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POVZETEK  

Število uĉencev, ki so prijavljeni k dvojeziĉnemu pouku na avstrijskem Koroškem, se iz leta v 

leto poveĉuje. V program se vkljuĉujejo razne vrste uĉencev; to so mladi koroški Slovenci, 

katerih prvi jezik je slovenšĉina, uĉenci iz nemško govoreĉih druţin, ki ţivijo na dvojeziĉnem 

obmoĉju, uĉenci, katerih predniki so koroški Slovenci, vendar so iz raznih razlogov pozabili 

slovensko besedo in govorijo samo nemško ali mogoĉe s starejšimi slovensko (koroško) 

nareĉje, uĉenci, ki so priseljeni iz Slovenije in katerih prvi jezik je slovenšĉina, ter priseljenci 

iz drugih drţav. Pouk na dvojeziĉnih šolah poteka v nemškem in slovenskem jeziku; polovico 

ĉasa v nemšĉini, polovico pa v slovenšĉini – kdaj in kako se to izvede, je avtonomna 

odloĉitev uĉiteljev. Uĉenci, ki so prijavljeni k dvojeziĉnemu pouku, vstopajo v šolo z 

razliĉnim znanjem slovenšĉine, zato je nujno potrebno prilagajanje pouka in tega se 

dvojeziĉni uĉitelji dobro zavedajo. Diferenciacija in individualizacija pouka slovenskega 

jezika sta v dvojeziĉnih razredih nujno potrebni, ker je to naĉin, ki omogoĉa napredek vsem 

uĉencem. 

 

V magistrskem delu je predstavljen naĉin dela z uĉenci, ki obiskujejo dvojeziĉno šolo na 

avstrijskem Koroškem in so prijavljeni k dvojeziĉnemu pouku. Glavni cilj naĉrtovanih 

dejavnosti je bil doseĉi napredek v sporazumevalni zmoţnosti v slovenskem knjiţnem jeziku. 

 

Teoretiĉni del magistrskega dela je sestavljