je razumeti poslušano besedilo v slovenskem jeziku. Povedal je, da se med govorjenjem v 

slovenskem jeziku velikokrat ne spomni slovenskih besed ali pove kakšno hrvaško besedo 

namesto slovenske. Pri pisanju mu povzročajo težavo daljše besede, ki jih mora zapisati. 

Omenil je, da mora za pouk slovenščine prebrati določene knjige za domače branje, vendar se 

ni spomnil števila knjig. Pri pouku slovenščine uporabljajo italijanski jezik učenci in učiteljica 

– če česa ne razumejo, jim učiteljica poda dodatno razlago v italijanskem jeziku. Pri pouku 

slovenščine mu je všeč branje, saj dobi lepe ocene, prav tako mu je všeč pisanje v slovenščini 

in petje slovenskih pesmi. 

3.4.4.3 Analiza izdelkov učencev, ki so bili izključeni iz raziskave 

Iz raziskave so bili izključeni učenci s oznakami Učenec 8, Učenec 27, Učenec 28, Učenec 33 

in Učenec 36. 

Oštevilčenja, ki so omenjena v Preglednici 10, so prikazana v poglavju 3.5.2.1 (str. 47 in 48). 

Preglednica 10: Opis izdelkov učencev, izključenih iz raziskave 

Učenec Spol Razred Pisni izdelek Ustni izdelek Opombe 

Učenec 8 M 4. Slike so 

oštevilčene, kot 

prikazuje 

oštevilčenje 

številka 2. Učenec 

je zapisal 5 

slovenskih besed 

(Priloga 13), in 

sicer »Hišo, voda, 

telefon, avto z 

Gasilnico, 

Gasilnico.«  

Učenec je povedal 

3 povedi z veliko 

slovničnih in 

pravorečnih napak 

(Priloga 14). 

Učenec se je trudil 

govoriti slovensko, 

vendar se je 

opazilo, da ne 

razume vprašanj, 

ki so bila 

zastavljena v 

slovenščini, zato je 

večina pogovora 

potekala v 

italijanščini. 

Učenec 27 M 3. Slike je učenec 

oštevilčil, kot 

prikazuje 

oštevilčenje 

številka 2. Zapisal 

je le dve besedi, in 

sicer »Hiša in 

požara«. 

Učenec je 

pripovedoval 

zgodbo v 

italijanskem 

jeziku. Povedal je 

štiri besede v 

slovenskem jeziku, 

in sicer »deček, 

deklica, hiša in 

mama«. 

Vprašanja, ki sem 

jih zastavila 

učencu, so bila 

prevedena v 

italijanski jezik, 

ker učenec ni 

razumel slovensko. 

Učenec 28 Ž 3. Slike so bile 

oštevilčene, kot 

prikazuje 

oštevilčenje 

številka 2. Učenka 

je zapisala dve 

Učenka je 

pripovedovala 

zgodbo v 

italijanskem 

jeziku. Uporabila 

je nekaj slovenskih 

Pogovor je potekal 

v italijanskem 

jeziku, ker učenka 

ni razumela 

vprašanj v 

slovenskem jeziku. 
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povedi, vendar v 

italijanskem jeziku 

z nekaj 

slovenskimi 

besedami (Priloga 

15).  

besed, in sicer 

»dva, hiša in 

mama.« 

Učenec 33 M 3. Slike so bile 

oštevilčene, kot 

prikazuje 

oštevilčenje 

številka 1. Učenec 

je zapisal pet 

povedi, vendar v 

italijanskem jeziku 

z nekaj 

slovenskimi 

besedami. 

Slovenske besede, 

ki so zapisane, so 

»hiša se je (2 x), za 

telefon se je 

telefonirala za, 

hitro, mešno in 

hiši«. 

Učenec je začel 

pripovedovati v 

slovenskem jeziku, 

vendar je 

uporabljal tudi 

italijanske besede. 

Uporabljene 

slovenske besede 

so »Jan se je, na, 

in deklica se je ter 

mama je vidla«. 

Pogovor je potekal 

večinoma v 

italijanskem 

jeziku. 

Učenec 36 M 4. Slike so 

oštevilčene kot 

prikazuje 

oštevilčenje 

številka 2. Učenec 

je zapisal le eno 

slovensko besedo, 

in sicer 

»trgovina«. 

Učenec je 

pripovedoval v 

italijanskem jeziku 

in ni uporabil 

nobene slovenske 

besede. 

Učenec ni razumel 

slovensko, zato so 

mu bila vsa 

vprašanja 

postavljena v 

italijanskem 

jeziku. Prav tako je 

odgovarjal v 

italijanskem 

jeziku. 

Izločena sta bila dva učenca in ena učenka iz 3. razreda ter dva učenca iz 4. razreda. Učenci so 

v pisnem delu preizkusa zapisali le nekaj slovenskih besed, če so zapisali povedi, so bile te 

sestavljene večinoma iz italijanskih besed. Pogovor in pripovedovanje zgodbe za ustni del 

raziskave sta pri vseh potekala v italijanskem jeziku, ker učenci niso razumeli zastavljenih 

vprašanj v slovenskem jeziku.  

Za te učence je značilno naslednje: 

 Znanje slovenskega jezika pred vstopom v šolo: Vseh pet učencev se je začelo učiti 

slovenščino šele v šoli in tudi njihovi starši ne govorijo slovensko. 

 Raba slovenskega jezika v družini: Doma se pogovarjajo v italijanščini, le Učenec 27 je 

omenil, da z očetom govori zelo malo slovensko. 

 Raba slovenskega jezika zunaj šole: Dva učenca sta povedala, da zunaj šole z nikomer 

ne govorita slovensko, trije govorijo slovensko z učiteljico, ki pride k njim domov. 

Razumeli smo, da so to dodatne ure slovenščine v popoldanskem času. 
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 Gledanje televizijskih programov v slovenskem jeziku: Dva učenca sta odgovorila, da 

ne gledata slovenskih risank ali drugih televizijskih programov v slovenskem jeziku, 

trije pa jih gledajo. 

 Branje slovenskih knjig: Štirje učenci so povedali, da berejo slovenske knjige, vendar 

zelo malo knjig v enem šolskem letu, medtem ko en učenec ne bere slovenskih knjig. 

Vseh pet učencev prebere več italijanskih kot slovenskih knjig. Trije učenci so navedli 

naslov slovenske knjige, ki so jo nazadnje prebrali (S. Pregl in A. Pregl (2003): Zvezda 

s čepico, J. Grimm in W. Grimm (2013): Rdeča kapica ter F. Simon in T. Ross (2009): 

Grozni Gašper), en učenec se ni spomnil naslova, drugi pa je povedal, da bere zgodbe 

iz šolskega berila. Le dva učenca od petih obiskujeta knjižnico, vendar si le eden od 

njiju izposoja tudi slovenske knjige. Eden od učencev je povedal, da ne obiskuje 

knjižnice, vendar kupuje slovenske knjige. 

 Mnenje učencev o sporazumevalni zmožnosti v slovenskem jeziku: Štirje učenci so 

ocenili, da je njihovo znanje slovenščine »dobro«, medtem ko je eden ocenil svoje 

znanje kot »slabo«. Vsi učenci so ocenili, da znajo bolje govoriti, pisati, razumeti 

poslušano besedilo in razumeti prebrano besedilo v italijanščini, od tega sta dva učenca 

ocenila, da jima gre enako dobro tudi pisanje in razumevanje zapisanega besedila v 

slovenščini, eden pa je ocenil, da mu gre enako dobro kot v italijanščini razumevanje 

zapisanega besedila v slovenščini. Na vprašanje, kaj jim je najtežje v slovenščini, sta 

dva odgovorila, da jima je najtežje pisanje besedil v slovenščini, dva sta navedla dve 

dejavnosti, in sicer eden govorjenje in pisanje, drugi pa razumevanje poslušanega 

besedila in govorjenje, peti učenec je ocenil, da mu gre najtežje razumevanje 

poslušanega besedila v slovenščini. Vseh pet je povedalo, da jim pri govorjenju 

povzroča težave slovenščina na splošno, ker se ne spomnijo besed, ne znajo pravilno 

izgovarjati slovenskih besed ali ne znajo tvoriti povedi v slovenščini. Trije učenci so 

povedali, da imajo težave s pisanjem v slovenščini (ne razumejo, kaj napišejo, slišijo 

določeno črko in menijo, da mora biti zapisana v besedi, vendar če jo zapišejo, beseda 

ni pravilna, prav tako pa jim povzročajo težave šumniki in konča črka L in V, saj 

pogosto zapišejo črko U), medtem ko sta dva učenca povedala, da nimata težav s 

pisanjem v slovenščini.  

 Branje slovenskih knjig pri pouku slovenskega jezika: Trije učenci so povedali, da 

morajo prebrati vsaj eno knjigo za pouk slovenščine, medtem ko sta dva učenca 

povedala, da jim ni treba brati knjig za pouk slovenščine.  

 Uporaba italijanskega jezika pri pouku slovenskega jezika: Vsi učenci se zavedajo, da 

pri pouku slovenščine uporabljajo italijanski jezik. Prav tako so povedali, da pri pouku 

velikokrat uporabi italijanski jezik tudi učiteljica. Velikokrat je razlog, da ne razumejo 

navodil in prosijo za razlago v italijanskem jeziku, dva učenca pa sta omenila tudi, da 

jih učiteljica sprašuje v italijanskem jeziku in oni odgovarjajo v italijanskem jeziku, ker 

učiteljica ve, da ne razumejo slovensko. 

 Mnenje učencev o pouku slovenskega jezika: Trije učenci so povedali, da jim je pri 

pouku slovenščine všeč to, da se učijo novega jezika, en učenec je povedal, da mu je 

všeč pisanje projektov, enemu pa je všeč branje in pisanje v slovenščini. 
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3.5 Rezultati in interpretacija 

Rezultati analize izdelkov učencev in komentarji so v nadaljevanju predstavljeni po 

raziskovalnih vprašanjih. 

3.5.1 Prvo raziskovalno vprašanje: Ali imajo starejši učenci bolj razvito zmožnost 

tvorjenja govorjenih besedil v slovenskem knjižnem jeziku kot mlajši? 

Izdelali smo preglednico za točkovanje posameznih delov govorjene pripovedi učencev in 

točkovanje govorne zmožnosti pogovarjanja (Priloga 8). Rezultati so prikazani v Preglednici 

11. Točkovali smo tri sklope: Besedilo kot celoto in Upoštevanje pravil slovenskega knjižnega 

jezika ter Sodelovanje v pogovoru.  

Iz Preglednice 11 (str. 37 in 38) je razvidno, da je najnižje število točk dosegel en učenec, in 

sicer 7 točk, najvišje število točk sta dosegla dva učenca, in sicer 20 od 24 možnih točk. 

Povprečje točk vseh (33) učencev je 14,61 točk. 

Najnižje število točk, ki jih je dosegel učenec 2. razreda, je 7 točk, najvišje število točk učenca 

2. razreda pa je 20 točk. Povprečno so učenci 2. razreda dosegli 14,91 točk. Najnižje število 

točk, ki jih je dosegla učenka 3. razreda, je 11 točk, najvišje število točk dveh učencev 3. razreda 

pa je 17 točk. Povprečno število točk učencev 3. razreda je 14,40 točk. Najnižje število točk, ki 

jih je dosegla učenka 4. razreda, je 10 točk, najvišje število točk učenca 4. razreda pa je 20 točk. 

Povprečno so učenci 4. razreda dosegli 14,75 točk.  

Prav tako lahko iz Preglednice 11 razberemo število točk za posamezni sklop analize. 3 točke 

so bile najvišje število točk, ki jih je učenec lahko dosegel za posamezni sklop analize. 

Ocenjevali smo 1. besedilo kot celoto, ki so ga sestavljali štiri sklopi: smiselnost in 

razumljivost, dolžina besedila, ustvarjalnost in raba preteklika, ter 2. upoštevanje pravil 

slovenskega knjižnega jezika, ki je obsegal tri sklope: besedišče, slovnico (enostavčne ter dvo- 

in večstavčne povedi) in pravorečje. Najnižje število točk, ki jih je učenec dosegel pri prvem 

delu Besedilo kot celota, so 3 točke, najvišje število točk je doseglo več učencev, in sicer 11 od 

12 možnih točk. Povprečno so učenci dosegli 8,82 točk. Najnižje število točk, ki jih je dosegel 

učenec 2. razreda, so 3 točke, najvišje število točk pri tem delu je doseglo več učencev, in sicer 

11 točk. Povprečno so učenci 2. razreda dosegli 8,73 točk. Najnižje število točk, ki jih je dosegla 

učenka 3. razreda, je 5 točk, najvišje število točk pri tem delu so dosegli trije učenci, in sicer 11 

točk. Povprečno so učenci 3. razreda dosegli 8,70 točk. Najnižje število točk, ki jih je dosegla 

učenka 4. razreda, je 6 točk, najvišje število pri tem delu sta dosegla dva učenca, in sicer 11 

točk. Povprečno so učenci 4. razreda dosegli 9,00 točk. 

Najnižje število točk, ki so jih učenci dosegli pri drugem delu Upoštevanje pravil slovenskega 

knjižnega jezika, so 4 točke, najvišje število točk sta dosegla dva učenca, in sicer 9 od 12 

možnih točk. Povprečno so učenci dosegli 5,88 točk. Najnižje število točk, ki so jih dosegli trije 

učenci 2. razreda, so 4 točke, najvišje število je dosegel en učenec, in sicer 9 točk. Povprečno 

so učenci 2. razreda dosegli 6,18 točk. Najnižje število točk, ki jih je dosegel učenec 3. razreda, 

so 3 točke, najvišje število točk sta dosegla dva učenca, in sicer 7 točk. Povprečno so učenci 3. 

razreda dosegli 5,70 točk. Najnižje število točk, ki sta jih dosegli učenki 4. razreda, so 4 točke, 

najvišje število je dosegel en učenec, in sicer 9 točk. Povprečno so učenci 4. razreda dosegli 

5,75 točk. 
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       Preglednica 11: Točkovanje posameznih delov govorjene pripovedi učencev  

Učenci Spol Razred 

 Število točk 

Besedilo kot celota Upoštevanje pravil slovenskega knjižnega jezika  

Smiselnost 

in 

razumljivost 

Dolžina 

besedila  

Ustvarjal-

nost  

Raba 

preteklika 
Skupaj Besedišče 

Slovnica 
Pravo-

rečje 

Sku-

paj 

Sku-

paj 
Eno-

stavčne  

Dvo- in 

večstavčne 

Učenec 1 M 3. 3 3 2 3 11 0 1 1 2 4 15 

Učenec 2 Ž 3. 2 3 1 3 9 1 1 2 1 5 14 

Učenec 3 Ž 4. 2 3 2 3 10 2 1 1 1 5 15 

Učenec 4 Ž 4. 1 3 1 3 8 2 1 1 1 5 13 

Učenec 5 M 4. 2 3 2 3 10 1 1 1 2 5 15 

Učenec 6 Ž 4. 2 2 1 3 8 2 1 1 0 4 12 

Učenec 7 M 4. 3 3 2 3 11 3 1 1 0 5 16 

Učenec 9 M 4. 3 3 0 3 9 2 1 1 1 5 14 

Učenec 10 M 4. 3 3 2 3 11 3 2 2 2 9 20 

Učenec 11 M 2. 2 3 2 3 10 3 1 1 2 7 17 

Učenec 12 Ž 2. 2 3 2 3 10 2 1 1 0 4 14 

Učenec 13 Ž 2. 3 3 2 3 11 2 1 1 1 5 16 

Učenec 14 M 2. 1 2 1 1 5 3 1 1 2 7 12 

Učenec 15 Ž 2. 1 2 0 3 6 3 1 1 2 7 13 

Učenec 16 Ž 3. 2 3 0 3 8 3 1 1 0 5 13 

Učenec 17 M 2. 1 1 0 1 3 2 1 1 0 4 7 

Učenec 18 M 3. 3 3 0 3 9 3 1 1 2 7 16 

Učenec 19 Ž 3. 1 2 0 2 5 2 1 1 2 6 11 

Učenec 20 M 4. 2 3 1 3 9 3 1 1 3 8 17 

Učenec 21 Ž 4. 3 3 0 3 9 2 1 1 3 7 16 

Učenec 22 M 2. 3 3 2 3 11 2 1 1 0 4 15 

Učenec 23 Ž 2. 3 3 2 3 11 3 2 2 1 8 19 

Učenec 24 Ž 2. 3 3 2 3 11 3 1 1 2 7 18 

Učenec 25 Ž 2. 1 2 1 3 7 1 1 1 3 6 13 

Učenec 26 M 3. 3 3 2 3 11 2 1 1 2 6 17 



          Štefanič, N. (2018). Sporazumevalna zmožnost v slovenščini pri učencih, katerih prvi jezik je italijanščina. Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

38 

 

Učenec 29 M 3. 1 2 2   2 7 2 1 1 2 6 13 

Učenec 30 M 3. 1 2 0 3 6 3 1 1 1 6 12 

Učenec 31 Ž 3. 3 3 2 2 10 3 1 1 2 7 17 

Učenec 32 M 3. 3 3 2 3 11 2 1 1 1 5 16 

Učenec 34 Ž 4. 3 3 0 3 9 3 1 1 1 6 15 

Učenec 35 Ž 4. 2 3 0 3 8 2 1 1 2 6 14 

Učenec 37 Ž 4. 1 2 0 3 6 0 1 1 2 4 10 

Učenec 38 M 2. 3 3 2 3 11 3 2 2 2 9 20 
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Glede na rezultate (povprečne vrednosti točk analize govorjene pripovedi) ugotavljamo, da se 

povprečne vrednosti doseženih točk glede na razred, ki ga obiskujejo učenci, skoraj ne 

razlikujejo, saj so učenci 2. razreda v povprečju dosegli 14,91 točk, učenci 3. razreda 14,40 točk 

in učenci 4. razreda 14,75 točk. Najvišje povprečje točk so dosegli učenci 2. razreda. Njihovo 

povprečje je bilo za 0,51 točke višje od povprečja 3. razred in 0,16 točke višje od povprečja 

učencev 4. razreda. Prav tako se glede na rezultate v posameznem sklopu ne opazi, da bi se 

zmožnost tvorjenja govorjene pripovedi izboljševala, čeprav so učenci 4. razreda dosegli 

najvišji rezultat v prvem delu Besedilo kot celota, saj je povprečje 4. razreda le za 0,27 točke 

višje od povprečja učencev 2. razreda. V sklopu Upoštevanje pravil slovenskega knjižnega 

jezika so najvišje povprečje točk dosegli učenci 2. razreda, najnižje pa učenci 3. razreda. Zato 

ne moremo trditi, da učenci, ki obiskujejo višji razred, dosegajo boljše rezultate oz. imajo bolj 

razvito zmožnost tvorjenja govorjenih pripovedi. 

Navedene dele analize si oglejmo še podrobneje. 

3.5.1.1 Ali je besedilo smiselno glede na slike? 

Pri ustnem preizkusu smo za razumljivost oz. smiselnost zgodbe upoštevali, koliko podvprašanj 

smo postavili učencem, koliko povedi so učenci tvorili (več o tem je zapisano v poglavju 

3.5.1.4) in ali so bile povedi smiselne glede na slike, ki so jih opazovali (rezultati so prikazani 

v Preglednici 11, in sicer v stolpcu Smiselnost in razumljivost). Vsem učencem smo na začetku 

povedali, da so pred njimi tri označene slike s števkami 1–3, naj si jih ogledajo in pripovedujejo, 

kaj se je zgodilo. 12 (36,4 %) učencev je opisalo celotno dogajanje na slikah in jim dodatna 

vprašanja niso bila postavljena, 4 (12,1 %) učencem smo postavili eno dodatno vprašanje, 2 

(6,1 %) učencema smo postavili dve dodatni vprašanji, 11 (33,3 %) učencem smo postavili tri 

dodatna vprašanja, 2 (6,1 %) učencema smo postavili štiri dodatna vprašanja, 1 (3,0 %) učencu 

smo postavili pet in 1 (3,0 %) učencu šest dodatnih vprašanj. Več kot polovica učencev je 

potrebovala vsaj eno dodatno vprašanje.  

3.5.1.2 Ali so bili navedeni dodatni podatki v zgodbi, ki niso bili razvidni na slikah? 

V govorjeni pripovedi je 23 (69,7 %) učencev uporabilo vsaj en dodatni podatek glede na 

predstavljene slike, medtem ko kar 10 (30,3 %) učencev ni uporabilo niti enega dodatnega 

podatka v svoji govorjeni pripovedi. 

Uporabljeni dodatni podatki: 

 nastopajoče osebe: brat (4 x), sestra (4 x), Neža, Matej, Jan, Maja (2 x) in Gabriel; 

 kraj: Maribor, na travniku in vas; 

 časovno obdobje: tri dni; 

 dejavnost: kupit nove hlače (2 x), kupit novo majico in hlače/obleke (2 x), je jokal, da  

       pokaže, da je močan, so šli k zdravniku, gre počivat v posteljo (2 x), naredil  

       rano, zašila hlače, si lahko zlomiš križ, boli hrbet, umila (2 x), pozdravila in  

       preobleči se; 

 ostalo: pretežek deček, kazen, skregala, premlada veja, prestrašena Maja, obliž,  

   pretanka veja, ambulanca (rešilni avto), bolnica (3 x), skuštran, češnje, trmast,  

   zdravilo, krema in jabolko. 

10 (30,3 %) učencev ni uporabilo dodatnega podatka glede na slike, 7 (21,2 %) učencev je 

uporabilo en dodatni podatek, 7 učencev (21,2 %) je uporabilo dva dodatna podatka, 5 (15,2 %) 

učencev je uporabilo tri dodatne podatke in 4 (12,1 %) učenci so uporabili štiri dodatne podatke 

v svoji govorjeni pripovedi. Največkrat so uporabili dodatni podatek iz kategorije »ostalo« (15 
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različnih podatkov), nekoliko manj o dejavnostih nastopajočih (13 različnih podatkov). Skoraj 

polovico manj podatkov so uporabili za nastopajoče osebe (7 različnih podatkov). Najmanj 

podatkov so uporabili o kraju, kje se je zgodba dogajala (3 različni podatki), in za časovno 

obdobje (1 podatek). 

Glede na to da je večina (69,7 %) učencev uporabila vsaj en dodatni podatek v svojem besedilu, 

lahko razmišljamo o tem, da so dvojezični učenci ustvarjalni. Strokovnjaki omenjajo 

ustvarjalnost dvojezičnih otrok v primerjavi z enojezičnimi. Tako je Lauchlan (2014) zapisal, 

da imajo dvojezični učenci bolje razvito ustvarjalno mišljenje. Prav tako študije, ki so jih 

opravili M. Bruck, Lambert, Tucker, Hakuta in Weatherford in so omenjene v knjigi T. Rutar 

Leban in A. Mlekuž (2013), prikazujejo, da imajo dvojezični učenci bolje razvito ustvarjalnost 

kot njihovi enojezični vrstniki. S. Pertot (2011) je zapisala, da so dvojezični učenci pri reševanju 

problemov in nalog ustvarjalnejši in miselno prožnejši. Ker nismo opravili raziskave tudi 

enojezičnih učencev, ne moremo govoriti o višji ustvarjalnosti pri dvojezičnih učencih oz. jih 

primerjati, vendar lahko le trdimo, da so ustvarjalni, saj je večina učencev uporabila vsaj en 

dodatni podatek. 

3.5.1.3 Ali je bil uporabljen preteklik? 

Učencem smo naročili, da naj pripovedujejo o tem, kaj se je zgodilo na sličicah. Učenci, ki so 

v svojem pripovedovanju uporabljali premi govor, so prav tako bili uvrščeni v kategorijo za 3 

točke (uporabljali so preteklik). 28 (84,8 %) učencev je uporabilo pravilen glagolski čas pri 

pripovedovanju zgodbe, 3 (9,1 %) učenci so uporabili preteklik v večini povedi (Učenec 19 in 

Učenec 31 sta povedala eno poved v sedanjiku), medtem ko sta 2 (6,1 %) učenca uporabila 

preteklik v manj kot polovici povedi (Učenec 14 in Učenec 17). Nihče od učencev ni 

pripovedoval celotne zgodbe v napačnem glagolskem času. 

Povedane povedi v napačnem glagolskem času so uporabili naslednji učenci: 

Učenec 14: Pretipkani pogovor je v Prilogi 17. 

Učenec 17: Pretipkani pogovor je v Prilogi 18. 

Učenec 19: Ti otroce (come si dice arrampica) v dreveso, in se soj reče ne ne ne. 

Učenec 31: So brat in sestra. 

3.5.1.4 Koliko eno-, dvo- in večstavčnih povedi so povedali učenci? 

Za ustrezno dolžino pripovedovanega besedila smo upoštevali, če je učenec povedal vsaj eno 

poved za eno sliko (skupaj torej tri povedi). 24 (72,7 %) učencev je zajelo vse tri slike in 

povedalo najmanj tri povedi, 8 (24,2 %) učencev je opisalo le dve sliki oz. povedalo le dve 

povedi, medtem ko je 1 (3,0 %) učenec opisal le eno sliko.  

Preglednica 12: Razporeditev učencev glede na število izrečenih povedi 

Učenci Spol Razred 
Enostavčne 

povedi 

Dvostavčne 

povedi 

Večstavčne 

povedi 

Sku-

paj 
Opombe 

Učenec 

1 
M 3. 1 1 3 5  

Učenec 

2 
Ž 3. 1 4 2 7  
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Učenec 

3 
Ž 4. 2 3 1 6  

Učenec 

4 
Ž 4. 2 2 1 5  

Učenec 

5 
M 4. 5 1 1 7  

Učenec 

6 
Ž 4. 4 2 2 8  

Učenec 

7 
M 4. 2 2 2 6  

Učenec 

9 
M 4. 3 1 1 5  

Učenec 

10 
M 4. 1 1 2 4  

Učenec 

11 
M 2. 3 0 2 5  

Učenec 

12 
Ž 2. 3 3 4 10  

Učenec 

13 
Ž 2. 2 0 3 5  

Učenec 

14 
M 2. 2 1 1 4  

Učenec 

15 
Ž 2. 2 0 0 2  

Učenec 

16 
Ž 3. 5 2 0 7  

Učenec 

17 
M 2. 3 2 0 5  

Učenec 

18 
M 3. 1 1 1 3  

Učenec 

19 
Ž 3. 0 0 1 1 

Večstavčna 

poved, 

izrečena brez 

premorov. 

Učenec 

20 
M 4. 1 1 2 4  

Učenec 

21 
Ž 4. 2 0 2 4  

Učenec 

22 
M 2. 0 0 5 5  

Učenec 

23 
Ž 2. 1 1 1 3  

Učenec 

24 
Ž 2. 1 3 1 5  

Učenec 

25 
Ž 2. 0 4 0 4  

Učenec 

26 
M 3. 4 1 2 7  

Učenec 

29 
M 3. 6 3 0 9  
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Učenec 

30 
M 3. 2 3 1 6  

Učenec 

31 
Ž 3. 1 3 1 5  

Učenec 

32 
M 3. 1 1 2 4  

Učenec 

34 
Ž 4. 0 1 2 3  

Učenec 

35 
Ž 4. 3 2 0 5  

Učenec 

37 
Ž 4. 4 1 2 7  

Učenec 

38 
M 2. 10 5 1 16  

Iz Preglednice 12 lahko razberemo, da je 7 (21,2 %) učencev povedalo 4 ali več enostavčnih 

povedi, 13 (39,4 %) učencev 2 ali 3 enostavčne povedi, 9 (27,3 %) učencev 1 enostavčno poved 

in 4 (12,1 %) učenci niso povedali nobene enostavčne povedi. Prav tako so v svojih pripovedih 

3 (9,1 %) učenci uporabili 4 ali več dvostavčnih povedi, 12 (36,4 %) učencev 2 ali 3 dvostavčne 

povedi, 12 (36,4 %) učencev 1 dvostavčno poved in 6 (18,2 %) učencev ni uporabilo nobene 

dvostavčne povedi. 1 (3,0 %) učenec je v svoji pripovedi zajel vse slike v eni večstavčni povedi 

(Priloga 22), saj ni uporabljal premorov in je velikokrat uporabil veznik »in« namesto drugega 

veznika ali nove povedi. 1 (3,0 %) učenec je povedal 4 večstavčne povedi, 13 (39,4 %) učencev 

2 ali 3 večstavčne povedi in 12 (36,4 %) učencev 1 večstavčno poved. Velikokrat so učenci v 

večstavčnih povedih uporabljali veznik »in« namesto tvorjenja nove povedi, saj niso uporabili 

premora v povedih. Povprečno so učenci povedali 5,52 povedi. Učenci 2. razreda so v povprečju 

povedali 5,82 povedi, učenci 3. razreda 5,40 in učenci 4. razreda 5,82 povedi. 

3.5.1.5 Ali so učenci uporabljali v pogovoru le slovenski jezik? 

Z učenci je bil izveden tudi pogovor z vnaprej zapisanimi vprašanji. Nekateri učenci so 

potrebovali prevod določenih besed ali vprašanj v italijanski jezik, nekateri so uporabljali 

določene italijanske besede, nekateri pa so odgovarjali v italijanščini. Število točk, glede na 

sporazumevanje v slovenskem jeziku, je prikazano v Preglednici 13. 

Preglednica 13: Točkovanje o rabi slovenščine pri pogovarjanju 

Učenci Spol Razred 

Število točk za 

rabo slovenščine 

pri pogovarjanju 

Učenec 1 M 3. 3 

Učenec 2 Ž 3. 3 

Učenec 3 Ž 4. 3 

Učenec 4 Ž 4. 3 

Učenec 5 M 4. 3 

Učenec 6 Ž 4. 3 

Učenec 7 M 4. 3 

Učenec 9 M 4. 3 

Učenec 10 M 4. 3 

Učenec 11 M 2. 3 

Učenec 12 Ž 2. 3 
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Učenec 13 Ž 2. 3 

Učenec 14 M 2. 1 

Učenec 15 Ž 2. 2 

Učenec 16 Ž 3. 3 

Učenec 17 M 2. 1 

Učenec 18 M 3. 3 

Učenec 19 Ž 3. 2 

Učenec 20 M 4. 3 

Učenec 21 Ž 4. 3 

Učenec 22 M 2. 3 

Učenec 23 Ž 2. 3 

Učenec 24 Ž 2. 3 

Učenec 25 Ž 2. 1 

Učenec 26 M 3. 3 

Učenec 29 M 3. 2 

Učenec 30 M 3. 2 

Učenec 31 Ž 3. 3 

Učenec 32 M 3. 3 

Učenec 34 Ž 4. 3 

Učenec 35 Ž 4. 2 

Učenec 37 Ž 4. 1 

Učenec 38 M 2. 3 

Iz Preglednice 13 je razvidno, da je večina učencev uporabljala slovenski jezik v pogovoru z 

nami. Od možnih 3 točk je 24 (72,7 %) učencev doseglo vse (3) točke, saj so razumeli slovensko 

in odgovarjali na naša vprašanja v slovenskem jeziku. 5 (15,2 %) učencev je doseglo 2 točki, 

saj so slabo govorili slovensko. Ti učenci so v večini razumeli zastavljena vprašanja, vendar 

smo morali določena prevesti v italijanski jezik. 4 (12,1 %) učenci so dosegli 1 točko, saj niso 

razumeli vseh vprašanj v slovenskem jeziku, prav tako so v svojih odgovorih uporabljali 

italijanske besede. Nihče od učencev ni dosegel 0 točk, saj so vsi učenci razumeli slovensko in 

vsaj nekaj povedali v slovenščini. 

Glede na predstavljene rezultate ne moremo trditi, da se s starostjo učencev, ki obiskujejo 

osnovno šolo v italijanskem jeziku, znanje slovenskega jezika kot drugega jezika izboljšuje. 

Učenci 4. razreda niso dosegli višjih rezultatov pri tvorjenju govorjene pripovedi od učencev 2. 

in 3. razreda. Prav tako niso povedali daljše zgodbe, saj je povprečje tvorjenih povedi učencev 

glede na razred, ki ga obiskujejo, podobno. 

3.5.2 Drugo raziskovalno vprašanje: Ali imajo starejši učenci bolj razvito 

zmožnost tvorjenja zapisanih besedil v slovenskem knjižnem jeziku kot 

mlajši? 

Izdelali smo preglednico za točkovanje posameznih delov zapisane pripovedi učencev (Priloga 

7). Rezultati so  prikazani v Preglednici  14. Točkovali smo dva sklopa: Besedilo kot celoto in 

Upoštevanje pravil slovenskega knjižnega jezika.
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          Preglednica 14: Točkovanje posameznih delov zapisane pripovedi učencev 

Učenci Spol Razred 

 Število točk 

Besedilo kot celota Upoštevanje pravil slovenskega knjižnega jezika  

Smiselnost 

in 

razumljivost 

Ustvarjal

-nost  

Raba 

preteklika 

Dolžina 

besedila 
Skupaj Besedišče 

Slovnica 
Pravo-

pis 

Sku-

paj 

Sku-

paj 
Eno-

stavčne  

Dvo- in 

večstavčne 

Učenec 1 M 3. 3 3 2 3 11 1 1 1 0 3 14 

Učenec 2 Ž 3. 2 2 3 3 10 2 1 1 1 5 15 

Učenec 3 Ž 4. 1 2 0 3 6 0 1 1 0 2 8 

Učenec 4 Ž 4. 1 3 3 3 10 1 1 1 2 5 15 

Učenec 5 M 4. 2 2 3 3 10 1 1 1 2 5 15 

Učenec 6 Ž 4. 2 3 3 3 11 1 1 1 2 5 16 

Učenec 7 M 4. 3 1 3 3 10 2 1 1 0 4 14 

Učenec 9 M 4. 3 2 3 3 11 2 1 1 3 7 18 

Učenec 10 M 4. 3 3 3 3 12 2 1 2 1 6 18 

Učenec 11 M 2. 3 3 3 3 12 2 1 2 3 8 20 

Učenec 12 Ž 2. 2 2 3 3 10 2 1 1 0 4 14 

Učenec 13 Ž 2. 2 2 3 2 9 1 1 1 3 6 15 

Učenec 14 M 2. 1 1 1 2 5 3 1 1 1 6 11 

Učenec 15 Ž 2. 2 0 3 2 7 2 1 1 1 5 12 

Učenec 16 Ž 3. 2 2 3 2 9 2 1 1 2 6 15 

Učenec 17 M 2. 1 2 3 2 8 2 1 1 2 6 14 

Učenec 18 M 3. 2 2 3 2 9 2 1 1 3 7 16 

Učenec 19 Ž 3. 1 2 3 3 9 1 1 1 0 3 12 

Učenec 20 M 4. 2 1 3 3 9 2 1 1 3 7 16 

Učenec 21 Ž 4. 2 0 3 3 8 3 1 1 2 7 15 

Učenec 22 M 2. 2 0 3 3 8 2 1 1 0 4 12 

Učenec 23 Ž 2. 3 2 3 3 11 3 2 2 3 10 21 

Učenec 24 Ž 2. 3 2 3 3 11 2 1 1 3 7 18 

Učenec 25 Ž 2. 2 0 3 2 7 2 1 1 3 7 14 

Učenec 26 M 3. 3 2 3 3 11 2 1 1 1 5 16 
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Učenec 29 M 3. 1 2 3 3 9 0 1 1 0 2 11 

Učenec 30 M 3. 2 0 3 2 7 3 1 1 3 8 15 

Učenec 31 Ž 3. 3 2 3 3 11 2 1 1 1 5 16 

Učenec 32 M 3. 2 1 3 2 8 2 1 1 3 7 15 

Učenec 34 Ž 4. 2 2 3 3 10 3 1 1 2 7 17 

Učenec 35 Ž 4. 2 3 3 3 11 1 1 1 0 3 14 

Učenec 37 Ž 4. 1 2 3 3 9 3 1 1 0 5 14 

Učenec 38 M 2. 3 1 3 3 10 3 1 1 1 6 16 
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Iz Preglednice 14 je razvidno, da je najnižje število točk dosegla ena učenka, in sicer 8 točk, 

najvišje število točk je prav tako dosegla ena učenka, in sicer 21 od 24 možnih točk. Povprečje 

točk vseh (33) učencev je 14,91 točk. Najnižje število točk, ki jih je dosegel učenec 2. razreda, 

je 11 točk, najvišje število točk učenke 2. razreda pa je 21 točk. Povprečno so učenci 2. razreda 

dosegli 15,18 točk. Najnižje število točk, ki jih je dosegel učenec 3. razreda, je 11 točk, najvišje 

število točk treh učencev 3. razreda je 16 točk. Učenci 3. razreda so v povprečju dosegli 14,50 

točk. Najnižje število točk, ki jih je dosegla učenka 4. razreda, je 8 točk, najvišje število točk 

dveh učencev 4. razreda je 18 točk. Učenci 4. razreda so v povprečju dosegli 15,00 točk.  

Prav tako lahko iz Preglednice 14 razberemo število točk za posamezni sklop analize. 3 točke 

so bile najvišje število točk, ki jih je lahko dosegel učenec za posamezni sklop analize. 

Točkovanje analize je bilo sestavljeno iz dveh delov, in sicer 1. del Besedilo kot celota, ki je 

obsegal štiri sklope Smiselnost in razumljivost, Dolžina besedila, Ustvarjalnost in Raba 

preteklika, ter 2. del Upoštevanje pravil slovenskega knjižnega jezika, ki je obsegal tri sklope 

Besedišče, Slovnica (eno- in dvo- ter večstavčne povedi) in Pravopis. Najnižje število točk, ki 

jih je učenec dosegel pri prvem delu Besedilo kot celota, je 5 točk, najvišje število točk sta 

dosegla dva učenca, in sicer 12 od 12 možnih točk. Povprečno so učenci dosegli 9,36 točk. 

Najnižje število točk, ki jih je dosegel učenec 2. razreda, je 5 točk, najvišje število točk je prav 

tako dosegel en učenec, in sicer 12 točk. Povprečno so učenci 2. razreda dosegli 8,91 točk. 

Najnižje število točk, ki jih je dosegel učenec 3. razreda, je 7 točk, najvišje število točk so 

dosegli trije učenci, in sicer 11 točk. Povprečno so učenci 3. razreda dosegli 9,40 točk. Najnižje 

število točk, ki jih je dosegla učenka 4. razreda, je 6 točk, najvišje število je dosegel en učenec, 

in sicer 12 točk. Povprečno so učenci 4. razreda dosegli 9,75 točk. 

Najnižje število točk, ki sta jih dosegla dva učenca pri drugem delu Upoštevanje pravil 

slovenskega knjižnega jezika, sta 2 točki, najvišje število točk je dosegel en učenec, in sicer 10 

točk od 12 možnih točk. Povprečno so učenci dosegli 5,55 točk. Najnižje število točk, ki sta jih 

dosegla učenca 2. razreda, so 4 točke, najvišje število je dosegel en učenec, in sicer 10 točk. 

Povprečno so učenci 2. razreda dosegli 6,27 točk. Najnižje število točk, ki jih je dosegel učenec 

3. razreda, sta 2 točki, najvišje število je prav tako dosegel en učenec, in sicer 8 točk. Povprečno 

so učenci 3. razreda dosegli 4,50 točk. Najnižje število točk, ki jih je dosegla učenka 4. razreda, 

sta 2 točki, najvišje število so dosegli štirje učenci, in sicer 7 točk. Povprečno so učenci 4. 

razreda dosegli 5,25 točk. 

Glede na rezultate (povprečne vrednosti točk analize zapisane pripovedi), ugotavljamo, da se 

povprečne vrednosti doseženih točk glede na razred, ki ga obiskujejo, skoraj ne razlikujejo, saj 

so učenci 2. razreda v povprečju dosegli 15,18 točk, učenci 3. razreda 14,50 točk in učenci 4. 

razreda 15,00 točk. Najvišje povprečje točk so dosegli učenci 2. razreda. Njihovo povprečje je 

bilo za 0,68 točke višje od povprečja 3. razred in 0,18 točke višje od povprečja učencev 4. 

razreda. Nekoliko večja odstopanja v povprečju med 2., 3. in 4. razredom so v posameznem 

sklopu. Pri sklopu Besedilo kot celota se povprečno število točk viša s starostjo učencev. 

Najvišje število točk so dosegli učenci 4. razreda, najnižje pa učenci 2. razreda. Pri sklopu 

Upoštevanje pravil slovenskega knjižnega jezika pa so učenci 2. razreda dosegli najvišje 

povprečje točk, najnižje pa učenci 3. razreda.  

Glede na pridobljene rezultate govorjene in zapisane pripovedi lahko ugotavljamo, da so učenci 

dosegli nekoliko višje povprečje točk za zapisano pripoved kot za govorjeno pripoved. Pri 

govorjeni in zapisani pripovedi so učenci 4. razreda dosegli malo višje število točk pri sklopu 

Besedilo kot celota v primerjavi s 3. in 2. razredom, prav tako pa so učenci 2. razreda v 

govorjeni in zapisani pripovedi dosegli najvišje število točk pri sklopu Upoštevanje pravil 

slovenskega knjižnega jezika.  
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Navedene dele analize si oglejmo še podrobneje. 

3.5.2.1 Ali je besedilo smiselno glede na slike? 

Pri pisnem preizkusu so vsi učenci oštevilčili slike na prvi strani pisnega preizkusa (Priloga 2), 

vendar so se zaporedja števk na slikah med njimi razlikovala. Med pregledom pisnih izdelkov 

smo njihove izdelke razdelili v tri sklope, ki so prikazani v nadaljevanju. 

Slika 1: Oštevilčenje št. 1 (pravilno) 

 

Slika 2: Oštevilčenje št. 2 (pravilno) 
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Slika 3: Oštevilčenje št. 3 (napačno) 
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Diagram 5: Razporeditev učencev glede na oštevilčenje slik 

 

Kot je razvidno iz Diagrama 5, je 15 (45,5 %) učencev oštevilčilo slike kot prikazuje 

oštevilčenje št. 1, 11 (33,3 %) učencev pa kot prikazuje oštevilčenje št. 2. 7 (21,2 %) učencev 

je oštevilčilo slike različno, in sicer tako, kot prikazujejo skenirane slike oštevilčenja pod 

številko 3. Za pravilno smo označili Oštevilčenje št. 1 in 2, saj je bilo zaporedje dogodkov 

smiselno. Učenci so nato zapisali zgodbo, ki se je navezovala na oštevilčene slike. Kot napačno 

smo označili vsa oštevilčenja, prikazana pod številko 3, saj si slike niso smiselno sledile, zapisi 

učencev pa niso bili skladni s tem oštevilčenjem. 

Smiselnost besedila smo obravnavali glede na oštevilčene slike na prvi strani pisnega preizkusa 

in zapisanega besedila oz. zgodbe na drugi strani preizkusa. Če se je zapisana zgodba 

navezovala na oštevilčenje slik, je učenec zajel vse slike in imel malo pravopisnih in slovničnih 

napak, da je bilo besedilo za bralca razumljivo, je bilo besedilo kot celota označeno za 

smiselno/razumljivo. Če zgodba ni zajela vseh dogodkov na slikah oz. so bili dogodki v zgodbi 

pomešani glede na oštevilčene slike in je bilo v besedilu večje število pravopisnih ter slovničnih 

napak, je bilo besedilo kot celota označeno kot srednje smiselno/razumljivo. Če je učenec v 

zgodbi opisal le polovico slik, se zapisani dogodki niso navezovali na oštevilčene slike in je 

imel veliko pravopisnih in slovničnih napak, je bilo besedilo kot celota označeno kot slabše 

smiselno/razumljivo. Če je učenec zapisal skromno zgodbo, uporabil večinoma italijanske 

besede ali zapisal le nekaj slovenskih besed, je bilo besedilo kot celota označeno kot 

nesmiselno/nerazumljivo. Smiselno/razumljivo besedilo kot celota je zapisalo 10 (30,3 %) 

učencev, srednje smiselno/razumljivo besedilo kot celota je oblikovalo 16 (48,5 %) učencev, 

slabše smiselno/razumljivo besedilo kot celota je tvorilo 7 (21,2 %) učencev in nihče ni tvoril 

skoraj nesmiselnega/nerazumljivega besedila kot celote. 

3.5.2.2 Ali so bili navedeni dodani podatki v zgodbi, ki niso bili razvidni na slikah? 

Večina učencev (28 (84,8 %) učencev) je uporabila vsaj en dodaten podatek v pisnem izdelku, 

medtem ko 5 (15,2 %) učencev ni uporabilo niti enega dodatnega podatka v svojem pisnem 

izdelku.  

Zapisani dodatni podatki: 

 nastopajoče osebe: soseda, Mojca, mama, očka, Tomaž, Bine, Nikolaj, mož, žena,  

                                 prijateljica, vnukinja, Lara, Francesca, Arianna, Alice, Thais, šef,  

                  Tone, Andi, Maria, Daniel, Gašper in stric; 

46,5 %

33,3 %

21,2 % 

1 2 3
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 kraj: zraven Kopra, Vrhnika, Izola (2 x), London, Kranj, ulica Korte 12, Maribor in  

         center Maribora; 

 časovno obdobje: štiri leta (2 x), čez nekaj minut, čez eno uro, po dveh urah, enajst dni,  

                             pet minut, 26 let, dva dni, ena ura (2 x), dve leti (2 x), dva meseca, 

        čez tri dni, 4. aprila in tri tedne; 

 dejavnost: kuhala pašto (testenine), je šel v trgovino, je šel se sončit, je šla na sprehod,  

                  je pekla torto, živet k prijateljici, se preoblečejo, so šli na kavo, so imeli  

       pavzo, začelo deževati, zgradili gasilski dom, zgradili novo hišo iz kamna, je  

       potovala, pohvalili (2 x), pojedli, igrali karte, veseli plače in prodali hišo; 

 ostalo: kuža, telefon, pečica, potrebščine, ljudje niso bili mrtvi, podstrešje, zelena trava,  

            smeti, torto v peči, štedilnik (2 x), bombe, prašiček, pismo, vse nove hiše, hiša  

  za zidarje, popcorn (pokovka), avtocesta, sirena, možiček na strehi in zaprta  

  hiša. 

5 (15,2 %) učencev ni uporabilo nobenega dodatnega podatka, 5 (15,2 %) učencev je uporabilo 

1 dodatni podatek, 8 (24,2 %) učencev 2 dodatna podatka, 6 (18,2 %)  učencev 3 dodatne 

podatke, 3 (9,1 %) učenci 4 dodatne podatke, po 2 (6,1 %) učenca sta uporabila 5, 6 ali 8 

dodatnih podatkov v zapisanem besedilu glede na slike. Največkrat so uporabili dodatni 

podatek za nastopajoče osebe in njihova lastna imena (23 različnih podatkov) in dodatnih 

podatkov zapisanih pod »ostalo« (20 različnih podatkov). Nekoliko manj dodatnih podatkov so 

zapisali glede dejavnosti, ki so jih nastopajoči izvajali (18 različnih podatkov) in o časovnem 

obdobju (14 različnih podatkov). Najmanjkrat so uporabili dodatni podatek o kraju (8 različnih 

podatkov). 

V primerjavi z govorjeno pripovedjo je več učencev uporabilo dodatni podatek v zapisani 

pripovedi kot v govorjeni. Prav tako je več učencev uporabilo več kot en dodatni podatek v 

zapisani pripovedi kot v govorjeni. Učenci so bili pri pisanju zgodbe ustvarjalnejši kot pri 

ustnem pripovedovanju zgodbe. Različni avtorji, kot so Lauchlan (2014), S. Pertot (2011) in 

M. Bruck, Lambert, Tucker, Hakuta ter Weatherfors, ki so omenjeni v knjigi T. Rutar Leban in 

A. Mlekuž (2013), navajajo, da so dvojezični učenci ustvarjalnejši, vendar nihče ni zapisal ali 

se to bolje opazi pri govoru ali pisanju. Glede na rezultate lahko razmišljamo o tem, da so 

učenci, ki so bili zajeti v raziskavo, ustvarjalnejši pri pisanju. 

3.5.2.3 Ali je bil uporabljen preteklik? 

Učenci so morali zapisati pripoved v pretekliku. Kot pravilnega smo šteli tudi zapisani premi 

govor, ki ni bil v pretekliku. 30 (90,9 %) učencev je uporabilo preteklik v vseh zapisanih 

povedih, 1 (3,0 %) učenec je zapisal večino povedi v pretekliku (Učenec 1 je zapisal eno poved 

v sedanjiku), medtem ko 1 (3,0 %) učenec v manj kot polovici povedi (Učenec 14 je zapisal 

dve enostavčni in dve večstavčni povedi, od tega obe enostavčni povedi v sedanjiku). Le 1 (3,0 

%) učenec ni uporabil preteklika v zapisu svoje zgodbe (Učenec 3 je celotno zgodbo zapisal v 

sedanjiku). 

Uporaba napačnega glagolskega časa: 

Učenec 1: Neki dan zidarji zgradijo hišo za zidarje. 

Učenec 3: Skenirani zapis je v Prilogi 16. 

Učenec 14: Gasili v galsko vozilo grejo ces nekaj minut. Delajo še enkrat hiša. 
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3.5.2.4 Koliko eno-, dvo- in večstavčnih povedi so napisali učenci? 

Za ustrezno dolžino besedila smo upoštevali, če je učenec zapisal vsaj eno poved za vsako sliko. 

24 (72,7 %) učencev je zajelo v pripoved vseh šest slik, 9  (27,3 %) učencev pa je zapisalo 

povedi le za 4–5 slik. 

Preglednica 15: Razporeditev učencev glede na število zapisanih povedi 

Učenci Spol Razred 
Enostavčne 

povedi 

Dvostavčne 

povedi 

Večstavčne 

povedi 
Skupaj Opombe 

Učenec 

1 
M 3. 5 0 4 9 

Velikokrat je 

uporabil 

veznik »in« 

namesto nove 

povedi. 

Učenec 

2 
Ž 3. 3 4 1 8  

Učenec 

3 
Ž 4. 2 3 2 7  

Učenec 

4 
Ž 4. 1 5 2 8  

Učenec 

5 
M 4. 0 2 4 6  

Učenec 

6 
Ž 4. 4 1 5 10  

Učenec 

7 
M 4. 2 4 0 6  

Učenec 

9 
M 4. 1 2 2 5  

Učenec 

10 
M 4. 1 3 6 10  

Učenec 

11 
M 2. 6 0 4 10  

Učenec 

12 
Ž 2. 2 2 2 6 

Večkrat ni 

zapisanih 

nekončnih 

ločil in 

velikih 

začetnic. 

Učenec 

13 
Ž 2. 6 0 2 8  

Učenec 

14 
M 2. 2 1 1 4  

Učenec 

15 
Ž 2. 0 0 1 1 

Večstavčna 

poved je 

zapisana brez 

nekončnih 

ločil. 

Učenec 

16 
Ž 3. 2 3 0 5  
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Učenec 

17 
M 2. 0 0 1 1 

Večstavčna 

poved je 

zapisana brez 

nekončnih 

ločil. 

Učenec 

18 
M 3. 3 1 1 5  

Učenec 

19 
Ž 3. 2 1 3 6 

Večstavčne 

povedi so 

zapisane brez 

nekončnih 

ločil. 

Učenec 

20 
M 4. 6 0 1 7  

Učenec 

21 
Ž 4. 1 0 3 4  

Učenec 

22 
M 2. 4 2 1 7  

Učenec 

23 
Ž 2. 3 1 1 5  

Učenec 

24 
Ž 2. 2 4 2 8  

Učenec 

25 
Ž 2. 3 0 1 4  

Učenec 

26 
M 3. 1 3 1 5  

Učenec 

29 
M 3. 5 4 1 10  

Učenec 

30 
M 3. 1 1 1 3  

Učenec 

31 
Ž 3. 3 3 0 6  

Učenec 

32 
M 3. 0 0 1 1 

Večstavčna 

poved je 

zapisana brez 

nekončnih 

ločil. 

Učenec 

34 
Ž 4. 3 3 1 7  

Učenec 

35 
Ž 4. 3 2 1 6  

Učenec 

37 
Ž 4. 8 2 0 10  

Učenec 

38 
M 2. 4 0 1 5  

Iz Preglednice 15 je razvidno, da je 9 (27,3 %) učencev zapisalo 4 ali več enostavčnih povedi, 

14 (42,4 %) učencev dve ali tri enostavčni povedi, 6 (18,2 %) učencev eno enostavčno poved 

in 4 (12,1 %) učenci niso zapisali nobene enostavčne povedi. Prav tako je 5 (15,2 %) učencev 

zapisalo 4 ali več dvostavčnih povedi, 12 (36,4 %) učencev dve ali tri dvostavčni povedi, 6 
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(18,2 %) učencev eno dvostavčno poved in kar 10 (30,3 %) učencev ni zapisalo nobene 

dvostavčne povedi. Kar 3 (9,1 %) učenci so zapisali le eno poved, ki ni vsebovala ločil (Priloga 

19, 20 in 21), zato so v kategoriji večstavčnih povedi. 5 (15,2 %) učencev je zapisalo 4 ali več 

večstavčnih povedi, 8 (24,2 %) učencev je zapisalo dve ali tri večstavčne povedi in 13 (39,4 %) 

učencev je zapisalo 1 večstavčno poved. Večina večstavčnih povedi, ki so jih zapisali učenci, 

vsebuje veznik »in« in bi praviloma morale biti razdeljene na več enostavčnih ali dvostavčnih 

povedi. Povprečno so učenci zapisali 6,15 povedi. Učenci 2. razreda so zapisali 5,36 povedi, 

učenci 3. razreda 5,80 povedi in učenci 4. razreda 7,17 povedi. Glede na rezultate lahko trdimo, 

da so učenci višjih razredov v povprečju zapisali več povedi kot učenci nižjih razredov.  

Glede na že prej predstavljene rezultate o govorjeni pripovedi lahko ugotovimo, da so učenci 

zapisali več povedi v primerjavi s številom izrečenih povedi. Pri učencih 2. razreda ni bistvene 

razlike v številu zapisanih in povedanih povedi, medtem ko so učenci 3. in 4. razreda v 

povprečju zapisali več povedi v primerjavi s številom uporabljenih povedi pri ustni nalogi. 

Glede na predstavljene rezultate ne moremo trditi, da se s starostjo učencev, ki obiskujejo 

osnovno šolo v italijanskem jeziku, znanje slovenskega jezika kot drugega jezika izboljšuje. 

Učenci 4. razreda niso dosegli višjih rezultatov pri tvorjenju zapisane pripovedi od učencev 2. 

in 3. razreda. Čeprav so zapisali daljše pripovedi, ne moremo trditi, da so dosegli boljše 

povprečje točk pri analizi zapisane pripovedi, saj se med učenci različnih razredov povprečne 

vrednosti doseženih točk bistveno ne razlikujejo.   

3.5.3 Tretje raziskovalno vprašanje: Katere so tipične težave oz. napake teh 

učencev pri govorjenju? 

Tipične napake učencev bomo prikazali v treh delih: raba neknjižnih besed/besednih zvez, 

neupoštevanje slovničnih pravil in neupoštevanje pravopisnih pravil. 

3.5.3.1 Raba neknjižnih besed/besednih zvez 

Izdelali smo preglednice, v katere smo vpisali napačne besede/besedne zveze učencev 

določenega razreda po določenih kategorijah. Napako, ki se je pri enem učencu pojavila 

večkrat, smo šteli za eno napako. 

Preglednica 16: Neknjižne besede/besedne zveze v govorjeni pripovedi učencev 2. razreda 

2. razred 

Zaporedna 

številka 

učenca 

Neknjižne 

pogovorne ali 

narečne 

besede/besedne 

zveze 

Slengovske 

besede/besedne 

zveze 

Italijanske 

besede/besedne 

zveze 

Nepravilne knjižne 

besede/besedne 

zveze 

Učenec 11    veja se je razbila (→ 

veja se je zlomila) 

Učenec 12 je mogu bit z mamo 

tam (→ je moral 

biti) 

 ambulanza (→ 

rešilni avto)  

je bil cel strgan (→ 

je imel strgana vsa 

oblačila) 

Učenec 13 je mogu it v bolnico 

(→ je moral iti) 

  lezat na drevo (→ 

plezat na drevo) 

Učenec 14 i potem (→ in 

potem) 
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Učenec 17 dečko (→ deček)   skakat v drevesu (→ 

plezati na drevo) 

vprašanje: Kaj se je 

zgodilo? 

odgovor: Drevesu se 

zrastu. (→ Veja se je 

zlomila.)  

ena dečka (→ 

deklica) 

Učenec 22 ma (→ vendar)   je šou se splezat (→ 

je plezal) 

je začel it dol (→ je 

šel dol/je splezal z 

drevesa)  

razbila veja (→ veja 

se je zlomila)  

je šel gor na dreves 

(→ je splezal na 

drevo) 

Učenec 24 se je šel umit in 

preoblečt (→ se je 

šel umit in preobleč) 

ful  vzet jabolko (→ 

odtrgati jabolko) 

Učenec 25   albero (→ 

drevo) 

letto (→ 

postelja) 

che (→ ki) 

riposa (→ 

počiva) 

šel v drevo (→ 

splezati na drevo) 

Učenec 38 ma (→ vendar)   si vse razbil (→ 

strgal) 

Iz Preglednice 16 je razvidno, da so učenci 2. razreda v svojih pripovedih največkrat uporabili 

nepravilne knjižne besede/besedne zveze. 9 (81,8 %) učencev 2. razreda je naredilo vsaj eno 

napako, 2 (18,2 %) učenca (Učenec 15 in Učenec 23) pa nista naredila napake. V povprečju so 

učenci 2. razreda naredili 2,64 tovrstne napake. 

Preglednica 17: Neknjižne besede/besedne zveze v govorjeni pripovedi učencev 3. razreda 

3. razred 

Zaporedna 

številka 

učenca 

Neknjižne 

pogovorne ali 

narečne 

besede/besedne 

zveze 

Slengovske 

besede/besedne 

zveze 

Italijanske 

besede/besedne 

zveze 

Nepravilne knjižne 

besede/besedne 

zveze 

Učenec 1 uni (→ tisti) 

una (→ tista)  

nardil (→ naredil) 

ful držala (→ 

dosti) 

ramo (→ veja) veja se je razbila (→ 

veja se je zlomila)  

ukazan (→ 

kaznovan) 

in si je nardil rano 

(→ se je ranil) 
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veja je še vedno 

premlada in ne bo 

tako ful držala (→ 

veja je še 

premlada/pretanka in 

te ne bo zdržala) 

Učenec 2 padu dol (→ je 

padel) 

 ramo (→ veja) ramo se je razbilo 

(→ veja se je 

zlomila)  

so se razbile hlače 

(→ hlače so se 

strgale)  

odnesla fanta (→ 

odpeljala fanta) 

menjal hlače (→ se 

preoblekel) 

Učenec 16    drevo se je zlomlo 

(→ veja se je 

zlomila) 

Učenec 18   ramo (→ veja) ramo od drevesa (→ 

veja) 

Učenec 19 se soj reče (→ je 

rekel) 

 arrampica (→ 

pleza) 

ti otroce arrampaca 

v dreveso (→ otroka 

sta plezala na drevo) 

ne more plezit na 

drevesu (→ ne sme 

plezati po drevesu) 

Učenec 26 ma (→ vendar)   drevo je bilo preveč 

lahko (→ veja je bila 

pretanka) 

hoditi po vejah (→ 

plezati) 

Učenec 29   si è acciampato 

(→ padel) 

non so (→ ne 

vem) 

ramo (→ veja) 

spezzato (→ 

zlomljen) 

 

Učenec 30 veja od drevesa se 

je zlomla (→ veja 

se je zlomila) 

   

Učenec 31    šel na drevo (→ 

splezal)  

ne more več it na 

drevo (→ ne sme več 

plezati) 

Učenec 32 šlaufer (→ obliž)  tipo (→ vrsta) mama ga (otroka) je 

zašila (→ mama je 

zašila otrokova 
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oblačila) 

hlače so se razbile 

(→ hlače so se 

strgale) 

Iz Preglednice 17 je razvidno, da so učenci 3. razreda največkrat uporabili nepravilno knjižno 

besedo oz. besedno zvezo, velikokrat pa tudi italijanske besede. Vseh 10 (100 %) učencev 3. 

razreda je naredilo vsaj eno napako pri rabi slovenskih knjižnih besed/besednih zvez. V 

povprečju so učenci 3. razreda naredili 3,60 napake. 

Preglednica 18: Neknjižne besede/besedne zveze v govorjeni pripovedi učencev 4. razreda 

4. razred 

Zaporedna 

številka 

učenca 

Neknjižne 

pogovorne ali 

narečne 

besede/besedne 

zveze 

Slengovske 

besede/besedne 

zveze 

Italijanske 

besede/besedne 

zveze 

Nepravilne knjižne 

besede/besedne 

zveze 

Učenec 3   ramo (→ veja) veja se je razbila (→ 

veja se je zlomila)  

je bil cel strgan (→ 

je imel strgana vsa 

oblačila)  

Učenec 4    dva fantka (→ na 

sliki sta deček in 

deklica),  

hlače so se razbile 

(→ hlače so se 

strgale) 

drevo se je razbil (→ 

veja se je zlomila) 

hlače so bile razbite 

(→ imel je strgane 

hlače) 

razbil je hlače in 

majco (→ strgal je 

hlače in majico) 

Učenec 5  okej ramo (→ veja)  

castigo (→ 

kazen) 

ramo se je razbil (→ 

veja se je zlomila)  

je bil ves strgan (→ 

je  imel strgana vsa 

oblačila)  

je dala brat in sestro 

castigo (→ ju je 

kaznovala) 

Učenec 6 praša (→ je 

vprašala) 

in pol (→ potem) 

okej   

Učenec 9   ramo (→ veja) 

lo ha sgridato 

(→ ga je 
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nadrla) 

pantaloni (→ 

hlače) 

Učenec 10 pojde počivat (→ 

gre) 

  ne gre na drevo (→ 

ne spleza) 

Učenec 20 more pazit (→ mora 

paziti) 

   

Učenec 21  okej  se je vesu (→ je 

plezal) 

razbila veja (→ veja 

se je zlomila) 

Učenec 34    je šel gor na drevo 

(→ je splezal na 

drevo) 

Učenec 35 hotli it na drevesa 

(→ hoteli iti na 

drevo/splezati na 

drevo) 

okej che (→ ki) 

ha curato (→ 

ozdravila) 

 

Učenec 37   che (→ ki) 

di non salire 

(→ vzpenjati 

se) 

si è arrabbiata 

(→ se je 

razjezila) 

e (→ in) 

preoccupata 

(→ 

zaskrbljena) 

si fatto male 

(→ se je 

poškodoval) 

 

Iz Preglednice 18 lahko razberemo, da je največ učencev iz 4. razreda v svojih zgodbah 

uporabilo nepravilne knjižne besede ali besedne zveze. 11 (91,7 %) učencev 4. razreda je 

naredilo vsaj eno napako pri rabi slovenskih knjižnih besed/besednih zvez, 1 (8,3 %) učenec 

(Učenec 7) pa napake ni naredil. V povprečju so učenci 4. razreda naredili 3,08 napake. 

Če povzamemo, je 17 (51,5 %) učencev vseh treh razredov v svoji govorjeni pripovedi 

uporabilo vsaj eno neknjižno pogovorno ali narečno besedo/besedno zvezo, 2 (6,1 %) učenca 

sta uporabila slengovsko besedo »ful«, 4 učenci pa (12,1 %) slengovsko besedo »okej«. Vsaj 

eno italijansko besedo/besedno zvezo je uporabilo 13 (39,4 %) učencev, največ učencev tj. 22 

(66,7 %) je uporabilo nepravilne besede/besedne zveze v svoji pripovedi. Povprečno so učenci 

2. razreda naredili najmanj napak, največ pa učenci 3. razreda.  

3.5.3.2 Neupoštevanje slovničnih pravil 

Slovnične napake učencev, ki so jih ti naredili v govorjeni pripovedi, smo izpisali in povzeli v 

naslednjih podpoglavjih. Napake smo izpisali po besednih vrstah, v okviru teh pa glede na 

razred. Napako, ki se je pri enem učencu pojavila večkrat, smo šteli za eno napako. 
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3.5.3.2.1 Samostalnik 

V 2. razredu so učenci napačno sklanjali naslednje samostalnike: 

 je plezal na drevesu (→ je plezal na drevo); 

 ne smejo več plezati po drevesah (→ po drevesih); 

 je sestri rekla (→ sestra je rekla); 

 ne bo več jedu češnje (→ češenj); 

 je padlo z drevo (→ je padel z drevesa); 

 je šel gor na dreves (→ na drevo); 

 je šel v hiši (→ hišo). 

V 3. razredu so učenci napačno sklanjali naslednje samostalnike: 

 ni poslušala Nežo (→ Neže); 

 je šel plezat na drevesu (→ drevo); 

 ti otroce arrampaca v dreveso (→ dva otroka sta plezala na drevo); 

 plezit na drevesu (→ na drevo); 

 so šli igrat na travniku (→ travnik). 

V 4. razredu so učenci napačno sklanjali naslednje samostalnike: 

 mama je dala brat in sestro castigo/kazen (→ bratu in sestri); 

 plezat na drevesu (→ drevo); 

 je plezal na eno dreveso (→ na drevo/po drevesu); 

 so hotli it na drevesa (→ na drevo, saj je na sliki eno drevo); 

 je bil cel poln od kri (→ poln krvi). 

Učenci so imeli veliko težav s sklonskimi oblikami samostalnikov. Največkrat (11-krat) so se 

zmotili pri sklanjanju samostalnika »drevo«, nekaj učencev se je zmotilo tudi pri sklanjanju 

lastnih imen in drugih samostalnikov. 6 učencev 2. razreda, 4 učenci 3. razreda in 4 učenci 4. 

razreda je naredilo vsaj eno napako pri pravilni obliki samostalnika. 

3.5.3.2.2 Pridevnik 

V 2. razredu učenci niso imeli težav z rabo pridevnikov. 

V 3. razredu so učenci naredili naslednje napake: 

 bratec od Maja (→ Majin brat/bratec); 

 prijatelj od ene punčke (→ punčkin prijatelj); 

 bolj pazljiv (→ pazljivejši). 

V 4. razredu sta učenca naredila naslednje napake: 

 preveč težek (→ pretežek); 

 mama od tega fantka (→ fantkova mama); 

 je bil cel poln od kri (→ poln krvi (rodilnik)). 
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Ugotovili smo, da so imeli učenci težave tudi z rabo pridevnikov, vendar niso naredili veliko 

napak, ker niso uporabljali veliko pridevnikov. Učenci 2. razreda niso naredili napake pri rabi 

pridevnikov, 3 učenci 3. razreda in 2 učenca 4. razreda so naredili vsaj po eno napako. 

3.5.3.2.3 Števnik 

V 2. razredu so učenci napačno uporabili števnik en: 

 ena punčka/mama; 

 ena dečka; 

 en fantek/deček/otrok; 

 en dan (→ nekega dne); 

 v eni vasi; 

 eno drevo. 

V 3. razredu so učenci napačno uporabili števnik en: 

 en majhen deček; 

 en dan (→ nekega dne) 2 x; 

 ena deklica; 

 en fantek; 

 ena veja; 

 eno drevo. 

V 4. razredu so učenci napačno uporabili števnik en: 

 prijatelj od ene punčke; 

 eno drevo; 

 eno dreveso; 

 eni ramo; 

 splezal na eno drevo. 

Veliko učencev je uporabljalo števnik »en, ena, eno in ene« skupaj s samostalnikom. Menimo, 

da so te besede uporabili kot nadomestek za prevod člena iz italijanskega jezika. V italijanščini 

pred samostalnikom stoji določni člen »il, la ali lo« ali nedoločni člen »un, una ali uno« ali delni 

člen »del, della ali dello.« Skoraj vsi učenci so besedo »en/ena/eno« uporabljali pred določenimi 

samostalniki (punčka, mama, fantek, otrok, dan, drevo in veja). 

3.5.3.2.4 Glagol 

V 2. razredu so učenci naredili naslednje napake: 

 je živela ena punčka in en fantek (→ sta živela); 

 ne smejo […] plezati (→ ne smeta); 

 mama ga je skregala in mu je rekla (→ mama ga je kregala in mu rekla); 

 je hotel splezat (→ je hotel splezati); 

 ne sme več plezat (→ plezati); 

 otroci igrajo na dvorišču (→ se igrajo oz. so se igrali); 

 en otrok si želel češnje (→ en otrok si je želel češnje/češenj); 

 pejdi dol se lahko udariš (→ pojdi); 

 je šou se splezat (→ je plezal); 
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 deček je padlo z drevo (→ je padel); 

 je padal (→ je padel). 

Učenci 2. razreda so imeli razne težave, npr. pri izražanju ujemanja povedka z osebkom (v 

spolu in številu), z nerabo nedoločnika ob naklonskih glagolih itn. 

 V 3. razredu so učenci naredili naslednje napake: 

 so šli se igrat (→ sta se šla igrat);  

 so šli igrat (→ sta se šla igrat); 

 on ni poslušala Nežo (→ ni poslušal Neže); 

 je bila ena deklica in deček (→ sta bila); 

 mama je reku, da ne more plezit na drevesu (→ mama je rekla, da ne sme plezati na 

drevo); 

 se je plezal (→ je plezal); 

 ga je pomagal (→ mu je pomagala); 

 Potem mislim, da se je jokal. (→ Mislim, da je jokal.); 

 so sestra in brat (→ bila sta sestra in brat); 

 da more bit bolj pazljiv (→ da bo moral biti pazljivejši); 

 ne more več it na drevo (→ ne sme več plezati na drevo); 

  »Tako je rekla mama, da nič hudega.« (→ Mama je rekla, da ni nič hudega.); 

 mama je dal (→ je dala). 

Učenci 3. razreda so imeli težave pri pravilni obliki glagola za dvojino. Večina učencev dvojine 

ni uporabila, vendar so uporabili glagole v ednini ali množini. Nekateri učenci so imeli težave 

s pravilnim spreganjem glagola »morati«. 

V 4. razredu so učenci naredili naslednje napake: 

 … in je rekla mama, da ne gre več na drevo, da ne spleza na drevo. (→ … mama je 

rekla, da ne sme več plezati na drevo.); 

 dva fantka se igrajo (→ dva fantka sta se igrala); 

 drevo se je razbil (→ veja se je zlomila); 

 So bli sestra in brat. (→ sta bila); 

 ramo se je razbil (→ veja se je razbila); 

 … mu je pomagal vstati. (→ … mu je pomagala vstati.); 

 so se igrali (→ sta se igrala); 

 da se pokazat, da je močan (→ da ji pokaže, da je močan); 

 so bli dva prijatelja (→ sta bila); 

 so šli domov (→ sta šla domov); 

 je ga je pospremila (→ ga je pospremila); 

 da more pazit (→ da mora paziti); 

 je rekli (→ je rekla); 

 je šela (→ je šla). 

Učenci 4. razreda so imeli težave predvsem pri izražanju ujemanja povedka z osebkom (v spolu 

in številu).  

7 učencev iz 2. razreda je naredilo vsaj po eno napako pri rabi pravilne oblike glagola, 6 učencev 

3. razreda in 8 učencev 4. razreda. 
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3.5.3.2.5 Prislov 

V 2. razredu niso naredili napak pri rabi prislova. 

V 3. razredu sta učenca naredila naslednji napaki: 

 Učenec je napačno uporabil predlog pri krajevnem prislovu, in sicer »odpeljati Mateja 

k domu« namesto »domov«.  

 vprašanje: Kam sta šla? 

odgovor: Domu od fantka. (→ Domov./K fantku domov./Na fantkov dom.). 

V 4. razredu sta učenca naredila naslednji napaki: 

 prišla doma (→ domov); 

 šel doma (→ domov). 

Učenci so napačno tvorili krajevni prislov »domov«.  Učenci 2. razreda niso naredili napak, po 

2 učenca 3. in 4. razreda pa sta naredila napako pri pravilni rabi prislova »domov«. 

3.5.3.2.6 Zaimek 

V 2. razredu so učenci naredili naslednje napake: 

 mami je skregala (→ mami ga je kregala) – učenec ni uporabil zaimka; 

 ni poslušal, kaj mu je rekla sestrica (→ kar); 

 potem on je bil trmast (osebnega zaimka v imenovalniku ne uporabljamo); 

 je bil svoj brat (→ njen); 

 uni fantek (→ tisti). 

V 3. razredu so učenci naredili naslednje napake: 

 jo ni poslušal (→ je ni poslušal); 

 in mu je pomagala odpeljati Mateja k domu (→ Mateja je odpeljala domov; »mu« je 

odveč); 

 splezat nad njo (→ splezati na drevo/nanj); 

 On je reku je padu. (osebni zaimek v imenovalniku ni pravilen); 

 Da kaj ne sme to delat. (→ Da tega ne sme početi/delati.); 

 Da on tam ni več naredil to. (→ Da on tega ni več naredil/storil.); 

 Jan mu je zdrsnilo (→ Janu je zdrsnilo); 

 Njihova mama mu jim je pomagala. (→ Njegova/njuna mama mu/jima je pomagala.); 

 … ker ti lahko zdrsne in drugič ti lahko še bolj udariš (→ ker ti lahko zdrsne in 

drugič/naslednjič se lahko še bolj udariš); 

 ga je pomagal (→ mu je pomagala); 

 njegov prijatu (→ njen prijatelj). 

V 4. razredu so učenci naredili naslednje napake: 

 mama mu vpraša (→ ga); 

 pod on (→ k njemu); 

 svoja mama (→ njegova) (2 učenca); 

 in svoja mama je rekla, da more pazit (→ njegova); 
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 svoja sestra (→ njegova). 

Nekateri učenci niso uporabili zaimka v povedi, nekaj učencev je napačno pozaimljalo, prav 

tako pa je večina učencev imela težave s pravilnim svojilnim zaimkom. 4 učenci 2. razreda so 

naredili eno napako pri pravilni rabi zaimka, 5 učencev 3. razreda in 4 učenci 4. razreda so 

naredili vsaj eno napako pri rabi zaimka. 

3.5.3.2.7 Predlog 

V 2. razredu so učenci naredili naslednje napake: 

 sta šla pri mamici (→ k mamici); 

 je mogu bit z mamo tam za tri dni (→ v bolnici je moral biti tri dni/je moral biti z mamo 

v bolnici tri dni); 

 je padu dol iz drevesa (→ z drevesa); 

 je padu iz drevesa (→ z drevesa) 3 učenci; 

 sem plezal na drevesu (→ po drevesu); 

 skakat v drevesu (→ plezati po drevesu); 

 da ga ne boli v hrbet (→ da ga ne bo bolel hrbet); 

 in potem je šel h mami (→ k mami); 

 je šou mami (→ je šel k mami). 

V 3. razredu so učenci naredili naslednje napake: 

 mu je prišla za pomoč (→ na pomoč); 

 … odpeljati Mateja k domu (namesto predložne zveze prislov »domov«); 

 Je šel pri mami. (→ Je šel k mami.); 

 splezat nad njo (→ splezati na drevo/nanj); 

 Ti otroce si arrampaca v dreveso. (→ Dva otroka sta plezala na drevo.); 

 … da ne more plezit na drevesu (→ po drevesu/na drevo); 

 … sta hodila do doma (→ sta hodila proti domu/domov); 

 Ga je nesla pri mami. (→ Ga je odnesla k mami.). 

V 4. razredu so učenci naredili naslednje napake: 

 v prvi sličici (→ na); 

 v drugi sličici/v tretji (→ na); 

 je šel pre mami (→ k mami); 

 iz drevesa (→ je padel z drevesa); 

 odnesla zdravniku (→ manjka predlog »k«); 

 padu po tleh (→ na tla); 

 pod on (→ k njemu); 

 od mame (→ k mami). 

10 učencev je imelo težave s pravilno rabo predloga »k«, medtem ko 7 učencev z rabo predloga 

»na«. Nekateri učenci so napačno uporabili tudi predlog »iz« namesto »z«.  

8 učencev 2. razreda, 5 učencev 3. razreda in 7 učencev 4. razreda je naredilo vsaj eno napako 

pri rabi predloga. 
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3.5.3.2.8 Veznik 

V 2. razredu so učenci naredili naslednje napake: 

 veznik IN na začetku povedi (4 učenci so uporabili veznik »in« na začetku povedi); 

 uporaba veznika »in« namesto drugih veznikov; 

 veznik in prislov »in potem« (oz. prislov »potem«) na začetku povedi (5 učencev); 

 Ki en deček je hotu it na drevo. Pa ta punčka se je bala. (→ Punčka se je bala, ker je 

deček želel splezati na drevo./Deček je želel splezati na drevo. Punčka se je bala.) Dve 

enostavčni povedi ali ena dvostavčna poved z veznikom »ker«; 

 kadar je mama vidla, kaj si je naredu, ga je skregala (uporaba veznika ko namesto 

kadar); 

 kadar ga je kregala (→ ko); 

 Potem pa on je bil trmast in je šel gor in potem je dol padu. (→ Ker je bil trmast …); 

 in mami povedal to boli (→ mami je povedal, da ga je bolelo); 

 pejdi dol se lahko udariš (→ učenec ni uporabil veznika); 

 je hotel splezat na drevo za vzet jabolko (→ je želel splezati na drevo, da bi si odtrgal 

jabolko); 

 Ker gre v letto in che riposa. (→ Mama je rekla, da naj gre v posteljo in počiva.). 

V 3. razredu so učenci naredili naslednje napake: 

 veznik »in« na začetku povedi (2 učenca sta uporabljala veznik »in« na začetku povedi, 

čeprav ni bilo potrebno); 

 veznik »in« sredi povedi namesto nove povedi (2 učenca sta uporabljala veznik sredi 

povedi, čeprav bi lahko tvorila novo poved brez veznika); 

 On je reku je padu. (ni uporabljen veznik, pravilno: Rekel je, da je padel.); 

 Zato ker je sam hotu splezat, ki ni blo nobenega, ki bi mu pomagal. (uporaba dveh 

veznikov v eni povedi, uporaba oziralnega zaimka »ki« namesto veznika »ker«); 

 … je padu, se je zlomila veja. (učenec ni uporabil veznika, pravilno: je padel, ker se je 

zlomila veja.). 

V 4. razredu so učenci naredili naslednje napake: 

 Trije učenci so uporabljali veznik »in« na začetku povedi in v povedih, namesto da bi 

tvorili novo poved. 

 Je šel pre mami, ki je bil cel umazan. (→ Je šel k mami, ker je bil ves umazan.); 

 … ki je imel strgane hlače (→ ker); 

 Ker se mu ni nič zgodilo (→ da se mu ni nič zgodilo); 

 Ker bo padu, če bo padu … (uporaba dveh veznikov za isto dejanje v eni povedi); 

 J: Zakaj? – U: Zato ker je padu (uporaba dveh veznikov). 

9 učencev je napačno uporabljalo veznik »in« na začetku povedi, 5 učencev je besedno zvezo 

»in potem« uporabilo na začetku povedi namesto besede »kasneje«, prav tako bi lahko v 

nekaterih povedih to besedno zvezo izpustili. 5 učencev je uporabilo tudi veznik »in« v daljši 

povedi, namesto da bi tvorili novo poved. Večina učencev je uporabljala napačne veznike. 

Največkrat so uporabili veznik »ki« namesto »ker«. 7 učencev 2. razreda, 5 učencev 3. razreda 

in 6 učencev 4. razreda je naredilo vsaj eno napako pri pravilni rabi veznika. 
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3.5.3.2.9 Členek 

Učenci v pripovedih niso napačno uporabljali členkov. 

3.5.3.2.10 Medmet 

Učenci v pripovedih niso uporabljali medmetov. 

3.5.3.2.11 Besedni red 

V 2. razredu so učenci naredili naslednje napake: 

 … da pridejo mu pomagat (→ da mu pridejo pomagat) – položaj naslonke je napačen; 

 Nekoč dva otroka sta plezala na drevo. (→ Nekoč sta dva otroka plezala na drevo.) – 

položaj naslonke je napačen; 

 Ma veš, da to je nevarno? (→ Ali veš, da je to nevarno?) – zaporedje naslonk je napačno; 

 Poglej, si vse razbil. (→ Mama mu je rekla: »Poglej, vse si raztrgal.«) – položaj 

naslonke je napačen; 

 in potem se je končala zgodba (→ in potem se je zgodba končala); 

 da bo poklicala takoj (→ da bo takoj poklicala); 

 in so se igrali do konca življenja škupaj (→ skupaj so se igrali do konca svojega 

življenja). 

V 3. razredu so učenci naredili naslednje napake: 

 En dan Neža in Matej so šli se igrat. (→ Nekega dne sta se Neža in Matej šla igrat.) – 

položaj naslonk je napačen; 

 Potem mama se je razjezila na Mateja. (→ Potem se je mama razjezila na Mateja.) – 

položaj naslonk je napačen; 

 Nekega dne en majhen deček je splezal na drevo. (→ Nekega dne je majhen deček 

splezal na drevo.) – položaj naslonke je napačen; 

 Potem Maja prestrašena mu je pomagala. (→ Potem mu je prestrašena Maja pomagala.) 

– položaj naslonk je napačen; 

 Ker brat je padu in je šou na drevo. (→ Ker je brat šel na drevo in padel.) – položaj 

naslonk je napačen. 

V 4. razredu so učenci naredili naslednje napake: 

 So šli na koncu kupit nove hlače in je rekla mama, da ne gre več na drevo. (→ Na koncu 

so šli kupit nove hlače in mama je rekla, da ne sme več plezati na drevo.) – položaj 

naslonk je napačen; 

 Če ne se bo poškodoval še enkrat. (→ Da se ne bo še enkrat poškodoval.) – položaj 

naslonk je napačen; 

 Potem je ta fantek padu in mu je punčka pomagala. (→ Potem je ta fantek padel in 

punčka mu je pomagala.) – položaj naslonk je napačen; 

 Nekoč sta fantka sta sa je se igrajo. (→ Nekoč sta se fantka igrala.) – tudi odvečne 

besede; 

 In ga je mama zelo skregala. (→ In mama ga je zelo kregala.); 

 In potem so šli skupaj domov in je mama od tega fantka ga je nahrulla in ta punčka je 

ga je pospremla in dovolj. (→ Potem sta skupaj odšla domov in mama je fantka 

nahrulila. Punčka ga je pospremila.). 
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Večina učencev je imela težave z besednim redom v povedih, predvsem z mestom naslonk.  

3.5.3.3 Neupoštevanje pravorečnih pravil 

3.5.3.3.1 Napačna izgovarjava glasov v besedah 

3.5.3.3.1.1 Napačna izgovarjava samoglasnikov in soglasnikov v besedah 

2. razred 

Napaka pri izgovarjavi samoglasnika je bila pri enem učencu 2. razreda, saj je izgovoril 

polglasnik, ki ga ni v besedi, in sicer v besedi »ker«. Prav tako so učenci določene glasove 

podaljšali, in sicer samoglasnik »o« v besedi »drevo« in »z mamo«. 

Nekaj več težav so imeli učenci 2. razreda z izgovarjavo soglasnikov. Napake so se pojavile 

predvsem pri glasu »č«, saj so ga izgovorili kot mehki č [ć] v besedah »deček (2 učenca), več, 

bolnišnico [bolnišnićo]«. Nekateri učenci so imeli težave tudi z izgovarjavo glasu »š«, en 

učenec je izgovoril [š] namesto [s] v besedi »skupaj«, drugi učenec pa [s] namesto [š] v besedi 

»šel«. 

3. razred 

Napaka pri izgovarjavi samoglasnikov se je pojavila pri enem učencu pri vezniku »in«, saj je 

podaljšal glas [i], prav tako se je pri dveh učencih pojavila napaka pri daljšem izgovoru glasu 

[o] in [l] v besedi »dol«. Učenec je izgovoril dva L. 

3 učenci so naredili napake pri izgovarjavi soglasnika, in sicer v besedi »hlače« je učenec 

izgovoril napačno glas [č], saj ga je izgovoril kot [ć], prav tako je napačno izgovoril še en 

učenec glas [č] v besedi »več«. 1 učenec je v besedi »veja« dodal glas [i], in sicer je izgovoril 

besedo [veija]. 

4. razred 

Napake pri izgovarjavi samoglasnikov so se pojavile pri 3 učencih, saj so podaljšali glasove na 

napačnih mestih, in sicer glas [o] v besedi »drevo«, podaljšana glasova [ô] in [i] v besedi 

»zlomil« in namesto, da bi izgovoril en [e], kjer je črka e, je izgovoril dva »e« v besedi 

»drevesu«. En učenec je izgovarjal polglasnik na napačnih mestih, in sicer v besedah »splezat 

in ker«, polglasnik v besedi »splezat« je bil namesto glasu [a], v besedi »ker« pa namesto glasu 

[e]. A. Zorman (2007) je zapisala, da italijanščina ne pozna polglasnika [ə].  

6 učencev je naredilo napako pri izgovarjavi soglasnika, in sicer v besedi »in« je učenec 

izgovoril dva N, v besedi »zdravniku« učenec ni izgovoril glasu [d] oz. le-ta ni bil slišan, v 

besedi »potem« je učenec izgovoril dva [m] in v besedi »mama« je prav tako učenec izgovoril 

dva »m« (v italijanščini se izgovori [mamma]). A. Zorman (2007) je zapisala, da je posebnost 

italijanskega jezika v primerjavi s slovenskim podvojeni glas, zato prihaja do negativnega 

transferja pri zapisu te besede. Od teh sta 2 učenca pri izgovoru šumnikov naredila napake, in 

sicer v besedah »šla, majčko in hlače«, učenca sta Č izgovorila kot Ć v besedah »hlače in 

majčko«, v besedi »šla« pa je izgovoril S. 
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3.5.3.3.1.2  Neknjižni izgovor besed 

V 2. razredu so imeli učenci težave pri knjižnem izgovoru. Težave so se pojavljale predvsem 

pri naslednjih besedah:

 (je) padu (9 

učencev); 

 mogu (2 učenca); 

 naredu (3 učenci); 

 zlezu; 

 (se je) udaru (3 

učenci); 

 jedu; 

 (je) šou (3 učenci); 

 pejdi; 

 rečt; 

 reč (2 učenca); 

 prišu; 

 vidla; 

 hotu; 

 reku; 

 vidu; 

 pozdravla. 

V 3. razredu so imeli učenci težave pri knjižnem izgovoru naslednjih besed: 

 reku (3 učenci); 

 (je) padu (10 

učencev); 

 zlomlo; 

 nardiu; 

 (se je) udaru (3 

učenci); 

 zlomla; 

 reče; 

 (je) vidu (2 

učenca); 

 je hotu (3 učenci); 

 bo kupla; 

 je šou (2 učenca); 

 ni blo; 

 prijatu; 

 tle (→ tukaj); 

 potm (→ potem).

V 4. razredu so imeli učenci težave pri knjižnem izgovoru naslednjih besed: 

 veja [veija]; 

 (je) padu (10 

učencev); 

 ble razbite; 

 bli (2 učenca); 

 vidli; 

 praša; 

 naredu (2 učenca); 

 reku; 

 pol (2 učenca); 

 hotu; 

 zlomla (2 učenca); 

 potemu; 

 udaru; 

 (je/sta) bla; 

 je vidla; 

 nahrulla; 

 pospremla; 

 je splizu; 

 je šeli; 

 je šela. 

Večina učencev glagolov ni izgovarjala knjižno. Primeri glagolov, ki so jih učenci največkrat 

narobe izgovorili, so: padu, reku, naredu in zlomla. 

3.5.3.3.2 Napačni naglas v besedi 

Učenci v 2. in 4. razredu niso imeli težave z naglasom v besedah. 

2 učenca iz 3. razreda sta napačno naglasila besedi: kupít namesto kúpit in plezit namesto plézat. 

3.5.3.3.3 Napačna izgovarjava nezložnih predlogov Z/S in K/H ter V 
(skupaj z naslednjo besedo) 

Učenci 2. razreda niso imeli veliko težav z napačno izgovarjavo predloga skupaj z naslednjo 

besedo, le 1 učenec je postavil in izgovoril napačen predlog »h« pred besedo »mami«. Eden je 

pa napačno izgovoril predlog »v« (v bolnico) – moral bi ga z naslednjo besedo. 
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Le en učenec 3. razreda je imel težavo z napačno izgovarjavo predloga skupaj z naslednjo 

besedo, in sicer »v Mariboru«. 

Učenec 4. razreda je uporabil napačen predlog pred besedo »drevesa«, saj je uporabil »iz« 

namesto »z«, posledično ga ni izgovoril skupaj z naslednjo besedo, prav tako je eden napačno 

postavil in izgovoril predlog »v« (v prvi sličici) – moral bi uporabiti »na«. 

3.5.3.3.4 Nepravilni premori 

6 učencev 2. razreda, 4 učenci 3. razreda in 8 učencev 4. razreda je v povedih in na koncu 

povedi naredilo nepravilne premore, največkrat zaradi iskanja (pravilne) slovenske besede. 

3.5.3.4 Povzetek o napakah v govorjenih pripovedih učencev 

Učenci vseh treh razredov, zajetih v raziskavo, so naredili največ napak pri rabi knjižnih besed 

ali besednih zvez. 3 učenci 2. razreda, 2 učenca 3. razreda in 6 učencev 4. razreda v svojih 

govorjenih pripovedih niso uporabili nobene nepravilne knjižne besede ali besedne zveze. 13 

(39,4 %) učencev je uporabilo vsaj eno italijansko besedo, najpogostejša beseda je bila »ramo«, 

ki pomeni »veja«. Večina učencev je, ko je izrekla to besedo na glas, nadaljevala z vprašanjem 

»Kako se to reče?« ali s povedjo »Ne vem, kako se to reče.«. 17 (51,5 %) učencev je uporabilo 

vsaj eno neknjižno pogovorno ali narečno besedo, le 6 (18,2 %) učencev pa je uporabilo eno 

slengovsko besedo. 

Učenci 3. razreda in 4. razreda so naredili po 6 napak pri rabi samostalnikov v pravilnem sklonu 

in številu, medtem ko so učenci 2. razreda naredili 7 napak. Največ težav so imeli s 

samostalnikom »drevo«.  

Učenci 2. razreda niso naredili napak pri rabi pridevnikov, učenci 3. in 4. razreda pa so naredili 

po 3 napake pri pravilni rabi pridevnikov. Učenci 2. in 3. razreda so naredili po 6 napak pri rabi 

števnikov, medtem ko so učenci 4. razreda naredili 5 napak. 

Pri pravilni rabi spola (pri deležniku) in števila za določene glagole so učenci v 2. razredu 

naredili 11 napak, učenci 3. razreda 13 napak in učenci 4. razreda 14 napak. Napake so se 

pokazale tudi pri rabi glagola »morati« in uporaba namenilnika za glagoli premikanja ter 

uporaba nedoločnika za glagoloma »želeti« in »morati«. 

Učenci so naredili napako pri rabi prislova »domov«, 2 učenca 4. razreda sta uporabila »doma« 

namesto »domov«, 1 učenec 3. razreda je dodal predlog »k domu«, 1 učenec 3. razreda je rekel 

»domu« namesto »domov«. Učenci 2. razreda niso naredili napak pri rabi prislovov. 

5 napak so naredili učenci 2. razreda pri rabi zaimka, 11 napak so naredili učenci 3. razreda, 

največ napak so imeli z napačnim pozaimljanjem, nekaj napak so naredili tudi pri rabi svojilnih 

zaimkov, medtem ko so učenci 4. razreda naredili 5 napak pri rabi zaimkov. 

9 napak so naredili učenci 2. razreda pri pravilni rabi predloga, po 8 napak pa učenci 3. in 4. 

razreda. Od vseh napak se je največkrat (10-krat) pojavila napaka s predlogoma h/k. 

9 (27,3 %) učencev 2. razreda je imelo težave pri rabi veznika »in«, prislova »potem« ter zveze 

»in potem« na začetku ali v povedi, namesto da bi se izognili ponovni uporabi veznika in tvorili 

novo poved. Nekoliko manj učencev (4) je imelo iste težave v 3. razredu in 3 učenci v 4. 

razredu. Pri pravilni rabi veznika »ker« je imelo težave 9 (27,3 %) učencev, prav tako pa so se 

pojavljale težave pri drugih veznikih, a ne tako pogosto. 
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16 (48,5 %) učencev je imelo težave z besednim redom v povedih. Učenci niso upoštevali stalne 

stave (mesto naslonk).  

Izgovarjava učencev je bila v večini primerov pravilna, vendar smo opazili določene težave. 

Učenci so določeni glas podvojili, predvsem v besedi »mama«. Imeli so tudi težave pri 

izgovarjavi šumnikov. Veliko učencev je glas »č« izgovorila kot glas »ć«, ki ga slovenščina ne 

pozna. Vsi učenci so pri pripovedovanju vsaj eno besedo izgovorili neknjižno, npr. »padu, reku, 

naredu in zlomla«. 

Le 2 (6,1 %) učenca 3. razreda sta napačno naglasila besedo, medtem ko učenci 2. in 4. razreda 

niso naredili tovrstne napake. Pri izgovarjavi nezložnih predlogov skupaj z naslednjo besedo 

učenci načeloma niso imeli težav, le 2 (6,1 %) učenca sta uporabila napačen predlog pred 

določeno besedo in 3 (9,1 %) učenci niso pravilno izgovorili predloga v z naslednjo besedo. 18 

(54,5 %) učencev je v povedih in na koncu povedi naredilo predolge premore. 

3.5.3.5 Napake v govorjenih besedilih učencev glede na razred 

V nadaljevanju bomo zapisali, koliko napak so pri tvorjenju govorjenih besedil povprečno 

naredili učenci posameznega razreda in katere napake so bile najpogostejše ter pri koliko 

učencih so se pojavile. Napako, ki se je pri enem učencu večkrat pojavila, smo šteli kot eno 

napako. 

Učenci 2. razreda so v svojih pripovedih v povprečju uporabili med 2 in 3 (2,64) pogovorne, 

ali/in slengovske, ali/in italijanske besede, ali/in napačne besede ali besedne zveze. V povprečju 

so naredili 6,09 slovnične napake in 4,45 pravorečne napake. 

Učenci 3. razreda so v svojih pripovedih v povprečju uporabili med 3 in 4 (3,60) pogovorne, 

ali/in slengovske, ali/in italijanske besede, ali/in napačne besede ali besedne zveze. V povprečju 

so učenci naredili 6,40 slovnične napake in 4,50 pravorečne napake. 

Učenci 4. razreda so v svojih pripovedih v povprečju uporabili 3 (3,08) pogovorne, ali/in 

slengovske, ali/in italijanske besede, ali/in napačne besede ali besedne zveze. V povprečju so 

naredili 4,83 slovnične napake in 4,42 pravorečne napake. 

Najmanj nepravilnih knjižnih besed so uporabili učenci 2. razreda, nekaj več napak so naredili 

učenci 4. razreda, največ napak pa učenci 3. razreda. Najnižje povprečje slovničnih napak so 

imeli učenci 4. razreda, najvišje pa učenci 3. razreda. Povprečje pravorečnih napak je bilo v 

vseh treh razredih podobno. 

Pri učencih se je največkrat pojavila italijanska beseda »ramo«, ki pomeni »veja«. To besedo 

je uporabilo 7 (21,2 %) učencev. Pri 4 (12,1 %) učencih se je pojavila slengovska beseda »okej«, 

pri 2 (6,1 %) učencih pa beseda »ful«. Kar 7 (21,2 %) učencev je uporabilo nepravilno besedno 

zvezo »veja se je razbila/drevo se je razbilo«, 4 (12,1 %) učenci pa so uporabili nepravilno 

besedno zvezo »si razbil hlače/majico/oblačila«.  

10-krat (7 različnih učencev) se je pojavila napaka pri sklanjanju samostalnika »drevo«. 12 

(36,4 %) učencev je uporabilo množino pri povedku (namesto dvojine), čeprav je bil osebek v 

dvojini (»deček in deklica so bili«). 11 (33,3 %) učencev je uporabljalo veznik »in« ter veznik 

in prislov »in potem« na začetku povedi ali v povedi, namesto da bi tvorili novo poved. 16 (48,5 

%) učencev je v vsaj eni povedi uporabilo nepravilen besedni red besed. 16 (48,5 %) učencev 

je uporabilo nepravilno besedo »en/ena/eno« pred samostalniki. 8 (24,2 %) učencev je napačno 

izgovorilo glas »č«, saj so ga izgovorili kot glas »ć«, ki ga slovenski jezik ne pozna. Pri učencih 
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se je največkrat (29 (87,9 %) učencev) pojavil neknjižni izgovor besede »padu«. 18 (54,5 %) 

učencev je v povedih ali na koncu povedi naredilo nepravilne (predolge) premore. Ostale 

napake so se pojavljale pri enem ali dveh učencih. 

Glede na rezultate raziskave ne moremo trditi, da imajo učenci višjih razredov bolj razvito 

zmožnost govorjenja, saj je bilo število slovničnih in pravorečnih napak zelo podobno v vseh 

razredih. Ugotavljamo tudi, da se v vseh treh razredih pojavljajo podobne pravorečne napake. 

3.5.4 Četrto raziskovalno vprašanje: Katere so tipične težave oz. napake teh 
učencev pri pisanju? 

Tipične napake učencev bomo prikazali v treh delih: raba neknjižnih besed/besednih zvez, 

neupoštevanje slovničnih pravil in neupoštevanje pravopisnih pravil. 

3.5.4.1 Raba neknjižnih besed/besednih zvez 

Izdelali smo preglednice, v katere smo vpisali napačne besede/besedne zveze učencev po 

določenih kategorijah. Napako, ki se je pri enem učencu pojavila večkrat, smo šteli za eno 

napako. 

Preglednica 19: Neknjižne besede/besedne zveze v zapisani pripovedi učencev 2. razreda 

2. razred 

Zaporedna 

številka 

učenca 

Neknjižne 

pogovorne ali 

narečne 

besede/besedne 

zveze 

Slengovske 

besede/besedne 

zveze 

Italijanske 

besede/besedne 

zveze 

Nepravilne knjižne 

besede/besedne 

zveze 

Učenec 11 pašta (→ testenine)   trogovino/trogovine 

(→ 

trgovino/trgovine)  

pašta je začela goreti 

(→ testenine so se 

vžgale)  

spricati peno (→ 

gasiti) 

naredili novo hišo 

(→ zgradili novo 

hišo)  

hiša je raspadala (→ 

hiša se je podrla) 

Učenec 12    je požar začev (→ je 

izbruhnil požar) 

naredit hišo (→ 

zgraditi hišo) 

hišniki so naredili 

hišo (→ zidarji so 

zgradili hišo) 

Učenec 13 evo (→ izvolite) 

narjena (→ 

narejena/zgrajena) 

  jo (hišo) odgasimo 

(→ pogasimo) 

se je zgodil požar (→ 

je izbruhnil požar) 
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vaša hiša je narjena 

(→ zgrajena)  

Učenec 14    galsko vozilo (→ 

gasilsko vozilo) 

Učenec 15    namočili hišo (→ 

pogasili hišo) 

živela hiša (→ je bila 

hiša) 

nicoč (→ nekoč) 

prišel požar (→ 

izbruhnil požar) 

delata hiše (→ 

gradita hiše) 

Učenec 17   kostruili (→ 

zgradili) 

je hišo je požara (→ 

hišo je zajel požar) 

so šli hitro (→ so se 

hitro peljali)  

vrgli voda (→ 

pogasili) 

Učenec 22    sganli prit (→ 

zganili priti) 

ogasnili ogen (→ 

pogasili) 

hiša se je ošagala 

(→ hišo je zajel 

požar/hiša je 

zagorela) 

vse lahko se bi 

osgalo (→ zgorelo) 

Učenec 23 odpravli gasilci na 

pomoč (→ gasilci 

so se odpravili) 

  zažgala hiša (→ hiša 

je zagorela) 

Učenec 24 kolko lahko (→ 

kolikor so lahko) 

odločla (→ 

odločila)  

nardila (→ 

naredila) 

je hodla (→ je 

hodila) 

nardijo (→ 

zgradijo) 

nardili (→ zgradili) 

  užgala je pečico (→ 

prižgala je pečico) 

pečica se je zažgala 

(→ pečica se je 

vžgala) 

nardijo novo hišo (→ 

zgradijo novo hišo) 

nardili hiše (→ 

zgradili hiše) 

Učenec 25    hiša se je ožgala (→ 

vžgala) 

so oganili ogen (→ 

so pogasili) 

razbiena hiša (→ 

hiša je bila porušena) 
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naredit hišo še 

enkrat (→ ponovno 

zgradijo hišo) 

Učenec 38    je biu požar (→ je 

izbruhnil požar) 

Iz Preglednice 19 je razvidno, da so učenci 2. razreda v svojih pisnih izdelkih največkrat 

uporabili nepravilne knjižne besede/besedne zveze. Vseh 11 (100 %) učencev 2. razreda je 

naredilo vsaj eno napako pri rabi neknjižnih besed/besednih zvez. V povprečju so učenci 2. 

razreda naredili 4,18 napake. 

Preglednica 20: Neknjižne besede/besedne zveze v zapisani pripovedi učencev 3. razreda 

3. razred 

Zaporedna 

številka 

učenca 

Neknjižne 

pogovorne ali 

narečne 

besede/besedne 

zveze 

Slengovske 

besede/besedne 

zveze 

Italijanske 

besede/besedne 

zveze 

Nepravilne knjižne 

besede/besedne 

zveze 

Učenec 1 čuli (→ slišali)   ugasit/ugasnit ogenj 

(→ pogasiti) 

ugasnejo požar (→ 

pogasili požar) 

požar je bil ugasnjen 

(→ požar je bil 

pogašen) 

je prišel požar (→ 

izbruhnil) 

je nastal požar (→ 

izbruhnil) 

hiša je šla v požar 

(→ hišo je zajel 

požar) 

Učenec 2   incendiata (→ 

se je vžgala) 

ugasnili ogen (→ 

pogasili) 

ogen je bil ugasnien 

(→ pogašen) 

so delali še in še hiš 

(→ gradili) 

Učenec 16 ma (→ vendar) 

spet (→ ponovno) 

  je požarila (→ je 

zagorela) 

so ogasnili požar (→ 

pogasili) 

naredili hišo (→ 

zgradili) 

Učenec 18 zrušli (→ porušili)   naredili drugo hišo 

(→ zgradili) 

delali hišo (→ 

gradili) 

Učenec 19 zmenli (→ 

dogovorili) 

 popcorn (→ 

pokovka) 

vrgli voda (→ 

pogasili)  
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tata (→ oče) 

Učenec 26    štedilnik odprt (→ 

prižgan)  

zazidali hišo (→ 

sezidali) 

Učenec 29 možiček (→ 

gospod) 

ma (→ vendar) 

ful (→ veliko) il pompiere 2 x 

(→ gasilec), 

muratori (→ 

zidarji),  

felicte (→ 

srečen) 

so potiskali sireno 

(→ so prižgali 

sireno) 

so ugasnili hišo (→ 

pogasili) 

naredili hišo (→ 

zgradili) 

Učenec 30    je hiša začela goreti 

(→ hišo je zajel 

požar) 

Učenec 31 je hotu (→ je želel) 

so špricali vodo (→ 

gasili) 

so vidli (→ videli) 

  se je zgodilo nekaj 

grdega (→ slabega) 

naredili novo hišo 

(→ zgradili) 

hiša je bila zaprta 

(→ zaklenjena 

vrata) 

Učenec 32 je bla (→ je bila) 

štedilnik (→ 

kuhalnik) 

ful (→ veliko)  je ogoreu štedilnik 

(→ vžgal)  

hiša je bila cela 

razbita (→ hiša je 

bila porušena) 

Iz Preglednice 20 je razvidno, da so učenci 3. razreda v svojih pisnih izdelkih največkrat 

uporabili nepravilne knjižne besede/besedne zveze, prav tako pa je večina učencev uporabila 

najmanj eno pogovorno ali narečno besedo. Vseh 10 (100 %) učencev 3. razreda je naredilo 

vsaj eno napako v rabi  neknjižnih besed/besednih zvez. V povprečju so učenci 3. razreda 

naredili 4,50 napake. 

Preglednica 21: Neknjižne besede/besedne zveze v zapisani pripovedi učencev 4. razreda 

4. razred 

Zaporedna 

številka 

učenca 

Neknjižne 

pogovorne ali 

narečne 

besede/besedne 

zveze 

Slengovske 

besede/besedne 

zveze 

Italijanske 

besede/besedne 

zveze 

Nepravilne knjižne 

besede/besedne 

zveze 

Učenec 3 rabijo (→ 

potrebujejo) 

 skala (→ 

lestev) 

delajo hišo (→ 

gradijo)  

rešilca (→ gasilce) 

rešilci (→ gasilci) 

rešilski avto (→ 

gasilski avto) 

vgasnit hišo (→ 

pogasili požar)  
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rešilec (→ gasilec) 

vgasnejo hišo (→ 

pogasijo hišo) 

nardijo/naredijo 

hišo (→ zgradijo) 

hiša končana (→ 

zgrajena hiša) 

Učenec 4 vidlo (→ videlo) 

pouzo (→ odmor) 

 ricoperta (→ 

popravljena) 

gli (→ oni) 

je prišel požar (→ 

začelo goreti) 

ugasnili ognja (→ 

pogasili) 

razbila cela streha 

(→ porušena)  

strehi si ji je vidlo 

lesa (→ na strehi se 

je videl les) 

razbila hiša (→ 

porušena) 

zid se je razbil (→ 

porušil) 

naredili lepo hišo 

(→ zgradili) 

ni se je razbila hiša 

(→ podrla) 

Učenec 5 kar hočejo (→ kar si 

želijo) 

so se zmenli (→so se 

zmenili/dogovorili) 

 costrutori (→ 

graditelji) 

ristruturare 

(→ 

prenovljena) 

coserma dei 

pompieri (→ 

gasilski dom) 

hoteli narediti hišo 

(→ zgraditi) 

so jo naredili (→ 

zgradili) 

so nekaj zažgali 

hišo (→ v hiši so 

nekaj zažgali) 

zaprili/zapret ogenj 

(→ pogasili) 

Učenec 6 pliškoti (→ plišaste 

igrače) 

kanta smeti (→ 

smetnjak)  

nardila (→ naredila) 

kolko (→ koliko) 

  špricat vodo (→ 

gasiti)  

hiša začne padat 

dol (→ hiša se je 

začela rušiti) 

rosporat vse (→ 

razpadati) 

vrata padla dol (→ 

vrata so se snela) 

ne pade (→ se ne 

zruši) 

Učenec 7    v peči (→ pečici) 

ugasnili so ogen (→ 

pogasili)  

so ugasnili ogen 

zaradi pozara (→ 

pogasili požar)  



Štefanič, N. (2018). Sporazumevalna zmožnost v slovenščini pri učencih, katerih prvi jezik je italijanščina. 

Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

74 

 

(hiša) se je uničila 

(→ hiša je bila 

porušena) 

Učenec 9 una (→ tista)  

hotli (→ hoteli) 

  so hotli to hišo (→ 

so želeli to hišo/so 

jo kupili)  

zažgal ogen (→ je 

zagorelo) 

ugasnit ogen (→ 

pogasiti) 

Učenec 10    pustila štedilnik 

odprt (→ prižgan 

kuhalnik)  

da (hiša) ne bi 

počila (→ da ne bi 

eksplodiralo v hiši) 

hiša se je podrla (→ 

zagorela/zrušila) 

Učenec 20    požar je začel goreti 

(→ začelo je goreti) 

gradbeniki (→ 

zidarji) 

Učenec 21 rekli (→ povedali)   zrušena hiša (→ 

porušena) 

Učenec 34 so hotli zgradit (→ 

hoteli) 

  je prišu požar (→ je 

začelo goreti) 

Učenec 35  ful (→zelo)  so nardili ena lepa 

hiša (→ zgradili) 

narjena hiša (→ 

zgrajena) 

ugasnili ogen (→ 

pogasili) 

nardili ta hiša (→ 

zgradili)  

je prišla ful dobro 

(→ je bila zelo lepa) 

Učenec 37    nardili/naredili 

novo hišo (→ 

zgradili) 

Iz Preglednice 21 je razvidno, da so vsi učenci (12 oz. 100 %) 4. razreda uporabili najmanj eno 

nepravilno knjižno besedo/besedno zvezo, 7 (21,2 %) učencev pa je uporabilo tudi vsaj eno 

pogovorno ali narečno besedo. V povprečju so učenci 4. razreda naredili 5,33 napake.  

Vseh 33 (100 %) učencev je v svojih pisnih izdelkih uporabilo vsaj eno nepravilno knjižno 

besedo ali besedno zvezo, večina učencev pa je uporabila več kot le eno. 18 (54,5 %) učencev 

je uporabilo vsaj eno pogovorno ali narečno besedo, 7 (21,2 %) učencev je zapisalo vsaj eno 

italijansko besedo, 3 (9,1 %) učenci pa slengovsko besedo »ful«. Povprečno so učenci 2. razreda 

naredili najmanj napak, največ pa učenci 4. razreda. 
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3.5.4.2 Neupoštevanje slovničnih pravil 

Slovnične napake učencev, ki so jih ti naredili v zapisani pripovedi, smo izpisali in povzeli v 

naslednjih poglavjih. Napake smo izpisali po besednih vrstah, v okviru teh pa glede na razred. 

Napako, ki se je pri enem učencu pojavila večkrat, smo šteli za eno napako. 

3.5.4.2.1 Samostalnik 

V 2. razredu so učenci naredili naslednje napake: 

 Biv požar, poklicav gasilci. (→ gasilce); 

 Delajo še enkrat hiša. (→ hišo); 

 So vrgli voda. (→ vodo); 

 Inso kostruili nova hiša. (→ hišo); 

 Nekoč zidari Bine in Tomaž so zidali hišo. (→ zidarja); 

 In so klicali gasilci. (→ gasilce); 

 En dan (→ Nekega dne) (4 učenci). 

V 3. razredu so učenci naredili naslednje napake: 

 4 aprila gasilci so igrali karte ali telefon je zvonil in gasilci so šli požara ugasniti ali še 

enkrat je prišel požar in gasilci so sli ga uasnit ali ko so prišli, so čuli telefona zvonit in 

to že spet in gasilec Tone je rekel šefu: - Jas ne bom več v nojem zivjlenu bom delav 

gasilca. (→ požar, telefon); 

 En dan je prišel požar v mestu in šef je prosil če gasilci lahko pridejo da ugasnejo požar 

in so prisli pomagat in so ugasnili požar. (→ mesto); 

 Nekega dne, ena hiša v Londonu je požarila, klicali so gasilci. (→ gasilce); 

 Gaper je pocl gasilce gasilci in je rekel do sgorela noja cisa noja ulica je Korte 12 p 

gasilsi so šli na avto in so šli in so videlj kisa in so useli voda in so vrgli voda. (→ 

gasilce, hišo, vodo, vodo); 

 Na streho je bilo ogen. (→ strehi); 

 So prišli in so rekli »bogi možicek da ima ogen na streho.« (→ strehi); 

 Il Pompiere je šel na auto cesti in so potiskali sereno. (→ avtocesto); 

 Neki dan (→ Nekega dne); 

 En dan (→ Nekega dne); 

 ne don delau vec popocron (→ ne bom več pekel popcorn-a/pokovke). 

V 4. razredu so učenci naredili naslednje napake: 

 Hiša končana začne gorit in noter so ljudi. (→ ljudje); 

 … skočijo v rešilski avto z potrebščine, ki rabijo … (→ s potrebščinami); 

 Nekega dne eni ljudi sta klicali gasilce ker je prišel požar. (→ ljudje); 

 Čes nekega časa sta prišla tri gaslca ki, sta vidila celo hišo … (→ trije gasilci); 

 Čez nekega časa vsi trije gasilci so ugasnili ognja … (→ ogenj); 

 Strehi si ji je vidlo lesa. (→ Na strehi se je videl les.); 

 … in so vprašali ljudljem in ljudlji so postili gasilcom da lahko naredijo kar hočejo. (→ 

ljudi, ljudje, gasilcem); 

 Ko sta trije gasilca prišli nazaj … (→ gasilci); 

 … potleh več ko, dve kanti smeteh ampak več več več. (→ smeti); 

 V hip so prišli ugasnili sa ogen z zelo veliko vode. (→ hipu); 
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 Zidarji enajst dnevi so nardili eno lepo hišo … (→ v enajstih dneh); 

 Te ljudmi so bežali iz hiše in so klicali gasilci kiso v pet minute prišli do hiše. (→ ti 

ljudje, gasilce, minutah); 

 Za gasilci je bilo zelo težko … (→ gasilce); 

 En dan dva zidari so nardili ena lepa hisa. (→ zidarja, hišo); 

 So klicali kasilci so prišli so ugasnili ogen. (→ gasilce); 

 Pol dva leta so nardili še enkrat ta hiša … (→ dve leti, hišo); 

 Po dvemi urami je začelo deževati … (→ po dveh urah); 

 Mož in žena pred dva meseca sta delala in zidala novo hišo zelo zelo časa. (→ pred 

dvema mesecema); 

 En dan dva zidari so zgradili hišo. (→ zidarja); 

 So klicali gasilci. (→ gasilce); 

 Gasilci so šeli na hirto do hišo. (→ hiše); 

 Zidari so povalji gasilci. (→ gasilce); 

 Vse novi hiši so zgorili, zidari vse leto so naredili novo hišo. (→ hiše). 

Učenci so velikokrat zapisali samostalnik v napačni sklonski obliki in številu (dvojina). 

Samostalnik »gasilec« so učenci zapisali v napačnem sklonu ali številu kar 11-krat, medtem ko 

besedo »hiša« 7-krat. Nekaj težav so imeli tudi z drugimi samostalniki npr. ljudje, ogenj in 

zidar.  

7 učencev 2. razreda in 5 učencev 3. razreda ter 8 učencev 4. razreda je naredilo vsaj eno napako 

pri rabi samostalnika. 

3.5.4.2.2 Pridevnik 

V 2. razredu sta učenca naredila naslednje napake: 

 Hiša je uničiv. (→ uničena); 

 Gasilci so sli hitro v gasilci auto. (→ gasilski); 

 Inso kostruili nova hiša. (→ novo). 

V 3. razredu je učenec naredil naslednjo napako: 

 Nekega dne je sgorela kiša od Gazper. (→ Gazperjeva/Gašperjeva). 

V 4. razredu sta učenca naredila naslednji napaki: 

 Hiša končana začne gorit … (→ Končana hiša …); 

 Vse novi hiši so zgorili, zidari vse leto so naredili novo hišo. (→ nove, nove hiše). 

Učenci so imeli nekaj težav s sklanjanjem in tvorbo pridevnikov ter s stavo pridevnika pred 

samostalnikom. 2 učenca 2. razreda in 1 učenec 3. razreda ter 2 učenca 4. razreda so naredili 

vsaj eno napako pri rabi pridevnika.  

3.5.4.2.3 Števnik 

V 2. razredu so učenci naredili naslednje napake: 

 … eni majhni hiši … (»en« ni potreben); 

 en fant; 
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 eno hišo. 

V 3. razredu so učenci naredili naslednje napake: 

 Požar je bil ugasnjen ali hiša je bila podrta in zidarji so mogli zgradit eno novo hišo. 

(števnik »eno« ni potreben); 

 So imeli toliko plače da so si lahko zgradili se za njih eno hišo. (števnik ni potreben); 

 Muratori so naredili eno novo hišo. (števnik ni potreben); 

 Ena mama, en otrok, ena hiša/kiša (2 učenca), en očka (števnik ni potreben). 

V 4. razredu so učenci naredili naslednje napake: 

 Nekega dne eni ljudi sta klicali gasilce … (»en« ni potreben); 

 Čez eno uro gasilci sta imeli pouzo in so šli na eno kavo.; 

 Drugi dan se je zažgala ena druga hiša …; 

 … so nardili eno lepo hišo/so nardili ena lepa hisa.; 

 ena druga hiša; 

 eni vasi (2 učenca); 

 eni hiši; 

 en dan (3 učenci); 

 Po dvemi urami je začelo deževati … (→ po dveh urah); 

 Mož in žena pred dva meseca sta delala in zidala novo hišo zelo zelo časa. (→ pred 

dvema mesecema). 

Učenci vseh treh razredov so imeli težave z rabo besede »en«. Predvidevamo, da so jih učenci 

uporabljali zaradi prevajanja iz italijanskega jezika. Določni, nedoločni in delni členi (il, la, lo, 

uno, una, uno, dell, dello, della) v italijanskem jeziku vedno stojijo pred samostalnikom. 

3.5.4.2.4 Glagol 

V 2. razredu so učenci naredili naslednje napake: 

 In hiša je bila že narejen. (→ narejena/zgrajena); 

 In so se zahvali in so plačali. (→ zahvalili in plačali); 

 Gospa bomo mogli naredit novo hišo. (→ morali bomo narediti); 

 Hiša je zagorev. (→ zagorela); 

 Biv požar, poklicav gasilci. (→ bil je, poklical je); 

 Gasili v galsko vozilo grejo ces nekaj minut. (→ so (od)šli); 

 Gasilci gasili požar. (→ so gasili); 

 In so prišli 2 fanta ci delata hiše. (→ sta prišla); 

 In so klicali gasilce hitro so prisli in tudi so pogasili posar hitro. (→ so poklicali, in 

tudi hitro pogasili požar); 

 Nekega dne je hišo je požara. (→ je hišo zajel požar); 

 En dan je požar začev na strehi. (→ Nekega dne se je požar začel na strehi.); 

 In so siveli mama in očka inso kostruili nova hiša. (→ sta živela); 

 In delauci so mogli paclicati gasilce. (→ so morali); 

 Nekoč zidari Bine in Tomaž so zidali hišo. (→ sta zidala); 

 Gasilec Nikolaj se je oglasil in je rekel pridemo takoj in so se odpravli gasilci na pomoč. 

(→ se je oglasil in rekel, da bodo prišli); 

 En dan mama se je odločla da bi naredila torto. (→ bo); 
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 Je mogla mama poklicat delavce da ji nardijo novo hišo dokler ji niso nardili hiše je 

mogla mama it živet k priatelci. (→ je morala poklicati, je morala živeti); 

 Hisa je bila zelo čudna in razbiena in so mogli naredit še enkrat. (→ razbita, so morali 

narediti/zgraditi). 

V 3. razredu so učenci naredili naslednje napake: 

 Požar je bil ugasnjen ali hiša je bila podrta in zidarji so mogli zgradit eno novo hišo. 

(→ morali zgraditi); 

 Potem zidari so jo mogli še enkrat zgradit ta krat ko so jo dokončali so jo prodali in so 

bili toliko veseli plake da so delali še in še hiš. (→ morali zgraditi); 

 Nekega dne, ena hiša v Londonu je požarila, klicali so gasilci. (→ poklicali); 

 Poklicali so gasilce tako da bodo pogasili hišo. (→ so pogasili); 

 Tata in mama so prisli in so rekli kaj so saj mama ne don vec delav pocor. (→ sta prišla, 

sta rekla/vprašala); 

 Tata in mama so cupilj ena kiša zneni se do niti Encrat se ne do sgoreli. (→ sta kupila); 

 Strc je klical gasilce in rekl: - napomoč -:! (→ je poklical); 

 Je bilo ogen. (→ je bil ogenj); 

 So gradili hišo potem pa je ogoreu štedilnik in so poklicali gasilce in so prihajali ampak 

je gorela ful močno so prišli in so pogasili pošar in hisa je bla cela razbita in so sgradili 

novo. (→ Zidarji so zgradili hišo, so prišli/so se vozili). 

V 4. razredu so učenci naredili naslednje napake: 

 Ces nekega časa sta prišla tri gaslca ki, sta vidila celo hišo … (→ so prišli, so videli); 

 Čez eno uro gasilci sta imeli pouzo in so šli na eno kavo. (→ so imeli); 

 Nekega dne eni ljudi sta klicali gasilce … (→ so poklicali); 

 … in zidari sta naredili zelo lepo hišo … (→ so zgradili); 

 Ko sta trije gasilca prišli nazaj, sta vidila … (→ so prišli, so videli); 

 Kr, naenkrat hiša žočne padat dol, rosporat se, celo potstrešje in streha vse dol. 

(uporaba sedanjika); 

 Vrata padala dol okno vse. (→ so padla); 

 Vsi so bili veseli, razen zidarji ki so mogli popravit uno hišo. (→ morali popraviti); 

 Potem so prišli pogasiti gasilci ogenj … (→ so prišli pogasit); 

 … oni so prišli in so pogasili ogen. (→ so prišli in pogasili); 

 Zidari so pohvalji gasilce in gasilci so šli. (→ so odšli); 

 Zidari so hotli zgradit novo hišo … (→ so hoteli zgraditi); 

 En dan dva zidari so nardili … (→ sta naredila); 

 En dan dva zidari so zgradili hišo. (→ sta zgradila); 

 … zidari vse leto so naredili novo hišo. (→ … zidarji so celo leto gradili novo hišo.) – 

nepravilen glagolski vid; 

 So klicali gasilci. (→ so poklicali); 

 Gospa se je zelo zelo zahvalila, ampak … (→ zahvaljevala). 

Učenci vseh treh razredov so imeli težave pri spolski obliki (pri deležniku) in pri številu glagola 

– največkrat so namesto dvojine uporabili množino, nekajkrat tudi ednino. Nekaj učencev je 

imelo težave tudi z rabo namenilnika in nedoločnika. 10 učencev 2. razreda in 8 učencev 3. 

razreda ter 8 učencev 4. razreda je naredilo vsaj eno napako pri rabi glagola. 
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  5.3.4.2.5 Prislov 

Učenci 2. razreda niso naredili napak pri prislovu. 

Učenca 3. razreda sta naredila naslednji napaki: 

 Potem zidari so jo mogli še enkrat zgradit ta krat ko so jo dokončali so jo prodali in so 

bili toliko veseli plake da so delali še in še hiš. (→ ko); 

 enkrat (→ nekoč). 

V 4. razredu so učenci naredili naslednje napake: 

 Mož in žena pred dva meseca sta delala in zidala novo hišo zelo zelo časa. (→ zelo 

dolgo); 

 Kaj je lahko tam bilo potleh več ko, dve kanti smeteh ampak več več več. (→ Na tleh je 

bilo veliko več smeti kot le dva smetnjaka.); 

 Čez nekega časa (→ čez nekaj časa). 

Učenci 2. razreda niso naredili napake pri rabi prislova, medtem ko sta 2 učenca 3. razreda 

naredila vsak po eno napako in so 3 učenci 4. razreda naredili vsaj eno napako.  

3.5.4.2.6 Zaimek 

V 2. razredu je učenec naredil naslednji napaki: 

 ta prvi, ta drugi (ta namesto določnega člena). 

V 3. razredu sta učenca naredila naslednje napake: 

 4 aprila gasilci so igrali karte ali telefon je zvonil in gasilci so šli požara ugasniti ali še 

enkrat je prišel požar in gasilci so sli ga uasnit ali ko so prišli, so čuli telefona zvonit in 

to že spet in gasilec Tone je rekel šefu: - Jas ne bom več v nojem zivjlenu bom delav 

gasilca. (→ svojem); 

 Veselo so živeli do konca njihova leta. (→ Veselo so živeli do konca svojih let/svojega 

življenja); 

 So imeli toliko plače da so si lahko zgradili se za njih eno hišo. (→ zase). 

V 4. razredu so učenci naredili naslednje napake: 

 Strehi si ji je vidlo lesa. (se je videlo, zaimek »ji« ni potreben); 

 … in nikoli več ni se je razbila hiša. (→ se ji ni); 

 Potem pa ljudje jo niso ristruturare … (→ je); 

 … in ta je bila zgodba. (→ to); 

 In tako sta živela srečno in zdravo v njeni novi in lepi hiši. (→ svoji); 

 In jo nista naredila iz lesa … (→ je); 

 … ki so mogli popravit uno hišo. (→ tisto); 

 … una uboga hiška … (→ tista); 

 Šla je živet do njene vnukinje … (→ k svoji vnukinji); 

 … so nardili še enkrat ta hiša … (→ tisto hišo); 

 una lepa hiša (→ tista). 
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V štirih povedih so učenci napačno uporabili svojilne zaimke, prav tako pa so se težave pojavile 

z rabo nepravilnega pozaimljanja. Nekateri učenci so napisali več zaimkov v eni povedi, 

namesto da bi uporabili le enega (pravega). Učenci 2. razreda niso naredili napake pri rabi 

zaimkov, medtem ko sta 2 učenca 3. razreda in 6 učencev 4. razreda naredili vsaj eno napako. 

3.5.4.2.7 Predlog 

V 2. razredu je učenec naredil naslednji napaki: 

 štiri leta nazaj (→ pred štirimi leti); 

 zraven Kopra (→ blizu Kopra). 

V 3. razredu je učenec naredil naslednji napaki: 

 so dali izven avta (→ iz); 

 so ogasnili požar s vodo (→ z). 

V 4. razredu so učenci naredili naslednje napake: 

 … živet do njene vnukinje … (→ k svoji vnukinji); 

 … je padel prašiček iz neba. (→ z neba); 

 boljše od prej (→ kot); 

 učenec je velikokrat uporabil besedo »pol« (pol dva leta, pol dva meseca) namesto 

besede »čez«; 

 ta hiša so živeli (→ v hiši); 

 rešilski avto z potrebščine (→ s); 

 strehi si ji je videlo lesa (→ na strehi se je videl les); 

 In ljudje so nekaj zažgali hišo in so poklicali gasilce. (→ Ljudje so nekaj zažgali v 

(manjka predlog v) hiši in (nato) so poklicali gasilce.); 

 so šeli na hitro do hiše (napačno uporabljen predlog »na«). 

Nekaj učencev predlogov v povedih sploh ni zapisalo, večina učencev je napačno uporabilo 

določeni predlog v povedi. Po 1 učenec 2. in 3. razreda sta naredila po dve napaki pri rabi 

predloga, medtem ko je 5 učencev 4. razreda naredilo vsaj eno napako.   

3.5.4.2.8 Veznik 

V 2. razredu so učenci naredili naslednje napake: 

 Veznik »in« in prislov »potem« oz. veznik in prislov »in potem« so uporabljali na 

začetku povedi (2 učenca) in namesto tvorjenja nove povedi (3 učenci), npr. In potem 

so pogasili ogen in so poklicali še hisnike in so prisli naredit hišo. 

 Kadar se je sončil se ni spomnil na pašto in pašta je začela goreti. (→ ko); 

 In hiša je bila že narejen potem so šli na sprehod so prisli domov in kadar so prisli v 

stanovagnje in so se zhavali in so plačali. (→ ko); 

 Hisa je bila zelo čudna in razbiena in so mogli naredit še enkrat. (→ … razbita, zato so 

jo morali …); 

 In so klicali gasilce hitro so prisli in tudi so pogasili posar hitro. (→ Poklicali so gasilce, 

ki so hitro prišli. Prav tako so hitro pogasili požar.). 
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V 3. razredu so učenci naredili naslednje napake: 

 Štirje učenci so uporabili veznik »in«, namesto da bi zapisali več novih povedi.  

 Učenec je uporabil veznik »in« na začetku povedi: In tako je bil ful felicte.  

 Požar je bil ugasnjen ali hiša je bila podrta in zidarji so mogli zgraditi eno novo hišo. 

(→ vendar); 

 4 aprila gasilci so igrali karte ali telefon je zvonil in gasilci so šli požara ugasniti ali še 

enkrat je prišel požar in gasilci so sli ga uasnit ali ko so prišli, so čuli telefona zvonit in 

to že spet in gasilec Tone je rekel šefu: - Jas ne bom več v nojem zivjlenu bom delav 

gasilca. (→ zapis veznika »ali« namesto nove povedi oz. veznika »vendar«, kot 

gasilec); 

 Stric je hotu iti noter hiša je bila zaprta. (→ je hotel iti noter, vendar je bila zaklenjena); 

 Nekega dne, ena hiša v Londonu je požarila, klicali so gasilci. (manjka veznik »zato«); 

 Ma hiša ni imela zidov niti strehe okn. (manjka vejica in veznik »in« pri naštevanju); 

 V centru Maribora je sgorela hiša zato ker so pustili štedilnik otprt. (uporabljena dva 

veznika; bolje bi bilo, da bi uporabil en veznik, in sicer »ker«); 

 Hitro so prišli gasilci so dali izven gasilschega avta cevi za pogasit ogen trajalo je 1 

uro. (manjka veznik »in« in zaimek »to« - Gasilci so hitro prišli in dali cevi za pogasiti 

ogenj iz gasilskega avta, to je trajalo eno uro.); 

 So vidli hišo so spricali vodo. (manjka veznik »in«). 

V 4. razredu so učenci naredili naslednje napake: 

 Dva učenca sta uporabila veznik »in« na začetku povedi. 

 Trije učenci so uporabili veznik »in« in prislov »potem« na začetku in v povedih, 

namesto da bi tvorili novo poved. 

 Čes nekega časa sta prišla tri gaslca ki, sta vidila celo hišo … (gasilca, ki sta videla); 

 V hip so prišli ugasnili so ogen z zelo veliko vode. (manjka veznik »in«); 

 In ljudje so nekaj zažgali hišo in so poklicali gasilce. (namesto veznika »in« je veznik 

»zato«); 

 … pustila štedilnik odprt, ker hiša se je podrla. (→ … pustila je prižgan štedilnik, zato 

se je hiša zrušila/je hiša zagorela.). 

10 učencev je uporabilo veznik »in« ter veznik in prislov »in potem« v povedi, namesto da bi 

tvorili novo poved, 4 učenci so uporabili veznik »in« na začetku nove povedi. Nekaj učencev 

je zapisalo poved brez veznika, prav tako pa so nekateri učenci imeli težave z rabo veznikov 

»ko, ker in zato«. 8 učencev 2. razreda, 9 učencev 3. razreda in 8 učencev 4. razreda je naredilo 

vsaj eno napako pri rabi veznika. 

3.5.4.2.9 Medmet 

V 2. razredu je en učenec zapisal veliko medmetov v zapisani zgodbi (Priloga 23). Zapisani so 

medmeti »tailu lilu tilu lilu tilu lilu«, ki oponašajo sireno. Hitra gradnja hiše pa je poimenovana 

z medmetom »bim bum bam«. 

V 3. in 4. razredu učenci niso pisali medmetov. 

3.5.4.2.10 Členek 

Učenci v svojih zapisih niso zapisali veliko členkov, nekaj učencev, ki pa so jih zapisali, so jih 

uporabili pravilno. 
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3.5.4.2.11 Besedni red 

V 2. razredu so učenci zapisali naslednje povedi, v katerih ni pravilen besedni red: 

 Štiri leta nazaj zraven Kopra dva gospoda sta kuhala pašto. (→ Pred štirimi leti sta 

blizu Kopra dva gospoda kuhala testenine.) 

 Sem Mojca in kličem vas ker se je zgodil požar! (→ Sem Mojca in vas kličem, ker je 

zagorela hiša.) 

 Nekoc v Izoli je biu pozar. (→ Nekoč je bil v Izoli požar/je v Izoli začelo goreti.) 

 In so klicali gasilce hitro so prisli in tudi so pogasili posar hitro. (→ Poklicali so gasilce 

in ti so hitro prišli. Hitro so pogasili požar.) 

 En dan delauci so sgradili eno hišo. (→ Nekega dne so delavci zgradili hišo.) 

 Drugi dan ma žalost hiša se je ošagala. (→ Naslednji dan je, na žalost, hiša zagorela.) 

 Gasilci so se sganli prit ker bi vse lahko se bi osgalo. (→ Gasilci so prihiteli, ker bi 

lahko vse zgorelo.) 

 In ko spet so jo sgradili en dant je kupu hišo in je reku da je dobra hiša. (→ Ko so hišo 

ponovno zgradili, jo je kupil neki fant in je rekel, da je hiša dobra.) 

 In se je zažgala hiša. (→ In hiša je zagorela.) 

V 3. razredu so učenci naredili naslednje napake: 

 Cez tri dni hiša je šla v požar. (→ Čez tri dni je hišo zajel požar.) 

 4 aprila gasilci so igrali karte ali telefon je zvonil in gasilci so šli požara ugasniti ali še 

enkrat je prišel požar in gasilci so sli ga uasnit ali ko so prišli, so čuli telefona zvonit in 

to že spet in gasilec Tone je rekel šefu: - Jas ne bom več v nojem zivjlenu bom delav 

gasilca. (→ Gasilci so 4. aprila igrali karte, ko je zazvonil telefon. Gasilci so odšli 

pogasit požar, vendar je še enkrat zagorelo, zato so gasilci ponovno odšli pogasit požar. 

Vrnili so se, vendar so slišali, da telefon ponovno zvoni, zato je gasilec Tone rekel šefu: 

»V svojem življenju ne bom več gasilec.«) 

 Nekega dne, ena hiša v Londonu je požarila, klicali so gasilci. (→ Nekega dne je neka 

hiša v Londonu zagorela, zato so poklicali gasilce.) 

 Ko hiša je bila pogašena so jo zrušli in naredili drugo. (→ Ko je bila hiša pogašena, so 

jo porušili in zgradili novo.) 

 Stric je hotu iti noter hiša je bila zaprta. (→ Stric je hotel iti noter, vendar je bila hiša 

zaklenjena.) 

 So vidli hišo so spricali vodo. (→ Videli so (gorečo) hišo in začeli špricati vodo/gasiti.) 

V 4. razredu so učenci naredili naslednje napake: 

 Hiša končana začne gorit. (→ Zgrajena hiša je začela goreti.) 

 Naslednji dan zidari nardijo hišo dobro in lepo. (→ Naslednji dan so zidarji zgradili 

lepo hišo.) 

 Strehi si ji je vidlo lesa. (→ Na strehi se je videl les.) 

 In nikoli več ni se je razbila hiša. (→ Nikoli več se jim ni podrla hiša.) 

 Zidarji enajst dnevi so naredili eno lepo hišo. (→ Zidarji so v enajstih dneh zgradili 

lepo hišo.) 

 … pustila štedilnik odprt, ker hiša se je podrla. (→ … pustila je prižgan štedilnik, zato 

se je hiša zrušila/je hiša zagorela.) 

 Nekega dne požar je začel goreti. (→ Nekega dne je izbruhnil požar.) 

 So bili veseli, ker so imeli spet hišo. (→ Bili so veseli, ker so spet imeli hišo.) 
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 So prišli pogasiti gasilci ogenj. (→ Gasilci so prišli pogasit ogenj.) 

 … in se jim so zahvalili. (→ … in so se jim zahvalili.) 

 In ko so pogasili ogenj, hiša je bla cela zrušena. (→ Ko so pogasili ogenj, je bila hiša v 

celoti porušena.) 

 … zidari vse leto so naredili novo hišo. (→ … zidarji so celo leto gradili novo hišo.) 

Večina učencev vseh treh razredov je pisala povedi z neustreznim besednim redom. 

Najpogosteje so učenci naredili napako pri pravilni stavi naslonk in pridevnika pred 

samostalnikom.

3.5.4.3 Neupoštevanje pravopisnih pravil 

3.5.4.3.1 Napačen zapis slovenskih glasov 

3.5.4.3.1.1 Neupoštevanje morfološkega načela pri zapisu slovenskih 
nezvočnikov, spuščanje črk, pisanje po izgovoru (v 
neknjižnem jeziku) in vpliv italijanskega pravopisa 

V 2. razredu so učenci napačno zapisali naslednje besede: 

 raspadala (→ 

razpadala); 

 hdo (→ kdo); 

 ces (→ čez); 

 posar (→ požar); 

 usi (→ vsi) (2 

učenca); 

 car (→ kar); 

 nicoč (→ nekoč); 

 encrat (→ enkrat); 

 poclicala (→ 

poklicala); 

 ci (→ ki); 

 so siveli (→ so 

živeli); 

 sgradili (→ 

zgradili); 

 paclicati (→ 

poklicati); 

 auto (→ avto); 

 osgalo (→ 

ožgalo); 

 ogasnili (→ 

ugasnili/pogasili); 

 sgradili (→ 

zgradili); 

 delauci (→ 

delavci); 

 ma žalost (→ na 

žalost); 

 papravite (→ 

popravite); 

 popravli (→ 

popravili); 

 mazaj (→ nazaj); 

 oganili (→ 

ugasnili/pogasili); 

 razbiena (→ 

razbita); 

 užgala (→ vžgala); 

 doker (→ dokler); 

 gasili (→ gasilci). 

 

V 3. razredu so učenci napačno zapisali naslednje besede: 

 jas (→ jaz); 

 useli (→ vzeli); 

 don (→ bom); 

 kotu (→ 

hotu/hotel); 

 sgorela/sgoreli 

(→ 

zgorela/zgoreli) (2 

učenca); 

 otprt (→ odprt); 

 kiša (→ hiša); 

 doconca (→ do 

konca); 

 ugasnien (→ 

ugasnjen); 

 plake (→ plače); 

 Gazper (→ 

Gašper); 

 noja (→ moja); 

 cisa (→ hiša); 

 gasilsi (→ 

gasilci); 

 videlj/vidli (→ 

videli); 

 cuplji (→ kupili); 

 noredili (→ 

naredili); 

 sgradili (→ 

zgradili); 

 encrat (→ enkrat); 

 gasilschega (→ 

gasilskega); 

 sereno (→ sireno); 

 ustala (→ ostala); 
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 auto (→ avto); 

 se je zodilo (→ 

zgodilo); 

 strc (→ stric); 

 rekl (→ rekel); 

 zrušli (→ zrušili); 

 pocl (→ poklical); 

 okn (→ oken); 

 ogen (→ ogenj); 

 zidari (→ zidarji).

 

V 4. razredu so učenci napačno zapisali naslednje besede: 

 čes (→ čez); 

 potstrešje/postrešju (→ 

podstrešje/podstrešju); 

 diste (→ tiste); 

 sgorela (→ zgorela); 

 kasilci (→ gasilci); 

 pogazili (→ pogasili) 

 vgasnit (→ ugasnit); 

 vgasnejo (→ 

ugasnejo); 

 (sta) vidila (→ videla); 

 sa (→ so); 

 gasilcom (→ 

gasilcem); 

 gasilschi (→ gasilci); 

 paklicali (→ poklicali); 

 čela (→ cela); 

 dabro (→ dobro); 

 kiša (→ hiša); 

 zgorila (→ zgorela); 

 šeli (→ šli); 

 hirto (→ hitro); 

 bla (→ bila); 

 nardili (→ naredili) (2 

učenca); 

 mesca (→ meseca); 

 istopila (→ izstopila); 

 kr (→ kar); 

 preublečt (→ 

preobleči); 

 gorit (→ goret); 

 vzeme (→ vzame); 

 žočne (→ začne); 

 rosporat (→ razpadat); 

 nordila (→ naredila) 

 billo (→ bilo); 

 nistta (→ nista); 

 nee (→ ne); 

 govoorimo (→ 

govorimo); 

 povalji (→ pohvalili). 

 

 

        3.5.4.3.1.2 Manjkajoča kljukica pri šumniku in napačen zapis šumnika 

Učenci 2. razreda niso zapisali kljukic pri šumnikih v naslednjih besedah: soncit, prisli (2 

učenca), hisnike, ces (→ čez), hisa/hiso (4 učenci), uniciv (→ uničil), sli, nekoc, pozar.  

Učenci 3. razreda niso zapisali kljukic pri naslednjih besedah: pozara, sli, zivjlenu, prisli (3 

učenci), cez, se (→ še), ocka, hiso/hisa (3 učenci), vec, možicka, možicek in spricali.  

Učenci 4. razreda niso zapisali kljukic pri naslednjih besedah: prisli (2 učenca), hocejo, zena, 

zacnejo, naj boljse, pozara (2 učenca), zivela, prašicek, hisa in prisla. Težava je bila tudi 

zapisati črko z v naslednjih besedah: žačel in žačeli. 

3.5.4.3.1.3 Napačni zapis končnega U, L ali V 

V 2. razredu so učenci napačno zapisali končni glas v naslednjih besedah: 

 začev (→ začel); 

 biv (→ bil); 

 poklicav (→ poklical); 

 uniciv (→ uničil); 

 zagorev (→ zagorel); 

 biu (→ bil). 

V 3. razredu so učenci napačno zapisali končni glas v naslednjih besedah: 

 delav/delau (→ delal) (2 učenca); 

 ogoreu (→ ogorel). 
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Učenci 4. razreda niso napačno zapisali končnega glasu pri nobeni besedi. 

3.5.4.3.1.4 Napačni zapis dvočrkij LJ, NJ, IJ in JI 

V 2. razredu so učenci nepravilno zapisali sklope črk v naslednjih besedah: 

 ogen (→ ogenj) (3 učenci); 

 stanovagnie/stanovagnje (→ stanovanje); 

 zidarie/zidari (→ zidarje/zidarji) (2 učenca); 

 priatelci (→ prijateljici). 

V 3. razredu so učenci nepravilno zapisali sklope črk v naslednjih besedah: 

 zivjlenu (→ življenju); 

 zidari (→ zidarji) (2 učenca); 

 ogen (→ ogenj) (3 učenci). 

Učenci 4. razreda so nepravilno zapisali sklope črk v naslednjih besedah: 

 zidari (→ zidarji) (5 učencev); 

 zidare (→ zidarje); 

 ljudljem (→ ljudem); 

 ljudji (→ ljudje); 

 ognj (→ ogenj); 

 ogen (→ ogenj) (4 učenci); 

 oge (→ ogenj); 

 pohvalji (→ pohvalili) (2 učenca); 

 bolše (→ boljše). 

Učenci so imeli kar nekaj napak pri pravilnem zapisu dvočrkij. Največ napak so naredili pri 

zapisu besed »zidar in ogenj«. 

3.5.4.3.2 Napake pri pisanju z veliko in malo začetnico 

V 2. razredu so 3 (9,1 %) učenci zapisali celotno pripoved z velikimi tiskanimi črkami. Od tistih 

učencev, ki so pisali s pisanimi ali malimi tiskanimi črkami, 3 (9,1 %) učenci niso zapisali 

velike pisane črke N na »slovenski način«, 1 (3,0 %) učenec je pisal pike v povedih na napačnih 

mestih, hkrati pa ni zapisoval velikih tiskanih črk na začetku povedi (Priloga 24), prav tako 3 

(9,1 %) učenci niso zapisali velike pisane črke na začetku povedi. 

V 3. razredu je 6 (18,2 %) učencev zapisalo veliko pisano črko N na »italijanski način«, 3 (9,1 

%) učenci pa veliko pisano črko M, eden pa A. 1 (3,0 %) učenec je v naslovu besedila »Gašenje 

Požara« zapisal obe besedi z veliko začetnico. 1 (3,0 %) učenec je na začetku povedi zapisal 

mali pisani T, namesto velike začetnice, prav tako pa je ta isti učenec v povedi zapisal veliki 

pisani E, kjer to ni bilo potrebno »… do niti Enkrat se ne …«. 

1 (3,0 %) učenec 4. razreda je pisal končna ločila, vendar je le petkrat zapisal veliko pisano 

črko na začetku povedi, drugih velikih začetnic ni zapisal. 6 (18,2 %) učencev je zapisalo veliki 

pisani N na »italijanski način«, 1 (3,0 %) učenec je zapisal veliki tiskani V namesto velikega 

pisanega, prav tako pa sta 2 (6,1 %) učenca zapisala veliki tiskani A s črtico namesto velikega 

pisanega.  
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3.5.4.3.3 Napake pri pisanju skupaj in narazen 

V 2. razredu so 3 (9,1 %) učenci naredili napako pri pisanju besed skupaj ali narazen, in sicer 

»car na enkrat« (→ kar naenkrat), »inso« (→ in so) in »kiso« (→ ki so). 

V 3. razredu je 5 (15,2 %) učencev naredilo napako pri pisanju besed skupaj ali narazen, in sicer 

»doconca« (→ do konca), »ta krat« (→ takrat), »nakoncu« (→ na koncu), »auto cesti« (→ 

avtocesti) in »napomoč« (→ na pomoč). 

V 4. razredu je 5 (15,2 %) učencev naredilo napake pri pisanju besed skupaj in narazen, in sicer 

»naj lepša«, »naj boljse«, »dogo divščina«, »na to«, »kiso« (→ ki so), »nebi« (→ ne bi), »vse 

eno«, »na enkrat« (2 učenca) in »na hitrejši«.  

3.5.4.3.4 Napake pri deljenju besed 

V 2. in 4. razredu učenci niso imeli težav z deljenjem besed na koncu vrstice, ker večina učencev 

besed sploh ni delila. 

V 3. razredu je en učenec napačno delil dve besedi, in sicer ju je delil »pož-ar in pr-išli« namesto 

»po-žar in pri-šli«. 

3.5.4.3.5 Napake pri rabi ločil 

V 2. razredu so učenci velikokrat izpustili vejice pred vezniki ki, ker, da in če, 2 (6,1 %) učenca 

nista zapisala pike na koncu povedi in vejice v zloženi povedi, 1 (3,0 %) učenec je narisal klicaj 

namesto navadnega klicaja, 1 (3,0 %) učenec pa je zapisoval končno ločilo, kjer to ni bilo 

potrebno oz. ni bila nakazana nova poved (Priloga 24). 1 (3,0 %) učenec je zapisal premi govor 

brez ločil. 

V 3. razredu so učenci velikokrat izpustili vejice pred vezniki da, če in ker, 1 (3,0 %) učenec 

pa je pozabil napisati vejice pri naštevanju. Učenec je zapisal datum »4. april« brez pike za 

števko, drugi pa je za premi govor zapisal ločila –:! namesto dvopičja in narekovajev. 1 (3,0 %) 

učenec je zapisal premi govor brez ločil. 1 (3,0 %) učenec je zapisal vejico na napačnem mestu, 

in sicer »Nekega dne, ena hiša …«. Prav tako 1 (3,0 %) učenec ni zapisal nobenih ločil, ker je 

z eno večstavčno povedjo zapisal celotno zgodbo. 

V 4. razredu je 1 (3,0 %) učenec napačno napisal vejico, in sicer »kr, naenkrat«. 11 (33,3 %) 

učencev je zapisalo vsaj eno poved brez vejice pred vezniki ko, ker in če. 

3.5.4.4 Povzetek o napakah v zapisanih besedilih učencev 

Učenci 2. razreda so v svojih pripovedih v povprečju uporabili 4,18 pogovorne besede, ali/in 

slengovske, ali/in italijanske besede, ali/in napačne besede ali besedne zveze. V povprečju so 

naredili 5,36 slovnične napake in 5,54 pravopisne napake. 

Učenci 3. razreda so v svojih pripovedih v povprečju uporabili 4,50 pogovorne besede, ali/in 

slengovske, ali/in italijanske besede, ali/in napačne besede ali besedne zveze. V povprečju so 

učenci naredili 5,90 slovnične napake in 6,70 pravopisne napake. 

Učenci 4. razreda so v svojih pripovedih v povprečju uporabili 5,33 pogovorne besede, ali/in 

slengovske, ali/in italijanske besede, ali/in napačne besede ali besedne zveze. V povprečju so 

naredili 8,83 slovnične napake in 7,17 pravopisne napake. 
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Učenci vseh treh razredov so naredili vsaj eno napako pri rabi nepravilne knjižne besede ali 

besedne zveze. 7 (21,2 %) učencev je zapisalo vsaj eno italijansko besedo v svojih pripovedih, 

najpogostejša beseda je bila »pompiere«, ki pomeni »gasilec«. 18 (54,5 %)  učencev je 

uporabilo vsaj eno pogovorno ali narečno besedo, le 3 (9,1 %) učenci pa so uporabili eno 

slengovsko besedo (ful). 

Učenci 2. razreda so naredili 7 napak pri zapisu pravilne sklonske oblike in števila samostalnika, 

medtem ko so učenci 3. razreda naredili 13 napak, največ napak (28) pa so naredili učenci 4. 

razreda. Učenci so imeli največ težav s samostalnikom »gasilec«. Učenci 2. razreda so napačno 

uporabili tri pridevnike, učenec 3. razreda je naredil eno napako pri pravilni rabi pridevnika, 

medtem ko so v 4. razredu prav tako naredili tri napake. Učenci 2. razreda so naredili 3 napake 

pri rabi števnika, učenci 3. razreda 7 napak in učenci 4. razreda 11 napak. Najpogosteje so 

napačno dodali besedo »en, eno, ena«. 

Pri pravilni obliki glagola (spol pri deležniku in število) so učenci vseh treh razredov naredili 

veliko napak. Največkrat niso uporabili pravilnega števila in spola glede na sobesedilo, saj so 

uporabili množino ali ednino namesto dvojine. Prav tako so imeli težave z nerabo namenilnika 

za glagoli premikanja ter nedoločnika za glagoloma »želeti in morati«. Nekaj težav so imeli 

učenci tudi pri rabi glagolskega vida. 

4 napake so naredili učenci 4. razreda pri rabi prislovov, medtem ko so učenci 3. razreda naredili 

2 napaki, v 2. razredu pa napak pri rabi prislovov ni bilo. Učenec 2. razreda je naredil dve 

napaki pri rabi zaimkov, 3 napake sta naredila učenca 3. razreda, medtem ko je bilo kar 11 

napak pri učencih 4. razreda. Od vseh napak se je največkrat pojavila napaka pri rabi svojilnih 

zaimkov. 

Po en učenec iz 2. in 3. razreda sta naredila po 2 napaki pri zapisu predloga, 10 napak pa so 

naredili učenci 4. razreda. 

10 učencev je uporabilo veznik »in« ter veznik in prislov »in potem« ter prislov »potem«, 

namesto da bi tvorili novo poved. 4 učenci so uporabljali te besede na začetku povedi. Nekaj 

učencev je zapisalo povedi brez veznikov, prav tako pa so nekateri učenci uporabljali veznika 

»ali« ter »in« namesto drugih veznikov. 

En učenec je v svoji pripovedi zapisal medmete za ponazoritev sirene in gradnje hiše. Drugi 

učenci medmetov v svojih zgodbah niso zapisali. Učenci niso napačno uporabljali členkov v 

svojih zapisanih pripovedih.  

24 (72,7 %) učencev je imelo težave z besednim redom. Učenci niso upoštevali stalne stave 

besed v povedih. 

Učenci vseh treh razredov so imeli največ težav z zapisom glasu [k] in s šumniki. Glas [k] so 

zapisali s črko [c], šumnike pa brez kljukic. Prav tako so namesto črk »š, s, z in ž« včasih 

zapisali črki »s ali z«, primer: »sgradili« namesto »zgradili«. A. Zorman (2013) je zapisala, da 

učenci iz italijanščine kot prvega/maternega jezika sklepajo, da se glas [z] zapiše s črko [s], saj 

se v italijanščini zapiše beseda »nos«  »naso«, izgovori pa [nazo]. Velikokrat se je pojavila 

tudi težava z zapisovanjem črke »d«, saj so jo zapisali kot črko »t«, primer: »potstrešje« 

namesto »podstrešje«. 21 (63,6 %) učencev ni zapisalo vsaj ene kljukice pri šumniku. 

Po 3 (9,1 %) učenci 2. in 3. razreda so napačno zapisali končni glas »l« s črko »u« ali »v«, 

medtem ko učenci 4. razreda s tem niso imeli težav. Po 5 (15,2 %) učencev 2. in 3. razreda ter 
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8 (24,2 %) učencev iz 4. razreda je napačno zapisalo vsaj eno besedo, ki je vsebovala dvočrkja 

LJ, NJ, IJ in JI. 

S pisanjem velike začetnice na začetku povedi je imelo težave 6 (18,2 %) učencev, saj je vsaj 

enkrat niso zapisali. Večina učencev je zapisala veliki pisani črki N in M »po italijansko«, saj 

je zapisala povečano malo pisano črko N ali M, namesto pravilne »slovenske« velike pisane 

črke. 13 (39,4 %) učencev je naredilo vsaj eno napako pri pisanju besed skupaj ali narazen, 

največkrat so napačno zapisali besedno zvezo »naenkrat«, saj so zapisali ločeno, in sicer tako 

»na enkrat«. Le 1 (3,0 %) učenec je napačno delil besedo. Večina učencev ni zapisala vejic 

pred vezniki ki, ko, ker, da in če. 2 (6,1 %) učenca pa sta zapisala celotno pripoved v eni povedi 

brez vejic in končnih ločil. 

3.5.4.5 Napake v zapisanih besedilih učencev glede na starost 

V nadaljevanju bomo zapisali, koliko napak so povprečno pri tvorjenju zapisanih besedil 

naredili učenci posameznega razreda, katere napake so bile najpogostejše in pri koliko učencih 

so se pojavile. Tudi pri pisnih izdelkih smo napako, ki se je pri enem učencu pojavila večkrat, 

šteli kot eno napako. 

V svojih zgodbah so najmanj napak pri rabi neknjižnih besed naredili učenci 2. razreda, 

nekoliko več napak pa so naredili učenci 3. in 4. razreda. Največ slovničnih in pravopisnih 

napak so naredili učenci 4. razreda, najmanj pa učenci 2. razreda.  

V pisnih izdelkih so 3 (9,1 %) učenci uporabili slengovsko besedo »ful«. 14 (42,4 %) učencev 

je zapisalo nepravilno besedno zvezo »narediti hišo«. Največkrat so učenci (9 (27,3 %) 

učencev) napačno sklanjali samostalnik »gasilec«, prav tako so imeli težave s pravilnim 

številom tega samostalnika. 3 (9,1 %) učenci so samostalnik »zidar« zapisali v množini namesto 

dvojini, čeprav so zraven zapisali števnik »dva«. 6 (18,2 %) učencev je imelo težave z glagoli 

v dvojini, saj so zapisali glagole v množini. Zraven so imeli zapisan števnik ali samostalnik v 

dvojini, vendar so glagol zapisali napačno. 15 (45,5 %) učencev je uporabljalo »in« ter »in 

potem« na začetku povedi ali v povedi, namesto da bi tvorili novo poved. 18 (54,5 %) učencev 

je v vsaj eni povedi uporabilo nepravilen besedni red. 17 (51,5 %) učencev je uporabilo 

nepravilno besedo »en/ena/eno« pred samostalniki. 10 (30,3 %) učencev je imelo težave z 

zapisom oz. neupoštevanjem morfonološkega načela pri zapisu nezvočnikov. 21 (63,6 %) 

učencev je vsaj en šumnik v besedilu zapisalo brez kljukice. 12 (36,4 %) učencev je napačno 

zapisalo besedo »ogenj«, in sicer so jo zapisali brez črke j, medtem ko je 9 (27,3 %) učencev 

napačno zapisalo besedo »zidarji«, saj so prav tako izpustili črko j. 16 (48,5 %) učencev je 

napačno zapisalo veliko pisano črko N, saj so jo zapisali »po italijansko«. 28 (84,8 %) učencev 

je pozabilo zapisati vsaj eno vejico ali piko. Ostale napake so se pojavile manjkrat, in sicer pri 

enem ali dveh učencih. 

Glede na pridobljene rezultate ne moremo trditi, da imajo učenci višjih razredov bolj razvito 

zmožnost pisanja, saj je bilo število uporabljenih neknjižnih besed v 3. in 4. razredu višje kot v 

2. razredu, prav tako so učenci višjih razredov večkrat naredili pravopisno in slovnično napako. 

Ugotavljamo, da se v vseh treh razredih pojavljajo enake/podobne slovnične in pravopisne 

napake, predvsem pri uporabi dvojine, sklanjanju samostalnikov in pisanju dvočrkja NJ in JI v 

besedah. 
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3.5.5 Peto raziskovalno vprašanje: Katere težave oz. napake teh učenec opazijo 
njihovi učitelji? 

Odgovore učiteljic smo primerjali s pridobljenimi podatki iz raziskave, ki so bili predstavljeni 

v prejšnjih poglavjih magistrskega dela.  

Učiteljice so odgovarjale na naslednja vprašanja (Priloga 6): 

1. Kaj je za Vaše učence najtežje v slovenščini: govoriti, pisati, razumeti poslušano 

besedilo ali razumeti zapisano besedilo? 

2. Kaj jim povzroča največ težav pri govorjenju? 

3. Kaj jim povzroča največ težav pri pisanju besedil? 

Tri učiteljice so povedale, da je njihovim učencem vseh treh razredov v slovenščini najtežje 

govoriti in pisati besedilo, dodale so, da imajo učenci skromen besedni zaklad, zato imajo 

največje težave s tvorjenjem povedi in zapisom le-teh. Kot je zapisal Lauchlan (2014), poznajo 

dvojezični otroci na začetku usvajanja drugega jezika manj besed kot njihovi enojezični 

vrstniki, poznajo pa pomen besede v obeh jezikih. Omenil je, da raziskave kažejo, da se z leti 

ta primanjkljaj uravnovesi, vendar se to pri našem pregledu pisnih in ustnih izdelkov ni opazilo.  

Ena učiteljica je bila mnenja, da gre učencem najtežje »od rok« razumevanje poslušanega 

besedila v slovenščini, hkrati je povedala, da jim gre najboljše govorjenje. Druga učiteljica je 

menila, da je za njene učence najtežje razumevanje zapisanega besedila oz. razbiranje podatkov 

iz besedila in razumevanje prebranega. Glede na rezultate raziskave menimo, da je to res, saj 

so imeli učenci kar nekaj težav pri govorjenih in zapisanih pripovedi. Največ težav so imeli 

učenci pri rabi slovenskih knjižnih besed in besednih zvez, kar je pokazatelj pomanjkanja 

besednega zaklada učencev. 

Pri govorjenju v slovenskem jeziku sta bili dve učiteljici mnenja, da imajo učenci vseh treh 

razredov največ težav z rabo pravilnih sklonov. Ena učiteljica je povedala, da jim povzroča 

težave tudi uporaba dvojine in vikanje. Povedala je tudi, da italijanski jezik nima sklonov in jih 

učenci v maternem jeziku ne poznajo, zato se tudi težje naučijo sklonov v slovenskem jeziku. 

Povedala je tudi, da učenci velikokrat uporabljajo tikanje in onikanje namesto vikanja. Onikanje 

uporabljajo, ker povedi dobesedno prevajajo iz italijanščine, ki ima za obliko vikanja 3. osebo. 

Druga učiteljica, ki je bila mnenja, da jim povzročajo težave sklanjatve, je dodala, da imajo 

učenci težave tudi z iskanjem pravilnih besed, torej imajo skromen besedni zaklad. Drugi dve 

učiteljici sta bili mnenja, da imajo učenci skromno besedišče in problem z iskanjem besed, ena 

je dodala, da učenci prevajajo iz maternega jezika in včasih uporabijo tudi kakšno italijansko 

besedo, zato so v večini primerov uporabljene povedi nesmiselne. Peta učiteljica je bila mnenja, 

da imajo učenci pri govorjenju največ težav z rabo pogovornih izrazov, dobesednim 

prevajanjem in uporabo italijanskih besed. Glede na to da so učenci uporabili pri govorjenju 

kar nekaj neknjižnih pogovornih in narečnih besed, nekaj učencev pa tudi italijanske besede, 

menimo, da so učiteljice kar dobro povzele največje težave, ki jih imajo učenci pri govorjenju 

v slovenskem jeziku. 

S. Kranjc (2004) je zapisala, da v učbenikih za slovenščino ni poudarka za učenje besednega 

reda v povedih. Posledično se učenci ne morejo naučiti pravilnega besednega reda in prihaja do 

prenosa besednega reda iz prvega/maternega jezika v drugi jezik. Povedi, ki jih učenci 

izgovorijo ali zapišejo, so nerazumljive, saj si učenci dobesedno prevajajo iz prvega/maternega 

jezika. Glede tega imajo učiteljice podobno mnenje, saj so nekatere omenile, da učenci pri 

govorjenju in pisanju uporabljajo napačen besedni red v povedih.  
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Pri pisanju v slovenskem knjižnem jeziku so vse učiteljice povedale, da imajo učenci največ 

težav s pravilnim pisanjem povedi in besednim redom v povedih, ker si prevajajo iz maternega 

(italijanskega) jezika in imajo skromen besedni zaklad. Dve učiteljici sta povedali tudi, da 

učenci velikokrat zapišejo pogovorne izraze in italijanske besede, če se slovenskih besed ne 

spomnijo. Ena od njiju je dodala, da se to pogosteje dogaja pri učencih 2. razreda. Ena učiteljica 

je dodala, da imajo učenci težave s pisanjem nikalnic, saj tvorijo napačne nikalne povedi, ker 

dobesedno prevajajo iz italijanskega jezika. Le ena učiteljica je bila mnenja, da imajo učenci 

njenega 4. razreda težave z zapisom šumnikov (pozabijo zapisati kljukice), zapisovanjem glasu 

[k], ki ga zapišejo s črko »c« in ne »k«, da velikokrat zapišejo črko »i« namesto »j«, prav tako 

je omenila, da določene glasove, ki se v italijanščini zapišejo drugače kot v slovenščini, zapišejo 

tako, kot da bi pisali v italijanskem jeziku. Omenila je tudi, da učenci napačno uporabljajo 

sklone in velikokrat zapišejo končnico U namesto V ali L. Vse napake, ki so jih učiteljice 

omenile, smo tudi mi opazili v pisnih izdelkih učencev. V nekaterih razredih je bilo teh napak 

več, v drugih manj, vendar so se te napake pojavljale v vseh treh razredih. Glede na rezultate 

raziskave, lahko trdimo, da so učenci vseh treh razredov delali napake pri zapisu končnih U, V 

in L, čeprav je to napako omenila le ena učiteljica. Vse učiteljice so pravilno opisale 

najpogostejši napaki učencev, in sicer napačen besedni red v povedih in skromen besedni zaklad 

učencev. Večina učencev je zapisala vsaj eno poved z napačnim besednim redom, prav tako se 

je pri govorjenih in zapisanih besedilih opazilo, da imajo skromen besedni zaklad, saj so 

določen glagol uporabljali v povedih z različnimi pomeni (primer: veja se je razbila, hiša se je 

razbila, hlače so se razbile). S. Kranjc (2004) je zapisala, da imajo osebe, ki usvajajo 

slovenščino kot drugi jezik največ težav pri usvajanju besednega reda v povedih in da besedni 

red v italijanščini ni enak besednemu redu v slovenščini. S to trditvijo se strinjamo, saj smo 

ugotovili, da učenci niso uporabljali pravilnega besednega reda v govorjeni in zapisani 

pripovedi.  

3.5.6 Šesto raziskovalno vprašanje: Kako je branje slovenskih knjig za šolo pri teh 
učencih povezano z njihovo sporazumevalno zmožnostjo?  

Učenci so odgovarjali na zastavljena vprašanja (Priloga 4). Njihove odgovore smo zapisali v 

preglednico (Priloga 5) ter jih povzeli in jih predstavili v nadaljevanju. Odgovore učencev smo 

primerjali z odgovori učiteljic. 

Učenci so odgovarjali na naslednja vprašanja: 

5. Ali v svojem prostem času gledaš slovenske risanke oz. program na televiziji v 

slovenskem jeziku? 

6. Ali bereš tudi slovenske knjige? 

6.1 Katerih knjig prebereš več: italijanskih ali slovenskih? 

6.2 Ali lahko poveš naslov ene slovenske knjige, ki si jo prebral? 

7. Ali hodiš po knjige v knjižnico? 

7.1 Ali si v knjižnici izposodiš tudi slovenske knjige? 

13. Ali moraš tudi za pouk slovenščine prebrati kakšno knjigo? 

13.1 Če da, koliko na leto? 

Učiteljice so odgovarjale na naslednja vprašanja: 

4. Ali morajo tudi za pouk slovenščine prebrati kakšno knjigo (domače branje)? 

5. Če da, koliko na leto? 

6. Ali sodelujejo pri slovenski bralni znački? 

7. Če da, koliko učencev? 
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22 (66,7 %) učencev je povedalo, da v svojem prostem času gledajo slovenske risanke ali 

televizijske programe v slovenščini, 11 (33,3 %) učencev jih ne gleda. 32 (97,0 %) učencev je 

povedalo, da doma berejo slovenske knjige, le 1 (3,0 %) učenec je rekel, da jih ne bere. 7 (21,2 

%) učencev je povedalo, da v enem mesecu prebere eno knjigo, 2 (6,1 %) učenca dve knjigi, 1 

(3,0 %) učenec dve ali tri knjige, 3 (9,1 %) učenci tri knjige, 1 (3,0 %) učenec štiri knjige, 1 

(3,0 %) učenec štiri ali pet knjig, 1 (3,0 %) učenec 10 knjig, 1 (3,0 %) učenec vsak večer bere 

pravljice, 2 (6,1 %) učenca jih prebereta toliko, kolikor jih da učiteljica, 1 (3,0 %) učenec 

prebere eno knjigo na dva meseca, 1 (3,0 %) učenec prebere par knjig v enem šolskem letu, 1 

(3,0 %) učencu bere knjige babica, kar 7 (21,2 %) učencev je odgovorilo, da ne berejo ali da se 

ne spomnijo, koliko knjig preberejo. 

29 (87,9 %) učencev je povedalo, da preberejo več knjig v italijanskem jeziku, medtem ko 4 

(12,1 %) učenci preberejo več slovenskih knjig. 25 (75,8 %) učencev se je spomnilo naslova 

slovenske knjige, ki so ga nazadnje prebrali, medtem ko se 8 (24,2 %) učencev naslova ni 

spomnilo, nekateri od njih so povedali, da so prebrali, vendar se ne spomnijo naslova. Ostali 

učenci so navedli vsaj en naslov slovenske knjige, ki so jo nazadnje prebrali. Omenili so 

naslednje knjige: Jure Kvak Kvak, Piko Dinozaver, Kje je Piki?, Zvezda s čepico, Anica in 

zajček, Trije prašički, Narnija, Zaljubljeni zmaj, Mala čarovnica Lili, Mačke iz visoke družbe, 

Sovica Oka, Grozni Gašper, Jaz sem najmočnejši, Slovenske ljudske pravljice, Zlata ptica, Peter 

Nos, Mojca Pokrajculja, Muca Copatarica, Sapramiška, Čarobno kraljestvo: Jezero belih 

lokvanjev, Dama in potepuh, Pika Nogavička, en učenec je povedal, da bere knjige o vesolju in 

dinozavrih, in en učenec, da bere revijo Ciciban. 

3 (9,1 %) učenci so povedali, da ne hodijo v knjižnico, medtem ko knjižnico obiskuje 30 (90,9 

%) učencev, nekateri od teh učencev so povedali, da včasih gredo v knjižnico, da pa imajo tudi 

slovenske knjige doma. 24 (72,7 %) učencev je povedalo, da si v knjižnici izposodijo tudi 

slovenske knjige, 9 (27,3 %) učencev pa si jih ne izposodi, le en od teh učencev je dodal, da 

ima slovenske knjige doma, zato si jih ne izposodi.  

Iz pogovora z učiteljicami smo izvedeli, da štiri učiteljice v svojih razredih zahtevajo domače 

branje, le ena učiteljica ga v svojem razredu ne izvaja. Povedala je, da ne daje knjig za branje 

doma, a da učenci doma berejo besedila za vajo, ki jih že prej preberejo ali jih bodo prebrali pri 

pouku. Učiteljice, ki v svojih razredih izvajajo domače branje, pa učencem v enem šolskem letu 

dajo vsaj eno knjigo za domače branje. Ena učiteljica ima za domače branje 1 knjigo in dve 

učiteljici 3 knjige za vse razrede, ki jih poučujejo (ena učiteljica ima dve prozni besedili in eno 

knjigo poezije). Učiteljica 4. razreda da učencem v enem šolskem letu za domače branje 4 

knjige. 

30 (90,9 %) učencev je povedalo, da morajo za pouk slovenščine prebrati vsaj eno knjigo v 

enem šolskem letu, 3 (9,1 %) učenci so odgovorili, da jim ni treba brati. Ko smo jih vprašali, 

koliko knjig morajo prebrati za pouk slovenščine, so bili njihovi odgovori zelo različni. 1 (3,0 

%) učenec je povedal, da mora za pouk slovenščine prebrati eno knjigo, 3 (9,1 %) učenci dve 

knjigi, 11 (33,3 %) učencev tri knjige, 5 (15,2 %) učencev štiri knjige, 1 (3,0 %) učenec 5 knjig, 

1 (3,0 %) učenec 7 knjig in 1 (3,0 %) učenec je povedal, da jih mora prebrati »malo«. 4 (12,1 

%) učenci so povedali, da berejo zgodbe iz berila, kar 6 (18,2 %) učencev ni vedelo, koliko 

knjig morajo prebrati za domače branje. Nekaj učencev je dopolnilo svoj odgovor in povedalo, 

da berejo tudi knjige za bralno značko, večina učencev je omenila, da preberejo 3–5 slovenskih 

knjig v enem šolskem letu za domače branje.  

Vseh pet učiteljic izvaja bralno značko za svoje učence oz. jo učenci obiskujejo. Vse so mnenja, 

da s starostjo učencev interes za bralno značko upada in jo opravijo v višjih razredih le redki. 
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Ena učiteljica je omenila, da jo na njihovi šoli izvajajo kot interesno dejavnost. Štiri učiteljice 

so povedale, da bralno značko opravlja približno polovico razreda, le ena učiteljica je povedala, 

da v 2. razredu opravljajo bralno značko vsi razen enega učenca. 

Odgovori učiteljic in učencev so glede branja knjig za domače branje in bralno značko v večini 

podobni. Glede na rezultate, pridobljene z raziskavo, in napake, ki so bile zabeležene v pisnih 

in ustnih izdelkih učencev, menimo, da učenci manj berejo, kot so nam povedali. Učenci imajo 

težave z besednim redom v povedih, imajo šibek besedni zaklad, kar se je kazalo pri rabi 

nepravilnih slovenskih besed in besednih zvez, pri rabi samostalnikov in pridevnikov v 

napačnih sklonih, spolu in številu ter napakah glede spola in števila pri glagolih, zato je težko 

verjeti, da berejo toliko, kot so nam povedali. 

3.5.7 Sedmo raziskovalno vprašanje: Katere so značilnosti pouka slovenščine na 

razredni stopnji v osnovni šoli z italijanskim učnim jezikom (potreba po 

dopolnilnem pouku slovenščine, kakovostna učna gradiva, potreba po rabi 

italijanščine)? 

Odgovore učencev in učiteljic na zastavljena vprašanja smo povzeli in jih predstavili v 

nadaljevanju.  

Učiteljice so odgovarjale na naslednja vprašanja: 

8. Ali pri pouku slovenščine uporabljate tudi italijanski jezik? 

9. Ali učencem, ki jim gre težje pri učenju slovenščine, nudite dopolnilni pouk? 

10. Katero učno gradivo uporabljate pri pouku slovenščine: učno gradivo za učence s 

slovenskim maternim jezikom ali katero drugo gradivo ali pa sami pripravljate učno 

gradivo? 

Učenci so odgovarjali na naslednja vprašanja: 

14. Ali pri pouku slovenščine učiteljica in učenci uporabljate tudi italijanski jezik? 

15. Kaj ti je všeč pri pouku slovenščine? 

Vseh pet učiteljic, ki so sodelovale v raziskavi, je povedalo, da pri pouku slovenskega jezika 

kdaj uporabijo tudi italijanski jezik. Velikokrat ga uporabijo, ko učenci ne razumejo navodil. 

Takrat jim prevedejo navodila v italijanski jezik, da lahko učenci sledijo pouku slovenščine. 

Prav tako ga nekatere učiteljice uporabijo, ko morajo razložiti kakšen specifičen izraz, ki ga 

učenci že poznajo v italijanskem jeziku, in sicer zaradi boljšega razumevanja snovi. Prav tako 

dve učiteljici uporabljata italijanski jezik za motivacijo učencev. Dve učiteljici pa uporabljata 

italijanski jezik tudi za primere, ki so jih že obravnavali v italijanskem jeziku, da lahko učenci 

spoznajo snov in ugotovijo, da to že poznajo v maternem jeziku. Prav tako sta dve učiteljici 

povedali, da učenci redko uporabijo italijanski jezik, saj se zavedajo, da so pri pouku 

slovenščine. Večina učencev pri pouku slovenščine kdaj uporabi tudi italijansko besedo, 

predvsem takrat, ko se ne spomnijo slovenske besede. Ena učiteljica je povedala, da ko začnejo 

učenci uporabljati italijanski jezik, jih prekine in spodbudi, da začnejo ponovno uporabljati 

slovenščino, saj so pri uri slovenskega jezika. Iz raziskav, ki so omenjene v knjigi J. Skele 

(1999), je razvidno, da po navadi učitelji uporabijo učenčev prvi/materni jezik za razlago 

določenih slovničnih pravil, ki jih prvi/materni jezik ne pozna, in da preverijo učenčevo 

razumevanje navodil. S tem se skladajo odgovori učiteljic, ki so povedale, da uporabijo 

italijanski jezik za preverjanje razumevanja navodil in ko učencem razložijo novo snov ali 

specifičen izraz. 
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4 (12,1 %) učenci so povedali, da pri pouku slovenskega jezika nihče ne uporablja italijanskega 

jezika. 2 (6,1 %) učenca sta povedala, da italijanski jezik uporabljajo učenci, 15 (45,5 %) 

učencev je povedalo, da uporablja italijanski jezik učiteljica, in 12 (36,4 %) učencev je 

povedalo, da ga uporabljajo učenci in učiteljica. Večina učencev je povedala, da uporabljajo 

italijanski jezik, ker se določene besede ne spomnijo v slovenskem jeziku. Večina je prav tako 

povedala, da učiteljice uporabljajo italijanski jezik, da jim razložijo navodila, ki jih ne 

razumejo, in da razložijo snov učencem, ki sploh ne razumejo slovenskega jezika. 

Odgovori učiteljic in večine učencev so podobni, saj so povedali, da uporabljajo italijanski jezik 

pri pouku slovenščine predvsem kot pomoč pri nerazumevanju navodil in razlago snovi 

učencem, ki ne razumejo slovenskega jezika. 

Štiri od petih učiteljic nudijo učencem tudi dopolnilni pouk. Ena učiteljica izvaja poleg 

dopolnilnega pouka tudi različne interesne dejavnosti, delavnice in učno pomoč v slovenskem 

jeziku. Dopolnilni pouk poteka eno šolsko uro na teden, in sicer za vse učence, ki jih poučujejo 

učiteljice, naenkrat. Omenile so, da je to slabo, saj velikokrat pridejo učenci različnih razredov, 

tako da je snov za mlajše učence pretežka. Omenile pa so tudi, da velikokrat prosijo učence, da 

naj pridejo učenci nižjih razredov en teden, naslednji teden pa učenci višjih razredov, ker se jim 

le tako lahko posvetijo. Po navadi na urah dopolnilnega pouka utrjujejo snov za ocenjevanje. 

Učiteljica, ki ne izvaja dopolnilnega pouka, je povedala, da na njihovi šoli izvajajo dopolnilni 

pouk le za tretje vzgojno-izobraževalno obdobje. V prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju utrjujejo snov v sklopu rednih ur slovenskega jezika. 

Vse učiteljice uporabljajo učno gradivo za osnovne šole s slovenskim učnim jezikom, vendar 

določene vsebine prilagodijo ali izpustijo, saj niso v skladu z učnim načrtom za osnovne šole z 

italijanskim učnim jezikom. Štiri učiteljice pripravijo tudi same učno gradivo za učence, ker 

nekateri učenci potrebujejo dodatne naloge, da usvojijo določeno snov. Ena učiteljica svojim 

učencem razdeli tudi besedišče, in sicer naredi italijansko-slovenski slovar za učence, ki jim 

gre slovenski jezik težje ali se prvo leto učijo slovenskega jezika. Dve učiteljici uporabljata tudi 

drugo gradivo, in sicer delovni zvezek za besedišče in opismenjevanje v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju. 

Učence smo vprašali, kaj jim je všeč pri pouku slovenščine. 4 (12,1 %) učenci so odgovorili, 

da ne vedo, kaj jim je všeč, oz. da jim ni nič všeč. 13 (39,4 %) učencem je všeč, ko pri pouku 

berejo in pišejo v zvezke. 5 (15,2 %) učencem je všeč, ko pripravijo dramsko igro in jo tudi 

izvedejo (nastop). 4 (12,1 %) učencem je všeč, ko delajo naloge v delovnem zvezku. 2 (6,1 %) 

učenca sta povedala, da jima je všeč, ko jima učiteljica pomaga. Prav tako je 2 (6,1 %) učencema 

všeč, ko delajo nekaj lepega pri pouku. 1 (3,0 %) učenec je omenil, da mu je všeč, ko rešujejo 

križanke, 1 (3,0 %) učenec pa gledanje predstavitve »powerpoint«, ki jo pripravi učiteljica. 

3.5.8 Osmo raziskovalno vprašanje: Kaj ti učenci menijo o svoji sporazumevalni 

zmožnosti (govorjenje, pisanje, razumevanje poslušanega in zapisanega 

besedila) v slovenskem jeziku? 

Odgovore učencev na zastavljena vprašanja smo povzeli in jih primerjali z rezultati, ki smo jih 

dobili pri analizi govorjenih in zapisanih pripovedi.   

Povzeli smo odgovore učencev na naslednja vprašanja: 

8. Kako bi ocenil svoje znanje slovenščine: odlično – dobro – slabo? 

9. Oceni, ali znaš bolje v italijanščini ali v slovenščini: govoriti, pisati besedilo, razumeti 

poslušano besedilo ali razumeti zapisano besedilo. 
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10. Kaj je zate najtežje v slovenščini: govoriti, pisati besedilo, razumeti poslušano besedilo 

ali razumeti zapisano besedilo? 

11. Kaj ti povzroča težave pri govorjenju v slovenščini? 

12. Kaj ti povzroča težave pri pisanju besedil v slovenščini? 

1 (3,0 %) učenec je ocenil, da je njegovo znanje slovenskega jezika slabo, 25 (75,8 %) učencev 

je ocenilo, da je njihovo znanje dobro, kar 7 (21,2 %) učencev pa je ocenilo svoje znanje 

slovenskega jezika kot odlično. Pridobljeni rezultati raziskave so pokazali, da znanje 

slovenskega jezika ni tako dobro, kot so se ocenili učenci sami. 

Večina učencev je ocenila, da jim gre govorjenje (29 (87,9 %) učencev), pisanje (25 (75,8 %) 

učencev), razumevanje poslušanega (21 (63,6 %) učencev) in razumevanje zapisanega besedila 

(24 (72,7 %) učencev) bolje v italijanščini kot slovenščini. 2 (6,1 %) učenca sta ocenila, da jima 

je lažje govoriti v slovenščini, 2 (6,1 %) učenca pa, da jima gre govorjenje v slovenskem in 

italijanskem jeziku enako dobro. 4 (12,1 %) učenci so ocenili, da jim je lažje pisati v slovenskem 

jeziku, prav tako 4 (12,1 %) učenci, da jim gre pisanje enako dobro v slovenskem in italijanskem 

jeziku. 5 (15,2 %) učencev je ocenilo, da bolje razumejo besedilo, ki ga poslušajo v slovenščini, 

7 (21,2 %) učencev pa je bilo mnenja, da jim gre razumevanje poslušanega besedila v 

slovenščini enako dobro kot poslušanje besedila v italijanščini. 2 (6,1 %) učenca sta ocenila, da 

bolje razumeta zapisano besedilo v slovenščini, 7 (21,2 %) učencev pa, da jim gre razumevanje 

zapisanega italijanskega besedila enako dobro kot razumevanje zapisanega slovenskega 

besedila. 

9 (27,3 %) učencev je povedalo, da jim je v slovenščini najtežje pisati besedila. 7 (21,2 %) 

učencev je povedalo, da jim je najtežje govoriti, prav tako je 7 (21,2 %) učencev povedalo, da 

jim je najtežje v slovenščini razumeti zapisana besedila. 2 (6,1 %) učenca sta povedala, da jima 

je v slovenščini najtežje razumeti poslušano besedilo. 8 (24,2 %) učencev je povedalo, da jim 

je več stvari težkih v slovenščini, in sicer 2 učencema je najtežje razumeti poslušano in zapisano 

besedilo, 2 učencema pisati in govoriti, 1 učencu pisati in razumeti zapisano besedilo, 1 učencu 

pisati in razumeti poslušano besedilo, 1 učencu je najtežje pisati, razumeti poslušano in 

zapisano besedilo ter 1 učencu govoriti, pisati in razumeti poslušano besedilo. 

Večini učencev je najtežje govoriti ali pisati besedila. S tem so se strinjale tudi tri učiteljice, ki 

so povedale, da je njihovim učencem najtežje govoriti in pisati v slovenščini. Tudi iz raziskave 

je razvidno, da se učenci na področju govora in pisanja srečujejo s kar nekaj težavami, ki so 

bile predstavljene v prejšnjih poglavjih. 

Učence smo vprašali, ali imajo težave, ko govorijo slovensko. 8 (24,2 %) učencev je 

odgovorilo, da težav ne zaznajo. 2 (6,1 %) učenca nista vedela, ali imata težave ali ne. 11 (33,3 

%) učencev je povedalo, da se ne spomnijo vseh besed v slovenščini, zato kdaj uporabijo tudi 

italijansko besedo. Glede tega se odgovori učencev povezujejo z odgovori učiteljic, saj so 

povedale, da imajo učenci šibek besedni zaklad. 4 (12,1 %) učenci so povedali, da imajo težave 

z besedami, ki vsebujejo dvočrkja (lj, nj in ji) in črki i in j. 3 (9,1 %) učenci so povedali, da ne 

znajo dobro govoriti v slovenskem jeziku, zato ga redko tudi uporabljajo. 1 (3,0 %) učenec je 

omenil, da mu je pri govorjenju najtežja dvojina. Prav tako je 1 (3,0 %) učenec omenil, da mu 

povzročajo težavo šumniki, 1 (3.0 %) učenec, da uporablja mašilo »potem«, 1 (3,0 %) učenec, 

da v svojem govoru prevečkrat uporabi slengovsko besedo »ful«, in 1 (3,0 %) učenec, da mu 

pri govorjenju dela težave predlog z/s. 

Učence smo tudi vprašali, ali imajo težave pri pisanju besedil v slovenščini. Večina učencev je 

povedala, da imajo šibek besedni zaklad, saj se določenih besed v slovenščini ne spomnijo, prav 

tako pa jim delajo težave besede, ki vsebujejo črki j in i, ker ne vedo, kdaj ju morajo zapisati. 
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Veliko učencev je povedalo tudi, da imajo težave s šumniki, zapisovanjem kljukic in črko k, saj 

jo velikokrat zapišejo kot črko c. 3 (9,1 %) učenci so povedali, da nimajo težav pri pisanju v 

slovenskem jeziku, 2 (6,1 %) učenca pa se nista spomnila, katere težave bi lahko imela. 4 (12,1 

%) učenci so omenili, da velikokrat pozabijo zapisati vejice in končna ločila. 1 (3,0 %) učenec 

je omenil, da ima težave z uporabo dvojine, prav tako 1 (3,0 %) učenec je mnenja, da ima težave 

pri pisanju besed skupaj in narazen. Glede na rezultate raziskave so učenci zajeli vse napake, 

ki smo jih opazili tudi mi, vendar ne v takšnem obsegu, kot so bile dejansko prisotne. Opaziti 

je, da se nekateri učenci zavedajo svojih napak, drugi pa ne. 

3.5.9 Deveto raziskovalno vprašanje: Kaj učitelji teh učencev menijo o njihovi 

sporazumevalni zmožnosti (govorjenje, pisanje, razumevanje poslušanega 

in zapisanega besedila) v slovenskem jeziku? 

Učiteljice so odgovarjale na zastavljena vprašanja (Priloga 6). Povzeli smo odgovore na prva 

tri vprašanja in jih primerjali s pridobljenimi rezultati v poglavjih 3.5.3 in 3.5.4. 

Učiteljice menijo, da imajo učenci skromen besedni zaklad v slovenskem jeziku, zato se 

določenih besed ne spomnijo in posledično povedo ali zapišejo italijansko besedo. Težave 

imajo tudi z besednim redom v povedih, saj (dobesedno) prevajajo iz italijanskega v slovenski 

jezik. Naši rezultati so prav tako pokazali, da imajo učenci skromen besedni zaklad, saj so 

uporabljali italijanske besede, nekateri tudi narečne besede, večina učencev pa je uporabljala 

nepravilne knjižne besedne zveze (veja se je razbila, so naredili hišo in je imel razbite hlače). 

Prav tako so rezultati raziskave pokazali, da ima večina učencev težave s pravilnim besednim 

redom v povedih. B. Baloh (1995) je zapisala, da je v raziskavi, ki je bila izvedena med 

dvojezičnimi slovensko-italijanskimi osebami, ugotovila, da v pogovoru, ki poteka v 

slovenskem jeziku, uporabljajo italijanske besede. Ugotovila je, da jih uporabijo, ker se ne 

spomnijo ustreznega izraza v slovenskem jeziku. Kot so povedale učiteljice in kot smo tudi 

sami opazili, so učenci zapisali in povedali kar nekaj italijanskih besed.  

Učiteljice so omenile, da imajo učenci težave s sklonskimi oblikami besed in uporabo dvojine, 

kar je pokazala tudi naša analiza. Le ena učiteljica je povedala, da imajo učenci težave s šumniki 

in glasovi ter črkami, ki so drugačne v slovenščini v primerjavi z njihovim maternim 

(italijanskim) jezikom. Vendar so naši rezultati raziskave pokazali, da ima večina učencev 

težave z zapisovanjem in izgovarjavo šumnikov ter pravilnim zapisom slovenskih besed (glas 

k se zapiše s črko k).  
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4 Sklepne ugotovitve in zaključek 

Namen magistrskega dela je bil spoznati razvitost sporazumevalne zmožnosti v slovenščini ter 

ugotoviti, katere slovnične, pravopisne in pravorečne napake se pojavljajo, pri učencih prvega 

in drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja, katerih prvi/materni jezik ni slovenščina, ampak 

italijanščina.  

Z raziskavo (tj. z analizo) zapisanih in govorjenih besedil v slovenščini, ki so jih tvorili učenci 

2., 3. in 4. razreda štirih osnovnih šol z italijanskim učnim jezikom, in s pogovorom z učenci in 

učiteljicami smo ugotovili naslednje: 

Razvitost sporazumevalne zmožnosti v slovenščini 

Glede na rezultate ne moremo trditi, da imajo učenci višjih razredov bolje razvito 

sporazumevalno zmožnost v slovenščini kot učenci nižjih razredov, saj so se tako pri govorjenju 

kot pisanju pojavljale številne slovnične, pravopisne in pravorečne napake. Napake se s 

starostjo učencev niso zmanjševale, vendar so bile v vseh treh razredih približno enako številne. 

Zmožnost tvorjenja govorjenega besedila 

Glede na pridobljene rezultate ne moremo trditi, da imajo učenci višjih razredov bolj razvito 

zmožnost tvorjenja govorjenih besedil, saj se rezultati učencev 4. razredov bistveno ne 

razlikujejo od rezultatov učencev 2. razreda. Učenci 4. razredov niso tvorili daljše pripovedi, 

saj so učenci vseh treh razredov povprečno tvorili približno enako dolge pripovedi. Prav tako 

se povprečne vrednosti točk analize govorjene pripovedi med učenci različnih razredov 

bistveno ne razlikujejo. Najvišje povprečno število točk so dosegli učenci 2. razreda, najnižje 

povprečno število točk pa učenci 3. razreda. Ugotavljamo pa lahko, da so učenci 4. razreda 

dosegli višje povprečno število točk pri prvem delu analize govorjene pripovedi (tj. Besedilo 

kot celota), učenci 2. razreda pa pri drugem delu (tj. Upoštevanje pravil slovenskega knjižnega 

jezika). 

Učenci so pri govorjenju najpogosteje uporabili nepravilne knjižne besede/besedne zveze. 

Približno polovica učencev je uporabila vsaj eno italijansko besedo/besedno zvezo. Največ 

napak smo zaznali pri napačnem sklanjanju samostalnikov in uporabi pravilnega števila in spola 

pri samostalnikih in glagolih (deležniku na –l). Nekaj učencev je napačno uporabljalo svojilne 

zaimke, prav tako pa so velikokrat napačno pozaimljali. Veliko učencev je v pripovedi 

prevečkrat uporabilo veznik oz. prislov in, potem ter in potem na začetku povedi in v povedi, 

namesto da bi tvorili novo poved ali se izognili uporabi veznika. Večina učencev je nepravilno 

uporabila besedo en/ena/eno pred samostalnikom. Večina učencev je imela težave tudi z 

besednim redom. Vsi učenci so pri govorjenju vsaj enkrat neknjižno izgovorili besedo/besedno 

zvezo, največkrat pri obliki glagola (padu, reku in naredu). 

Zmožnost tvorjenja zapisanega besedila 

Učenci 3. in 4. razreda so v povprečju zapisali več povedi v primerjavi s številom uporabljenih 

povedi pri govorjeni pripovedi. Prav tako kot pri govorjeni pripovedi tudi pri tvorjenju 

zapisanih pripovedi učenci višjih razredov ne dosegajo boljših rezultatov kot učenci nižjih 

razredov. Čeprav so učenci 4. razreda napisali daljše pripovedi, ne moremo trditi, da so dosegli 

boljše povprečje točk pri analizi zapisane pripovedi, saj se med učenci različnih razredov 

povprečne vrednosti doseženih točk bistveno ne razlikujejo. Najvišje povprečje so dosegli 

učenci 2. razreda, najnižje pa so dosegli učenci 3. razreda. Ugotavljamo pa lahko, da so učenci 

4. razreda dosegli višje povprečno število točk pri prvem delu analize govorjene pripovedi (tj. 
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Besedilo kot celota), učenci 2. razreda pa pri drugem delu (tj. Upoštevanje pravil slovenskega 

knjižnega jezika). 

Učenci so pri pisanju najpogosteje uporabili nepravilne knjižne besede/besedne zveze. Večina 

učencev je uporabila tudi vsaj eno neknjižno pogovorno ali narečno besedo/besedno zvezo. 

Učenci so imeli največ težav z rabo dvojine, saj so samostalnike in glagole zapisali v napačnem 

številu (množini ali ednini). Tudi pri pisanju je imelo veliko učencev težave z veznikom oz. 

prislovom in, in potem ter potem na začetku ali sredi povedi, namesto da bi tvorili novo poved. 

Veliko učencev je dodalo števnik »en/ena/eno« pred samostalnike. Nekateri učenci so imeli 

težave z zapisom slovenskih glasov, saj so jih zapisali tako, kot jih zapisujejo v italijanskem 

jeziku. Večina učencev je imela težave z besednim redom, saj so prevajali iz italijanskega 

jezika. Nekaj napak so učenci naredili tudi pri zapisu dvočrkij LJ, NJ, IJ in JI (zidarji, ogenj). 

Večina učencev ni zapisala vejic pred vezniki ki, ko, ker, da in če. Učenci so napisali veliko 

pisano črko N, kot so se naučili pri italijanščini. 

Zavedanje težav pri sporazumevanju v slovenščini 

Večina učiteljic se zaveda vseh napak, ki se pojavljajo pri govorjenju in pisanju učencev. Vse 

učiteljice se zavedajo, da imajo učenci največ težav s pravilnim pisanjem povedi in z besednim 

redom. Prav tako so bile vse mnenja, da imajo učenci skromen besedni zaklad. Ostalih napak 

se zavedajo posamezne učiteljice. Trdimo lahko, da so učiteljice omenile skoraj vse napake, ki 

se pojavljajo pri učencih oz. smo jih s pregledom pisnih in ustnih izdelkov zaznali tudi mi, 

vendar niso vse naštele vseh napak.  

Nekaj značilnosti pouka slovenščine 

Vse učiteljice izvajajo bralno značko v slovenskem jeziku, večina učiteljic pa tudi domače 

branje. Večina učencev je povedala, da berejo slovenske knjige, vendar pa vsi ne opravljajo 

bralne značke. To se z višjo starostjo učencev manjša. Glede na rezultate ne moremo trditi, da 

branje slovenskih knjig izboljšuje njihovo sporazumevalno zmožnost, saj tega ni bilo opaziti v 

izsledkih raziskave. 

Izvedeli smo, katere so značilnosti pouka slovenskega jezika. Vse učiteljice so povedale, da pri 

pouku slovenskega jezika kdaj uporabijo tudi italijanski jezik za učenčevo boljše razumevanje 

navodil. Enako je povedala večina učencev. Skoraj vse učiteljice izvajajo dopolnilni pouk, 

vendar je ta le eno šolsko uro na teden za vse razrede, ki jih učiteljica poučuje. Vse učiteljice 

uporabljajo učno gradivo za osnovne šole s slovenskim učnim jezikom, hkrati pa določene 

vsebine izpustijo in prilagodijo. Učencem je pri pouku slovenskega jezika najbolj všeč branje 

in pisanje v zvezke. 

Mnenje učencev in učiteljev o obvladanju slovenščine 

Večina učencev je ocenila, da je njihovo znanje slovenskega jezika dobro, nekaj več kot 20 % 

učencev pa, da je odlično. Rezultati analize govorjene in zapisane pripovedi učencev niso 

pokazali tako dobrega znanja, kot so se učenci sami ocenili. Večina učencev je mnenja, da jim 

gre pisno in ustno sporazumevanje v italijanskem jeziku bolje kot v slovenskem jeziku. Večini 

učencev je najtežje govoriti ali pisati besedila v slovenščini, kar so pokazali tudi rezultati 

raziskave. Večina učencev zazna težave, ki jih imajo pri govorjenju in pisanju v slovenskem 

knjižnem jeziku.  

Učiteljice menijo, da imajo učenci največ težav pri besednem redu in da imajo šibek besedni 

zaklad. Prav tako zaznavajo, da imajo učenci težave pri sklonskih oblikah besed v povedih in 
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rabi pravilnega števila pri glagolih in samostalnikih. Omenile so, da imajo učenci največ težav 

pri rabi dvojine. 

Upamo, da smo z magistrskim delom pomagali učiteljem, ki poučujejo slovenščino v OŠ z 

italijanskim učnim jezikom, da bi podrobneje spoznali težave svojih učencev pri 

sporazumevanju v slovenskem knjižnem jeziku. Učitelji so pri tem zelo pomembni, ker učence 

spodbujajo k branju in pisanju v slovenskem knjižnem jeziku in skrbijo za to, da se ga učenci 

naučijo z raznimi dejavnostmi.  

Izsledkov raziskave ne moremo posplošiti, ker je bil v raziskavo zajet premajhen vzorec 

učencev, učiteljic in šol. Raziskavo bi lahko razširili in jo izvedli na več osnovnih šolah z 

italijanskim učnim jezikom v slovenski Istri. Prav tako bi lahko v raziskavo zajeli tudi učence 

1. in 5. razreda. Raziskavo bi lahko nadgradili tudi s primerjavo sporazumevalne zmožnosti v 

italijanskem jeziku na osnovnih šolah s slovenskim učnim jezikom, v katerih se izvaja 

poučevanje italijanščine kot drugega jezika/jezika okolja.  
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6 Priloge  

Priloga 1: Soglasje staršev za sodelovanje učencev v raziskavi 

Ankaran, 15. 2. 2018 

 

Spoštovani starši! 

 

Sem Nuša Štefanič, študentka razrednega pouka na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. 

V okviru podiplomskega študija pripravljam magistrsko delo o sporazumevalni zmožnosti 

učencev, katerih drugi jezik je slovenščina. Prosim vas za dovoljenje, da v moji raziskavi 

sodeluje tudi vaš otrok. Predvideno je, da bo tvoril ustno in pisno besedilo v slovenščini. 

Raziskava bo anonimna. Njeni rezultati bodo uporabljeni v študijske namene. 

 

Gentili genitori, 

 

Mi chiamo Nuša Štefanič e sono studentessa alla Facolta` di pedagogia presso l'Universita` di 

Lubiana. Come parte del studio post-laurea sto scrivendo la tesi di master sul tema della 

competenza comunicativa degli alunni la cui seconda lingua e` lo sloveno. Vi prego gentilmente 

di autorizzare la partecipazione di Vostro/-a figlio/-a nella mia ricerca che prevede la 

formazione di un testo orale e scritto, fatta da lui/lei. La ricerca sara` anonima. I risultati 

ottenuti saranno utilizzati a fini di studio. 

 

Lepo vas pozdravljam. 

Distinti saluti, 

          Nuša Štefanič 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SOGLASJE STARŠEV OZ. SKRBNIKOV 

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI O GUARDIANI 

 

Podpisana/-i _______________________________________________ (ime in priimek enega 

od staršev ali skrbnikov) dovoljujem, da v raziskavi o slovenščini kot drugem jeziku, katere 

rezultati bodo uporabljeni za potrebe magistrskega dela Nuše Štefanič, študentke 

podiplomskega študija na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, sodeluje moj otrok 

_____________________________________ (ime in priimek otroka). 

 

Il/La sottoscritto/-a ____________________________________________ (nome e cognome 

di uno dei genitori o guardiani) autorizzo mio/-a figlio/-a 

________________________________ (none e cognome di figlio/-a) a partecipare nella 

ricerca sullo sloveno come seconda lingua, i cui risultati ottenuti saranno utilizzati a fini della 

tesi di master di Nuša Štefanič, studentessa di studi post-laurea alla Facolta` di pedagogia 

presso l'Universita` di Lubiana. 

 

 

 

 

Datum      Podpis 

Data: ______________________  Firma: __________________________ 
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Priloga 2: Gradivo za pisni del raziskave 
Spol (obkroži):  deček    deklica 

Razred: _________ 

Na slikah je prikazana zgodba. Uredi jih tako, da boš dobil zgodbo. K sličicam pripiši ustrezno 

zaporedno številko. Nato zapiši besedilo. 

GAŠENJE POŽARA  
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Priloga 3: Sličice za tvorjenje pripovedi (gradivo za ustni del raziskave) 
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Priloga 4: Vprašanja za intervju z učenci 

1. Ali si se začel učiti slovenščino šele v šoli ali si znal že prej? 

2. Ali kdo od tvojih staršev govori slovenski jezik?  

 2.1 Če da, kdo? 

3. Ali se doma pogovarjate v slovenskem ali italijanskem jeziku? 

 3.1 Če da, s kom? 

4. S kom ali kje govoriš slovensko zunaj šole?  

5. Ali v svojem prostem času gledaš slovenske risanke oz. program na televiziji v 

slovenskem jeziku? 

6. Ali bereš tudi slovenske knjige? 

 6.1 Katerih knjig prebereš več: italijanskih ali slovenskih? 

 6.2 Lahko poveš naslov ene slovenske knjige, ki si jo prebral? 

7. Ali hodiš po knjige v knjižnico? 

 7.1 Ali si v knjižnici izposodiš tudi slovenske knjige? 

8. Kako bi ocenil svoje znanje slovenščine: odlično – dobro – slabo? 

9. Oceni, ali znaš bolje v italijanščini ali v slovenščini: govoriti, pisati besedilo, razumeti 

poslušano besedilo ali razumeti zapisano besedilo. 

10. Kaj je zate najtežje v slovenščini: govoriti, pisati besedilo, razumeti poslušano 

besedilo ali razumeti zapisano besedilo? 

11. Kaj ti povzroča težave pri govorjenju v slovenščini? 

12. Kaj ti povzroča težave pri pisanju besedil v slovenščini? 

13. Ali moraš tudi za pouk slovenščine prebrati kakšno knjigo? 

 13.1 Če da, koliko na leto? 

14. Ali pri pouku slovenščine učitelj/-ica in učenci uporabljate tudi italijanski jezik? 

15. Kaj ti je všeč pri pouku slovenščine? 
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Priloga 5: Ocenjevalni list za analizo intervjuja z učenci 

Intervju z učenci (odgovori na posamezna vprašanja) 

Vprašanje Odgovor 

1. Ali si se začel učiti slovenščino šele v šoli ali si jo znal že prej? DA        NE 

2. Ali kdo od tvojih staršev govori SJ? 

Kdo? 

DA        NE 

3. Ali se doma pogovarjate v slovenskem ali italijanskem jeziku? 

 

 

4. S kom govoriš SJ? 

 

 

5. S kom govoriš slovensko zunaj šole? 

Kje? 

 

6. Ali gledaš slovenske risanke oz. program v SJ? 

 

DA        NE 

7. Ali bereš slovenske knjige? 

Koliko? 

DA        NE 

8. Katerih knjig prebereš več: italijanskih ali slovenskih? IJ             SJ 

9. Naslov slovenske knjige, ki si jo prebral: 

 

 

10. Ali hodiš po knjige v knjižnico? 

Ali si izposodiš tudi slovenske knjige? 

DA        NE 

DA        NE 

11. Kako bi ocenil svoje znanje slovenščine? Odlično 

Dobro 

Slabo 

12. Oceni, ali znaš bolje v SJ ali IJ? 

govoriti 

pisati besedilo 

razumeti poslušano besedilo 

razumeti zapisano besedilo 

 

SJ              IJ 

SJ              IJ 

SJ              IJ 

SJ              IJ 

13. Kaj je zate najtežje v slovenščini? 

 

 

14. Kaj ti povzroča težave pri govorjenju v slovenščini? 

 

 

15. Kaj ti povzroča težave pri pisanju besedil v slovenščini? 

 

 

16. Ali moraš za pouk slovenščine prebrati kakšno knjigo 

Koliko na leto? 

DA             NE 

17. Ali pri pouku slovenščine uporabljate IJ? 

 

DA             NE 

18. Kaj ti je všeč pri pouku slovenščine? 
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Priloga 6: Vprašanja za intervju z učiteljicami 

1. Kaj je za Vaše učence najtežje v slovenščini: govoriti, pisati besedilo, razumeti 

poslušano besedilo ali razumeti zapisano besedilo?  

2. Kaj jim povzroča največ težav pri govorjenju?  

3. Kaj jim povzroča največ težav pri pisanju besedil?  

4. Ali morajo tudi za pouk slovenščine prebrati kakšno knjigo (domače branje)?  

5. Če da, koliko na leto?  

6. Ali sodelujejo tudi pri slovenski bralni znački? 

7. Če da, koliko učencev? 

8. Ali pri pouku slovenščine uporabljate tudi italijanski jezik?  

9. Ali učencem, ki jim gre težje pri učenju slovenščine, nudite dopolnilni pouk? 

10. Katero učno gradivo uporabljate pri pouku slovenščine: učno gradivo za učence s 

slovenskim maternim jezikom ali katero drugo gradivo ali pa sami pripravljate učno 

gradivo? 
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Priloga 7: Preglednica za analizo zapisanih besedil 

PISNI IZDELKI UČENCEV 

BESEDILO KOT CELOTA 

SMISELNOST IN RAZUMLJIVOST  

1. Smiselno besedilo kot celota (glede na slike) = razumljivo za 

bralca 

 smiselno/razumljivo 

 srednje smiselno/razumljivo 

 slabše smiselno/razumljivo 

 skoraj nesmiselno/nerazumljivo ali sploh ni napisano 

besedilo iz povedi   

 

 

3 

2 

1 

0 

USTVARJALNOST  

2. »Ustvarjalnost« (dodani podatki glede na slike) 

Uporabljenih je 5 ali več dodatnih podatkov. 

Uporabljenih je 24 dodatnih podatkov. 

Uporabljen je en dodatni podatek. 

Dodatkov ni.  

 

3 

2 

1 

0 

RABA PRETEKLIKA  

3. Preteklik je uporabljen  

 v vseh povedih. 

 v večini povedi. 

 v manj kot polovici povedi. 

 Preteklik ni uporabljen. 

 

3 

2 

1 

0 

DOLŽINA BESEDILA  

4. Dolžina besedila 

 Za vsako sliko od 6 je napisana vsaj ena poved. 

 

3 

 Povedi so napisane le za 45 slik. 2 

 Povedi so napisane za 3 slike ali manj. 

 Povedi niso napisane; so le besede. 

1 

0 

 SKUPAJ MOŽNIH 12 TOČK 

 

UPOŠTEVANJE PRAVIL SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA 

BESEDIŠČE (RABA KNJIŽNIH BESED IN BESEDNIH ZVEZ)  

Jezikovna pravilnost in slogovna ustreznost besed in besednih zvez 

 Do dve napačni ali neustrezni besedi/besedni zvezi. 

 25 napačnih ali neustreznih besed/besednih zvez. 

 5–8 napačnih ali neustreznih besed/besednih zvez. 

 Več kot 8 napačnih ali neustreznih besed/besednih zvez. 

 

3 

2 

1 

0 

PRIMERI NAPAK: 

 NEKNJIŽNE POGOVORNE ALI NAREČNE 

BESEDE/BESEDNE ZVEZE: 

 

 SLENGOVSKE BESEDE/BESEDNE ZVEZE:  

 

 ITALIJANSKE BESEDE/BESEDNE ZVEZE: 
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UPOŠTEVANJE SLOVNIČNIH PRAVIL (SLOVNICA) 

1. Število pravilnih enostavčnih povedi  

 Več kot 6 pravilnih povedi. 3 

 4–5 pravilnih povedi. 2 

 Manj kot 4 pravilne povedi. 1 

 Zapisane so le besede. 

NAPAKE: 

 

 

 

0 

2. Število dvo- in večstavčnih pravilnih povedi  

 Več kot 6 pravilnih povedi. 3 

 4–5 pravilnih povedi. 2 

 Manj kot 4 pravilne povedi. 1 

 Zapisane so le besede. 0 

PRIMERI NAPAK: 

 SAMOSTALNIK (SPOL, ŠTEVILO, SKLON): 

 

 PRIDEVNIK  

 

 GLAGOL 

 

 PRISLOV  

 

 ZAIMEK 

 

 PREDLOG 

 

 VEZNIK 

 

 ČLENEK  

 

 BESEDNI RED 

 

 

UPOŠTEVANJE PRAVOPISNIH PRAVIL (PRAVOPIS) 

1. Do 4 pravopisne napake. 

2. 46 pravopisnih napak. 

3. 6–8  pravopisnih napak. 

4. Več kot 8 pravopisnih napak. 

 

Ista napaka, ki se večkrat pojavi, štejem za eno napako in delam črtice, 

kolikokrat se je pojavila.  

3 

2 

1 

0 

PRIMERI NAPAK: 

 PISANJE GLASOV S ČRKAMI 

 Učenec ne piše pravilno glasov, ki se v italijanščini zapišejo drugače kot v 

slovenščini (č, ž, š, k, h, j, g, c, z in s). 

 

 Učenec ne piše kljukic pri šumnikih (č, š in ž). 
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 Učenec piše na koncu besede u  ali v namesto l. 

 

 Učenec napačno piše lj, nj, ij in ji.  

 

 Učenec napačno uporablja predlog z/s in k/h. 

 

 

 PISANJE Z VELIKO/MALO ZAČETNICO: 

 

 PISANJE SKUPAJ IN NARAZEN 

 

 DELJENJE BESED 

 

 PISANJE LOČIL 

 

SKUPAJ MOŽNIH 12 TOČK 
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Priloga 8 : Preglednica za analizo govorjenih besedil 

USTNI IZDELKI UČENCEV 

BESEDILO KOT CELOTA 

SMISELNOST IN RAZUMLJIVOST  

1. Smiselna zgodba, razumljiva za poslušalca glede na slike 

 smiselno/razumljivo 

 srednje smiselno/razumljivo (s podvprašanji) 

 slabše smiselno/razumljivo (s podvprašanji) 

 skoraj nesmiselno/nerazumljivo ali sploh ni pripovedoval 

zgodbe (našteval le besede) 

 

3 

2 

1 

0 

DOLŽINA BESEDILA  

2. Dolžina besedila 

 Za vsako sliko od 3 je povedal najmanj eno poved -- skupaj 

najmanj 3 povedi za celotno zgodbo.  

 Sam je opisal le dve sliki. Povedal je dve povedi. 

 Sam je opisal le eno sliko. Povedal je eno poved. 

 Povedal je le besede, ni tvoril povedi za posamezne slike.   

 

3 

 

2 

1 

0 

USTVARJALNOST  

3. »Ustvarjalnost« (dodani podatki glede na slike: imena 

nastopajočih, lokacija idr.) 

 Uporabljenih je 5 ali več dodatnih podatkov. 

 Uporabljenih je 24 dodatnih podatkov. 

 Uporabljen je en dodatni podatek. 

 Dodatkov ni. 

ENA TOČKA ZA EN DODATEK. Poimenovana deček in deklica (Bor 

in Staša) sta dva dodatka.  

 

 

3 

2 

1 

0 

RABA PRETEKLIKA  

4. Preteklik je uporabljen 

 v vseh povedih. 

 v večini povedi. 

 v manj kot polovici povedi. 

 Preteklik ni uporabljen.  

 

3 

2 

1 

0 

SKUPAJ MOŽNIH 12 TOČK  

 

UPOŠTEVANJE PRAVIL SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA 

BESEDIŠČE (RABA KNJIŽNIH BESED IN BESEDNIH ZVEZ)  

Jezikovna pravilnost in slogovna ustreznost besed in besednih zvez 

 Do dve napačni ali neustrezni besedi/besedni zvezi. 

 25 napačnih ali neustreznih besed/besednih zvez. 

 5–8 napačnih ali neustreznih besed/besednih zvez. 

 Več kot 8 napačnih ali neustreznih besed/besednih zvez. 

 

3 

2 

1 

0 

PRIMERI NAPAK: 

 NEKNJIŽNE POGOVORNE ALI NAREČNE 

BESEDE/BESEDNE ZVEZE: 

 

 SLENGOVSKE BESEDE/BESEDNE ZVEZE:  
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 ITALIJANSKE BESEDE/BESEDNE ZVEZE: 

 

UPOŠTEVANJE SLOVNIČNIH PRAVIL (SLOVNICA) 

1. Število pravilnih enostavčnih povedi  

 Več kot 5 pravilnih povedi. 3 

 3–4 pravilne povedi. 2 

 Manj kot 2 pravilni povedi. 1 

 Povedane so le besede. 0 

2. Število pravilnih dvo- in večstavčnih povedi 

 Več kot 5 pravilnih povedi. 

 3–4 pravilnih povedi. 

 Manj kot 2 pravilni povedi. 

 Povedane so le besede.  

 

3 

2 

1 

0 

PRIMERI NAPAK: 

 SAMOSTALNIK (SPOL, ŠTEVILO, SKLON): 

 

 PRIDEVNIK  

 

 GLAGOL  

 

 PRISLOV  

 

 ZAIMEK  

 

 PREDLOG 

 

 VEZNIK 

 

 ČLENEK   

 

 MEDMET  

 

 BESEDNI RED: 

 

UPOŠTEVANJE PRAVOREČNIH PRAVIL (PRAVOREČJE) 

1. Do 2 pravorečni napaki. 

2. 24 pravorečne napake. 

3. 4–6  pravorečnih napak. 

4. Več kot 6 pravorečnih napak. 

3 

2 

1 

0 

PRIMERI NAPAK: 

 NAPAČNA IZGOVARJAVA GLASOV V BESEDAH 

 SAMOGLASNIKI + SOGLASNIKI 

 

 NEKNJIŽNI IZGOVOR 

 

 NAPAČNI NAGLAS V BESEDI 

 

 NAPAČNA IZGOVARJAVA NEZLOŽNIH PREDLOGOV Z/S, K/H IN V SKUPAJ Z 

NASLEDNJO BESEDO 
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 NEPRAVILNI PREMORI V POVEDI IN NA KONCU POVEDI 

 

SKUPAJ MOŽNIH 12 TOČK 

 

 

 

SODELOVANJE V POGOVORU  

Razumevanje slovenskega jezika 

 Med pogovorom se opazi, da učenec dobro razume in govori 

slovensko. 

 Med pogovorom se opazi, da učenec (dobro) razume 

slovensko, vendar slabo govori.  

 Učenec slabo razume in govori slovensko.  

Nekaj vprašanj/besed mu je potrebno prevesti v italijanski 

jezik. Odgovarja v italijanskem jeziku. 

 Učenec ne razume in ne govori slovensko. 

V glavnem je pogovor potekal v italijanskem jeziku. 
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Priloga 9: Prepisani intervjuji učiteljic 

Učiteljica poučuje 2. in 3. razred v šoli A 

Jaz: Kaj je za Vaše učence najtežje v slovenščini: govoriti, pisati besedilo, razumeti poslušano 

besedilo ali razumeti zapisano besedilo? 

U: Najtežje jim je razumeti poslušano besedilo. Malo boljše jim gre pri branju oz. razumevanju 

zapisanega besedila, kar dobro pa jim gre pisanje. Najboljše jim gre govorjenje. 

Jaz: Kaj jim povzroča največ težav pri govorjenju? 

U: Največ težav jim povzroča to, da ne najdejo ustreznih besed, ker imajo zelo skromen besedni 

zaklad. Tisti, ki doma govorijo v drugih jezikih, kot je na primer ruščina, makedonščina in 

italijanščina, prevajajo iz svojega maternega jezika, tako da potem nastanejo stavki, ki niso 

razumljivi. 

Jaz: Ali uporabijo kdaj tudi italijanske besede oz. besede iz maternega jezika? 

U: Ja, tudi. Ruskih besed ne oz. drugih jezikov ne uporabljajo. Glede na to, da je to italijanska 

šola, pa uporabljajo italijanske besede, ker ne najdejo pravilnih slovenskih besed. 

Jaz: Kaj jim povzroča največ težav pri pisanju besedil v slovenščini? 

U: Pri pisanju besedil tudi včasih prevajajo iz italijanščine in potem je neustrezen besedni vrstni 

red v povedi. Največkrat napake popravljam tako, da jim napišem zgoraj številke za ustrezen 

vrstni red besed v povedi. 

Jaz: Ali so kdaj zapisane tudi besede, ki nič ne pomenijo v slovenščini? 

U: Da nič ne pomenijo, ne, ampak mi včasih napišejo v dialektu kakšno besedo ali pa v 

italijanščini. Da bi bile to nesmiselne besede, pa ne. 

Jaz: Ali se to dogaja le v drugem razredu ali tudi v tretjem? 

U: Ma bolj v drugem, ker nimajo še toliko ločenega (tega) sistema dveh jezikov. 

Jaz: Ali morajo za pouk slovenščine prebrati kakšno knjigo, kot je npr. domače branje, bralna 

značka? 

U: Ja, v drugem in tretjem razredu imamo knjige za domače branje. 

Jaz: Koliko knjig za domače branje je v enem šolskem letu? 

U: Tri, ena je knjiga pesmic in dve sta pravljici, tako v drugem kot v tretjem razredu. 

Jaz: Ali opravljajo bralno značko? 

U: Opravljajo jo že v prvem razredu, takrat jim berejo starši, ker večina otrok ne zna še sama 

brati. To je tako imenovano družinsko branje. 

Jaz: Ali v drugem in tretjem razredu berejo že sami? 

U: Ja, berejo sami. Imajo zvezek za bralno značko, ki ga uporabljajo več let. Na začetku le 

rišejo vanj in izpišejo naslov knjige in avtorja, potem pa tudi kaj napišejo o prebrani knjigi. 

Jaz: Ali jim gre? 

U: Ja, jim gre. Kar radi hodijo. 

Jaz: Koliko učencev sodeluje pri slovenski bralni znački? 

U: Jaz mislim, da je več kot polovica. Jih pa ima druga učiteljica pri bralni znački, ne jaz. Jih 

pa spodbujam k temu, tudi staršem povem, da zvečer, ko so otroci v postelji, ko so že umirjeni, 

pripravljeni na noč, da je en tak lep trenutek, da jim preberejo tudi kakšno pravljico in da kasneje 

tudi obdržijo to navado. 

Jaz: Ali pri pouku slovenščine tudi kdaj uporabljate italijanski jezik? 

U: Ja, včasih uporabljam, ko me učenci ne razumejo. Gre za kakšen specifičen izraz, ki se ga 

malo uporablja, to velja predvsem za učence, ki doma govorijo le italijansko, in takrat si 

pomagam z italijanščino, da me vsi razumejo. 

Jaz: Ali učenci kdaj uporabljajo italijanski jezik pri pouku slovenščine? 

U: Ja, včasih tudi, ko ne najdejo pravega slovenskega izraza. 

Jaz: Kako poteka pogovor z učenci, ki pridejo prvo leto (npr. v drugi ali tretji razred) v Slovenijo 

oz. italijansko šolo in ne znajo slovenskega jezika? 
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U: Ja, takrat pa je veliko italijanščine. Prevajam jim cele stavke v italijanščino, da me razumejo, 

drugače ne bi šlo. Učencev, ki pridejo kasneje, imamo malo. So pa nekateri, ki so prišli iz Italije, 

in drugače kot s prevodom v italijanski jezik ne gre. 

Jaz: Ali učencem, ki jim gre težje pri učenju slovenščine, nudite tudi dopolnilni pouk? 

U: Ja, imam dopolnilni pouk, in sicer eno uro na teden (eno šolsko uro). Imam jo za nižje 

razrede, lahko pa pridejo tudi drugi učenci. 

Jaz: Ali delate snov, ki je pri pouku, ali imate snov le za učenje oz. utrjevanje slovenščine? 

U: Oboje. Ko je na programu pri pouku kakšno ocenjevanje, za katerega sem opazila pri pouku, 

da jim ne gre najboljše, potem to vadimo tudi pri dopolnilnem pouku. Takrat pa učenci, ki so 

iz nižjih razredov, to le poslušajo in sodelujejo, saj jim bo prišlo prav naslednje šolsko leto. 

Jaz: Katero učno gradivo uporabljate pri pouku slovenščine: učno gradivo za učence s 

slovenskim maternim jezikom ali katero drugo gradivo ali pa sami pripravljate učno gradivo? 

U: V glavnem imam učno gradivo oz. uporabljam tisto, ki ga uporabljajo tudi učitelji na 

slovenskih osnovnih šolah od Mladinske knjige. Tako delovne zvezke kot berila in tudi Prvo 

berilo v prvem razredu, tako kot na slovenskih šolah. Za prilagojen program italijanskih 

osnovnih šol imamo samo eno učno gradivo, in to je delovni zvezek za prvi razred za 

opismenjevanje, ki je bilo pripravljeno prav za italijanske šole. V njem učenci usvajajo in 

utrjujejo razlike, ki obstajajo med italijanščino in slovenščino. So vaje za črke Z, K, Š, Č, Ž, G 

in H. Za vse razlike med italijanskim in slovenskim jezikom. Učenci se najprej opismenijo v 

italijanskem jeziku, šele kasneje pri slovenščini, zato uporabljam to gradivo. V prvem razredu 

najprej utrdijo italijanski jezik, nato pa slovenskega. 

Jaz: Na internetu sem gledala, da imajo pripravljena posebna berila, učbenike za italijanske 

osnovne šole. 

U: Le berila so pripravljena. Pri drugih predmetih so bili pa delovni zvezki prevedeni iz 

slovenščine v italijanščino. Za slovenski jezik je moja bivša sodelavka pripravila tudi berila, 

ampak niso pokrivala vseh standardov iz učnega načrta. Zato raje uporabljam berila, ki jih 

uporabljajo tudi na slovenskih osnovnih šolah.  

Učiteljica poučuje 4. razred v šoli A 

Jaz: Kaj je za Vaše učence najtežje v slovenščini: govoriti, pisati besedilo, razumeti poslušano 

besedilo ali razumeti zapisano besedilo? 

U: Definitivno je to govorjenje. Ja, tudi pisati. Razumejo še, bodisi slišano bodisi napisano, 

čeprav četrti razred še vedno dosti sprašuje po dodatnih navodilih, saj niso dovolj prepričani 

sami vase. Ko gre za pisanje, se potem pojavijo težave, tudi pri govoru so težave, in sicer 

pomanjkanje besednega zaklada. 

Jaz: Kaj jim povzroča največ težav pri govorjenju? 

U: Pri govorjenju če izpustimo to, da dvojine sploh ne uporabljajo, ampak to večinoma ne 

uporabljajo niti ostali na Obali, so zelo velika težava skloni. Primer: Grem v šola, gremo na 

malici. Pa tudi predlogov ne uporabijo.  

Jaz: Mislite, da se to dogaja, ker si prevajajo iz italijanščine? Če ne, zakaj menite, da pride do 

teh napak? 

U: Hm, odvisno sedaj, kateri je njihov materni jezik, nimajo vsi jeziki sklonov. Recimo tisti, ki 

so zares iz italijansko govorečih družin, oni ne poznajo sklonov. Oni v resnici ne poznajo 

sklonov, ker jih italijanščina nima. Latinščina jih je sicer imela, ampak oni nimajo teh osnov 

latinščine, potem v srednji šoli jim je lažje razložiti, kaj sploh skloni so. Težko si v osnovni šoli 

predstavljajo, kaj sploh je sklon, ker italijanščina tega nima. Oni se naučijo (učenci, ki doma 

sploh ne govorijo slovensko ali pa zelo malo govorijo slovensko) sklone, se naučijo sklanjat in 

prepoznat končnico. Se pa potem zgodi, da ima en sklon enako končnico kot beseda drugega 

sklona in tam se potem zgubijo. Če imajo nalogo, kjer imajo podčrtan samostalnik v določenem 

sklonu, ga prepoznajo. To še gre v večini primerov, ko pa morajo sami vstaviti samostalnik v 
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pravilnem sklonu, takrat se zakomplicira. Sploh pa četrti razred, ko se še ne učijo vprašalnic in 

sklonov v podrobnosti, ampak se učijo le skozi rabo, takrat je težje. Prav tako ne znajo vikati 

oz. ne znajo uporabljati vikanja. Učiteljem rečejo TI ali ONA. Primer: Mi bo pomagala? 

Prevedejo si iz italijanščine v slovenščino. 

Jaz: Kaj jim povzroča največ težav pri pisanju besedil v slovenščini? 

U: Strešic ne zapisujejo, saj jih v italijanščini ni. Zelo pogost je C namesto K, I namesto J. Tisti 

glasovi, ki se v italijanščini zapisujejo z drugimi črkami, oni pri slovenščini zapisujejo enako 

kot v italijanščini. Napačna uporaba sklonov, seveda. Prav tako so napake pri zapisovanju V in 

L na koncu besede, ker preprosto dajo končnico U. Tisto, kar slišijo. 

Jaz: Ali morajo za pouk slovenščine prebrati kakšno knjigo, kot je npr. domače branje, bralna 

značka? 

U: Ja, štiri. V vseh razredih oz. od 4. razreda naprej imajo vsako leto 4 knjige, ki so vnaprej 

določene v učnem načrtu, programu za slovenščino na šolah z italijanskim učnim jezikom. 

Razmišljam, da bi nekatere zamenjala, ker jim niso najbolj zanimive. Letos smo še imeli te 

klasične štiri knjige.  

Jaz: Ali opravljajo bralno značko? 

U: Ja, jaz imam bralno značko za vse razrede od prvega do devetega razreda. 

Jaz: Koliko učencev na razred jo obiskuje? 

U: Če se sedaj omejimo na 4. razred, je to recimo nekje polovica učencev. Če gledamo po 

vertikali, največ jih je iz prvega, potem pa drugi, tretji, četrti in z leti upada število. Višje stopnje 

je bistveno manj. Je pa tudi odvisno od generacije. Ta letošnji četrti še kar hodijo, letošnji tretji 

pa zelo malo prihajajo.  

Jaz: Kaj pa drugi razred? 

U: Nekaj jih je, spet pa to ni tako visoko število. Recimo od prvega do tretjega razreda je vseh 

skupaj okoli 25. Nekateri začnejo, preberejo eno knjigico, nato pozabijo, da sploh je bralna 

značka, in ne prihajajo več. Za učence, ki imajo več učnih težav, je težje in naporno. Ker za 

italijanščino imajo »club del libro«, kjer imajo šestnajst knjig. Težko si nato vzamejo toliko 

časa. Če gledamo redni pouk, redno domače branje pri slovenščini in italijanščini in nato še 

bralna značka, je kar nekaj knjig. 

Jaz: Ali pri pouku slovenščine tudi kdaj uporabljate italijanski jezik? 

U: Ja, zanje sicer velja eno tako nenapisano pravilo, ki ga skozi celo leto ponavljam, vsako leto 

znova, da v tej učilnici govorimo slovensko, ker drugače oni ne preklopijo tako hitro v 

slovenščino iz italijanščine. Saj uporabljajo italijanski jezik pri vseh ostalih urah. Vendar se kar 

držijo, da govorijo v slovenščini. Jaz pa tudi, razen v primerih, ko nekdo zares ne razume, mu 

razložim v italijanščini. Prav tako, če gre za kompleksnejšo snov, takrat uporabim italijanski 

jezik za razlago. Pogosteje pa uporabljam italijanščino, ko jim lahko naredim primerjavo z 

italijanščino. Npr. ko se učimo samostalnik, jim prevedem, da lažje razumejo, kaj se sploh 

učimo. Da znajo povezat, kaj to sploh je, ker jim je že znano iz italijanščine. 

Jaz: Ali učencem, ki jim gre težje pri učenju slovenščine, nudite tudi dopolnilni pouk? 

U: Ja. Imamo eno uro tedensko dopolnilnega pouka. Sicer je ta ura precej nehvaležna, ker ena 

ura tedensko bi že bila v redu, če ne bi bila kombinirana za vse od 4. do 9. razreda skupaj. Se 

sicer trudim, da naredim tako, da jih opozorim, da rečem: ta teden boste imeli 4. in 5. razred, 

da ne dam ravno 4. in 9. razred skupaj, ker enostavno ne gre. Ko združim 4. in 5. razred, je npr. 

4. razredu dobro, da poslušajo snov za 5. razred, in ni tako velikih razlik, kot če bi razlagala 

snov za 9. razred. Se pa kdaj zgodi, da na primer želijo priti na dopolnilni pouk iz različnih 

razredov, takrat pa naredimo, da se posedejo po razredih skupaj, se med seboj pogovorijo, kaj 

je tisto, kar bi želeli vprašati, ponoviti ali utrditi, takrat gremo po razredih in razložimo. Je pa 

to zelo nehvaležna ura zanje in zame. 

Jaz: Katero učno gradivo uporabljate pri pouku slovenščine: učno gradivo za učence s 

slovenskim maternim jezikom ali katero drugo gradivo ali pa sami pripravljate učno gradivo? 
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U: Mi uporabljamo delovni zvezek in učbenik Znanka ali uganka 4, to je za slovenske osnovne 

šole, s tem da ne rešujemo čisto vseh nalog. Po učnem načrtu je snov, ki se jo tukaj učijo, zelo 

podobna tisti na slovenskih osnovnih šolah, vendar manj poglobljena. Tudi berilo je enako 

berilu v slovenskih osnovnih šolah, je pa letos izšlo novo berilo, prilagojeno za italijanske 

osnovne šole, vendar ga nisem še pregledala. Mogoče se s knjižničarko odločiva zanj za 

naslednje šolsko leto. Drugače pa tudi sama kdaj pripravim gradivo, ker drugače ne gre skozi. 

Imamo pa v četrtem razredu en semester tri ure tedensko, drugi semester pa štiri, kar je relativno 

malo. Ne bi uspeli predelati tega delovnega zvezka, tudi če ne gremo toliko v globino, ker je ur 

res malo. Slovenska osnovna šola ima pet ur slovenščine tedensko, mi pa  

3–4 in je ta razlika ogromna. Se precej pozna. Če še vzamemo v zakup dejstvo, da je zagotovo 

potrebne več razlage kot v slovenski osnovni šoli. Tako da, ja, jaz pogrešam učbenike in 

delovne zvezke, ki bi bili res prilagojeni le italijanskim osnovnim šolah.  

Učiteljica poučuje 2., 3. in 4. razred v šoli B 

Jaz: Kaj je za Vaše učence najtežje v slovenščini: govoriti, pisati besedilo, razumeti poslušano 

besedilo ali razumeti zapisano besedilo? 

U: Najteže je govoriti. 

Jaz: Ali to velja za vse učence od 2. do 4. razreda? 

U: Ja, tako je. Govoriti je najtežje, ker tudi najprej začnemo z govorjenjem. Ko poznajo nekaj 

besed in začnemo brati, jim je najlažje razumeti prebrano, saj si vzamejo veliko časa, preberejo 

besedo za besedo, si pri sebi prevedejo besede v italijanščino in tako najlažje razumejo zapisano 

besedilo. Potem pa seveda sledi, kar je za njih zelo zahtevno, zapisati besedilo. Pisati je najtežje 

v vseh razredih. Najlažje je razumeti zapisano, potem govoriti in najtežje je pisati. 

Jaz: Kaj jim povzroča največ težav pri govorjenju? 

U: Sklanjatve. Vem, da jim je težko uporabiti pravilen sklon. Vikanje ni problem, to jim gre. 

Jaz: Ali kdaj uporabijo tudi italijanske besede oz. besede in maternega jezika? 

U: Ja, velikokrat se slovenskih besed ne spomnijo. Jih povejo v italijanščini. Ko pa enkrat 

usvojijo besede, potem ni več težav. Saj tudi v šestem razredu še ne razumejo vseh slovenskih 

besed, to je razumljivo. Ampak najtežje jim je sklanjanje, ko morajo sestaviti poved. Šele v 

šestem razredu jim postane jasno, zakaj je tako in jim je malo lažje, ko začnemo z učenjem 

sklonov. 

Jaz: Kaj jim povzroča največ težav pri pisanju besedil v slovenščini? 

U: Besedni zaklad, ker se ga ustno prej spomnijo, ko razmišljajo in povejo, pri pisanju so sami, 

jim ne pomagam in jim je to zelo težko. Težko jim je sestaviti poved, uporaba nikalnic  (primer: 

ni je bila), ker oni si prevajajo besedo po besedo, to je dobeseden prevod iz italijanščine.  

Jaz: Ali pri pisanju besedil opazite kakšne napake v povezavi z italijanskim jezikom, da bi 

zapisali tako kot oni slišijo npr. zapišejo C namesto K? 

U: Ne, to pri slovenščini ni težava. Oni usvojijo slovensko abecedo in jo razumejo. To je potem 

v drugem razredu težava pri italijanščini, ker nekateri pišejo Č (c'e' – ČE), chi napišejo s K (KI). 

Jim je to lažje, vzamejo lažjo pot. Pri slovenščini pa tega ni zaznati. 

Jaz: Ali morajo za pouk slovenščine prebrati kakšno knjigo, kot je npr. domače branje, bralna 

značka? 

U: Ja, berejo domače branje. Za obvezno preberejo eno knjigo za domače branje od 2. do 4. 

razreda. Od prvega razreda naprej imamo pa tudi bralno značko in morem reč, da sodelujejo. 

Seveda imajo prilagojene knjige, ki si jih sami izberejo, in tudi potem predstavitev knjig je 

prilagojena. Ampak jo opravijo v velikem številu. 

Jaz: Koliko učencev sodeluje pri slovenski bralni znački? 

U: V drugem razredu so sodelovali vsi razen enega, v tretjem in četrtem razredu pa nekje 

polovica razreda. Seveda pa z leti upada sodelovanje, čim pridejo na višjo stopnjo, od šestega 

razreda naprej, jih je težko motivirati. 
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Jaz: Ali pri pouku slovenščine tudi kdaj uporabljate italijanski jezik? 

U: Seveda, za razlago, novo snov, motivacijo in primere, da jim povem, da so to že delali pri 

italijanščini. Jim dam kar primer, da lažje razumejo. Npr. pri italijanščini se temu reče tako, pri 

slovenščini pa tako. 

Jaz: Ali učencem, ki jim gre težje pri učenju slovenščine, nudite tudi dopolnilni pouk? 

U: Ja, imamo razne dejavnosti na naši šoli. Imamo dopolnilni pouk, individualno pomoč pri 

slovenskem jeziku in dodatne ure z učitelji, ki niso z naše šole. Za vse učence, ki pomoč 

potrebujejo.  

Jaz: Ali imate ure ločene glede na razred ali je več razredov hkrati pri eni uri dopolnilnega 

pouka? 

U: Odvisno, kaj počnemo. Če imam določeno snov, da nekomu nekaj ne gre, vzamem dva ali 

tri učence na eno šolsko uro. Če pa delamo nekaj na splošno npr. kakšna neumetnostna besedila, 

da vadimo razumevanje branja, takrat imamo vsi skupaj uro dopolnilnega pouka. Odvisno od 

potreb. 

Jaz: Koliko ur pa obsega dopolnilni pouk? 

U: To imajo oni več ur, dopolnilni je ena ura na teden, dodatna pomoč je ena ura, aktivnost 

recimo naravna lekarna, sem imela v slovenščini – pridejo vsi učenci, tudi Italijani, saj preko 

igre uporabljamo slovenski jezik, je ena ura na teden – preko receptov, plakatov so se učili 

slovenščine. Pa tudi slovenščina kot pevski zbor in računalništvo. 

Jaz: Katero učno gradivo uporabljate pri pouku slovenščine: učno gradivo za učence s 

slovenskim maternim jezikom ali katero drugo gradivo ali pa sami pripravljate učno gradivo? 

U: Ja, učno gradivo za slovenske osnovne šole. Obstaja sicer prilagojeno gradivo za italijanske 

osnovne šole, ampak npr. v prvem razredu ne pride več v poštev, ker je snov že zahtevnejša in 

v teh knjigah, ki jih imamo za prvi in tretji razred, nam ne pride v poštev. Tudi berila, ki so za 

našo šolo, nam ne pridejo v poštev. Tako da vzamemo ta gradiva za slovenske osnovne šole in 

gradiva za pridobivanje novih besed in uporabimo tudi druge pripomočke. Imamo pa v večini 

za slovenščino gradivo od Mladinske knjige. 

Jaz: Ali kdaj tudi sami pripravite učno gradivo? 

U: Ja. Večino pripravim sama, ker, kot pravim, nimamo za naše šole dosti prilagojenih stvari. 

Najbolj podoben učbenik, ki mi je zelo všeč, je za madžarsko skupnost za dvojezične osnovne 

šole. Tisti učbeniki so narejeni po novih učnih načrtih. Sama bi ga z veseljem vzela tudi za našo 

šolo, ampak gor piše, da je za madžarske osnovne šole, tako da verjetno bi morali kakšno 

prošnjo dati, da bi preurediti tudi za naše šole. Drugače pa imam jaz delovne liste, ki so 

vzporedni učbeniškemu skladu Mladinske knjige. Imam pripravljene liste, da učenci pišejo, 

berejo iz učbenika, jaz jim dam delovni list z besediščem, slovarjem in novimi besedami. 

Uporabim za vse učence oz. tiste, ki težje razumejo slovenski jezik oz. imajo materni jezik res 

izključno italijanski.  

Učiteljica poučuje 2. in 3. razred v šoli C 

Jaz: Kaj je za Vaše učence najtežje v slovenščini: govoriti, pisati besedilo, razumeti poslušano 

besedilo ali razumeti zapisano besedilo (če je razlika med drugim in tretjim razredom, jo 

povejte)? 

U: Najtežje je torej poznavanje besed in besedišča. Potem preidemo spet v strukturo enostavnih 

povedi, kar lahko preide v sestavek. Branje je nekako dril, če imaš neko besedilo in ga vadiš, 

ni toliko težava. Ker doma načeloma posluša slovenščino. Imajo veliko razumevanja in 

napredujejo. 

Jaz: Kaj jim povzroča največ težav pri govorjenju? 

U: Ko morajo biti aktivni pri jeziki, in sicer govoriti in pisati. Tukaj zaidejo v težave, ker je 

besedišče skromno, ne poznajo vseh besed in potem strukturiranje samih povedi. 

Jaz: Kaj jim povzroča največ težav pri pisanju besedil v slovenščini? 
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U: Jaz mislim, da je vrstni red besed, ker si velikokrat prevajajo iz italijanščine v slovenščino 

in seveda besedišče. Struktura, besedišče in sintaksa. 

Jaz: Ali morajo za pouk slovenščine prebrati kakšno knjigo, kot je npr. domače branje, bralna 

značka? 

U: Tudi to imamo, zadnja leta pa veliko manj. Jaz imam manj ur slovenščine kot na slovenskih 

OŠ. Program je zelo obsežen, jaz sem pa taka učiteljica, ki želi, da je vse utrjeno, sem tista, ki 

z njimi utrjuje in ponavlja, zato dam večji poudarek na to. Ne menim, da branje ni pomembno, 

jaz jim dam utrjevanje branja tistih besedil za doma, ki jih delamo v šoli, knjig samih po sebi 

pa ne dajem za domače branje, ker imamo sedaj že 2 ali 3 leta organizacijsko šolsko leto, ki 

obsega veliko drugih dnevov in drugih stvari. Menim, da če si otrok vzame čas, da prebere 

knjigo, je pravilno, da o njej tudi nekaj pove in jo predstavi, za kar pa si moraš vzeti čas in je 

nesmiselno, da dam knjige za branje, hkrati pa kar letijo mimo te knjige in se jim ne posvetimo.  

Jaz: Koliko pa je knjig za domače branje v enem šolskem letu? 

U: Bralne vaje so za doma. To so besedila, ki jih imamo v berilu oz. ABC-ju.  

Jaz: Ali opravljajo bralno značko? 

U: Bralna značka je pri nas kot interesna dejavnosti. Udeležijo se je tisti, ki želijo. 

Jaz: Učenci, ki doma ne govorijo slovensko, se udeležijo bralne značke ali ne? 

U: Odvisno tudi od staršev. Ker nekateri starši želijo, da izboljšajo jezik, drugi spet ne. Učenka 

npr. jo obiskuje, učenec pa ne. Ampak pri njej se že pozna to, da ima sestro, ki je obiskovala to 

osnovno šolo, pri njej so starši sedaj naredili že napredek, ker so jo dali v slovenski vrtec, ker 

so videli, da je potem starejša sestra imela veliko več težav pri slovenščini. Je pa seveda odvisno 

od otroka do otroka, kako črpa jezik in kako ga usvaja. 

Jaz: Koliko učencev sodeluje pri slovenski bralni znački? 

U: Sedaj, ko smo pri koncu šolskega leta, je stanje tako: prvi razred približno polovica razreda, 

drugi razred smo tudi nekje na polovici, v tretjem pa skoraj vsi oz. polovica ima že opravljeno. 

Jaz: Ali pri pouku slovenščine tudi kdaj uporabljate italijanski jezik? 

U: Ja.  

Jaz: Kdaj in zakaj? 

U: Včasih mi njihov pogled (Kaj si sedaj rekla?) pove, da ne razumejo. Uporaba italijanskega 

jezika je odvisna od učenčevega razumevanja. Želim si, da me razumejo in da vedo, kaj morajo 

narediti. Da so sigurni v to, kaj morajo narediti, da naredijo, hkrati pa jim želim olajšati 

usvajanje drugega/tujega jezika. Tisti »pressing« mogoče še pride, naj se jim jezik sedaj ne 

zameri. Če se bodo imeli pri pouku dobro, ne bodo imeli večjih težav, odpora do jezika, bodo 

imeli mogoče tudi pozitivno motivacijo in veliko več usvojili. Jim razložim v italijanščini, če 

ne razumejo.  

Jaz: Ali učencem, ki jim gre težje pri učenju slovenščine, nudite tudi dopolnilni pouk? 

U: Dopolnilni pouk oz. dodatne ure slovenščine imamo le na višji stopnji, ker je število ur 

dopolnilnega pouka omejeno in jih nato ravnateljica razdeli po navadi med tiste predmete in 

tiste razrede, kjer so potrebni. Kolegice imajo dopolnilni in dodatni pouk v svojih urah, jaz 

osebno pri slovenščini v prvem triletju ga nimam, mogoče na začetku poučevanja sem ga imela, 

sedaj ga pa nimam. Se pa poslužujem te metode, da veliko delam z njimi, popravljam, 

ponavljam in utrjujem snov med svojimi urami slovenščine. Želim, da jim jaz posredujem 

znanje, znanje skupaj usvojijo, vidimo napake, jih popravimo in odpravimo. Jaz mislim, da če 

je neka stvar dobro usvojena, potem je nek temelj za naprej. Rajši rečem, da manj je več. Tisto, 

kar je usvojeno letos, naslednje leto ponoviš in gradiš naprej. 

Jaz: Katero učno gradivo uporabljate pri pouku slovenščine: učno gradivo za učence s 

slovenskim maternim jezikom ali katero drugo gradivo ali pa sami pripravljate učno gradivo? 

U: Ja, za slovenske šole, je pa treba določene vsebine prilagoditi in mogoče celo izpustiti. 

Dejstvo je, da je zapisano, kaj je za npr. tretji razred nujno obdelati oz. predelati. Ker tej delovni 

zvezki so narejeni za dvojno število ur, ki jih imajo v slovenskih osnovnih šolah kot pa za 

italijanske osnovne šole. Je pa tudi dodatno učno gradivo tukaj, in sicer učni listi, ki jih sama 
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pripravim. Bolj je vezano na kolektiv oz. razred sam po sebi. Vsako leto so drugi otroci in 

drugačna razredna skupnost. Letošnji tretješolci so zelo dober razred, delaš drugače kot mogoče 

lansko leto. 

Jaz: Ali uporabljate berilo za slovenske osnovne šole? 

U: Ne, to pa imamo prilagojenega za naše šole. Napisala ga je profesorica, ki je delala na 

italijanski osnovni šoli v Izoli. Naredila je prav prilagojeno berilo za italijanske osnovne šole.  

Učiteljica poučuje 3. in 4. razred v šoli Č 

Jaz: Kaj je za Vaše učence najtežje v slovenščini: govoriti, pisati besedilo, razumeti poslušano 

besedilo ali razumeti zapisano besedilo? 

U: Razumeti zapisano besedilo. 

Jaz: Kaj jim pri branju in razumevanju prebranega povzroča največ težave? 

U: Na splošno razbiranje podatkov iz besedila oz. razumevanje besedila na splošno. Mogoče 

besed, in tudi če jim prevedem besedo, ki je ne razumejo v slovenskem jeziku, ne razumejo. 

Sicer berejo, velika večina tekoče, a še vedno ne vedo, kaj preberejo. 

Jaz: Ali to velja za tretji in četrti razred? 

U: Ja. Tudi peti.  

Jaz: Kaj jim povzroča največ težav pri govorjenju? 

U: V bistvu so tretji razred precej v koraku s četrtim razredom, kar se izražanja tiče. Težave se 

pojavljajo, ker uporabljajo pogovorne izraze. Prav tako uporabljajo dobesedni prevod iz 

italijanskega v slovenski jezik. 

Jaz: Ali med govorom uporabljajo tudi italijanske besede? 

U: Ja, uporabljajo, zato jih tudi večkrat popravim. 

Jaz: Kaj jim povzroča največ težav pri pisanju besedil v slovenščini? 

U: Besede nagajivke, kot so: storž, kralj, prijatelj in naredil (npr. uporabijo besedo narediu). 

Prav tako imajo težave s sičniki in šumniki, zamenjujejo črko C s K, ker tako zapišejo v  

italijanščini. Se pa to pojavlja v obeh razredih, tudi v četrtem. Ta stvar je taka kontinuiteta in se 

jo trudimo odpravljati, ampak gre zelo počasi. 

Jaz: Ali morajo za pouk slovenščine prebrati kakšno knjigo, kot je npr. domače branje, bralna 

značka? 

U: Ja, za domače branje. 

Jaz: Koliko knjig je potrebno prebrati za domače branje v enem šolskem letu? 

U: Navadno sta dve knjigi za domače branje. Ena knjiga v prvi konferenci in ena knjiga v drugi. 

Imamo pa tudi dolgo branje. Letos smo imeli slovenske ljudske pravljice, ki so jih doma brali. 

To je bila metoda dolgega branja, da so domov dobili ljudske pravljice, ki so jih morali prebrati, 

nato pa predstaviti prebrano v šoli. 

Jaz: Ali opravljajo bralno značko? 

U: Ja, vendar ne vsi. Pet jih je sodelovalo, od tega so trije zaključili bralno značko v četrtem 

razredu. 

Jaz: Kaj pa tretji razred? 

U: V tretjem razredu je ravno tako sodelovalo pet učencev, vendar so le trije uspešno zaključili. 

Nekateri prav izvrstno npr. z 10 ali 11 prebranimi knjigami, zelo zagnano, nekateri pa s tistim, 

kar je bilo obvezno.  

Jaz: Ali je to približno polovica razreda, ki je sodelovala? 

U: Ja, približno polovica razreda. 

Jaz: Ali pri pouku slovenščine tudi kdaj uporabljate italijanski jezik? 

U: Če je nujno potrebno. Ko vidim, da učenec dejansko ne razume povedanega, npr. iz samega 

izraza, mimike, zahteve ali navodila, potem se poslužujem prevoda v italijanski jezik in nato še 

parkrat ponovim v slovenskem jeziku, da si bo to zapomnil. 

Jaz: Ali učenci kdaj uporabljajo italijanski jezik pri pouku slovenščine? 
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U: Ko ga uporabijo, takoj prekinem in rečem, da jih ne razumem in jih povabim, da se vsaj 

približno poskusijo izražati v slovenskem jeziku. Jih spodbudim, da čim več uporabljajo 

slovenski jezik. Za večino je materni jezik italijanščina, nekateri se dejansko težko izražajo v 

slovenskem jeziku in jim je najlažje, da bi odgovarjali v italijanščini. Te učence razumem, a 

hkrati spodbujam, da čim več uporabljajo slovenski jezik. 

Jaz: Ali učencem, ki jim gre težje učenje slovenščine, nudite tudi dopolnilni pouk? 

U: Ja, vsi imajo na razpolago, da kadarkoli me lahko povlečejo za rokav, če česa ne razumejo, 

da jim razložim, tudi staršem sem to povedala. Koliko jih pa to izkoristi, pa je drugo. Zelo malo 

jih prihaja k dopolnilnemu pouku.  

Jaz: Ali imate eno uro dopolnilnega pouka na teden ali kadarkoli? 

U: Kadarkoli, načeloma naj bi bila to ena ura na teden. Za eno učenko imam prav zapisano eno 

uro na teden individualno z njo, ona se tega poslužuje. So pa tudi drugi učenci povabljeni, da 

pridejo, ampak se tega ne udeležijo, čeprav bi bilo potrebno. Je pa to za vse razrede od prvega 

do petega razreda. Da bi vsi naenkrat bili prisotni pri uri, ne bi šlo, tako da se dogovorimo, kdo 

pride. 

Jaz: Katero učno gradivo uporabljate pri pouku slovenščine: učno gradivo za učence s 

slovenskim maternim jezikom ali katero drugo gradivo ali pa sami pripravljate učno gradivo? 

U: Učno gradivo je takšno, kot ga imajo učenci v šolah s slovenskim učnim jezikom. 

Radovednih 5, ABC ter Lili in Bine. Čeprav jaz delovne zvezke in delovne liste prilagajam za 

naše učence in prilagodim snov njihovim zmožnostim. Veliko učnega gradiva tudi sama 

pripravim. 

Jaz: Katero berilo uporabljate? 

U: Za 4. in 5. razred imamo berilo Radovednih pet. Je isto kot za slovenske osnovne šole. Za 3. 

razred pa berilo za italijanske šole, ki je sedaj v procesu prilagajanja tudi za četrti razred. V 

tretjem imamo torej to prilagojeno berilo za italijanske šole. 
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Priloga 10: Učenec 1 – skenirano zapisano besedilo  
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Priloga 11: Učenec 1 – prepisano govorjeno besedilo  
 

Jaz: Tu vidiš tri slike, ki sestavljajo zgodbo. Oglej si jih. Pripoveduj, kaj se je zgodilo. 

U: Lahko rečem tudi imena? 

Jaz: Lahko. 

U: En dan Neža in Matej so šli se igrat in Matej je reku Neži, da bo splezal na drevo in Neža je 

rekla ne, ker ki uni ta ramo, kako se reče. Una veja je še vedno premlada in ne bo tako ful držala 

in bo lahko padu in Matej jo ni poslušal in veja se je razbila in Matej je padu. In Neža mu je 

prišla za pomoč in mu je pomagala odpeljati Mateja na k domu. Potem mama se je razjezila na 

Mateja, ker ni poslušala Nežo in si je tudi strgal hlače in si je nardil rano in je bil tudi umazan. 

In je bil tudi u to, ukazan.  
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Priloga 12: Učenec 1 – skenirani izpolnjeni obrazec za intervju z učencem  
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Priloga 13: Učenec 8 – skenirano zapisano »besedilo« 
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Priloga 14: Učenec 8 – prepisano govorjeno besedilo  
 

Jaz: Tukaj pred tabo so tri slike. Sestavljajo zgodbo. Pripoveduj, kaj se je zgodilo. Probaj 

povedati čim več v slovenščini. (Razumel je navodila, sam jih je ponovil in vprašal za dve 

besedi, ki ju ni razumel.) 

U: Ok. Ta dva otrok igra, ne igram z drevo. In potem fant je padu.  

Jaz: Kaj je potem naredila deklica? 

U: Pomagal. E potem gre z domov in mama, (kako se reče) čaki, je reče, ja. Mu reče, da naj 

bolj pozoren. 

 

**Veliko premorov, spodbujanja in prevajanje v italijanski jezik (pri navodilih). 
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Priloga 15: Učenec 28 – skenirano zapisano besedilo 
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Priloga 16: Učenec 3 – skenirano zapisano besedilo (zgodba je zapisana v 
sedanjiku) 
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Priloga 17: Učenec 14 – prepisano govorjeno besedilo 

Jaz: Pred tabo so tri slike. Oglej si jih. Te slike sestavljajo zgodbo, zamisli si jo in pripoveduj, 

kaj se je zgodilo. 

U: Otroci igrajo na dvorišču i potem otrok spleza na drevo. In potem je padel in mami povedal, 

to boli. In potem gre v bolnišnico. 

Jaz: Kako je mama reagirala? Je bila žalostna, vesela, jezna? 

U: Žalostna. 

Jaz: Zakaj? 

U: Zakaj je padlo z drevo.  
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Priloga 18: Učenec 17 – prepisano govorjeno besedilo 

Jaz: Tu vidiš tri slike, ki sestavljajo zgodbo. Oglej si jih. Pripoveduj, kaj se je zgodilo. 

U: En dan, (premor) en. (tiho) 

Jaz: Kdo je bil na prvi sliki? 

U: Ena dečka in (premor) en deček.  

Jaz: Kaj sta počela? Kaj je delal deček? 

U: Skaka v drevesu. 

Jaz: Kaj se je zgodilo? 

U: Drevesu se (premor) zrastu. 

Jaz: Kaj se je zgodilo z dečkom? 

U: Z dečko je padu. 

Jaz: In potem? 

U: Mama je rekla, (premor) kaj si naredu. In deček je rekel, sem padu.  
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Priloga 19: Učenec 15 – skenirano zapisano besedilo 
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Priloga 20: Učenec 32 – skenirano zapisano besedilo 
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Priloga 21: Učenec 17 – skenirano zapisano besedilo 
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Priloga 22: Učenec 19 – prepisano govorjeno besedilo 

Jaz: Pred tabo so tri sličice, ki sestavljajo zgodbo. Razmisli in pripoveduj, kaj se je zgodilo. 

U: Ti otroce (come si dice arampaca), v dreveso, in se soj reče ne ne ne in pol je padu in mama 

je reku, da ne more plezit na drevesu. 
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Priloga 23: Učenec 13 – skenirano zapisano besedilo 
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Priloga 24: Učenec 12 – skenirano zapisano besedilo 

 

 

 


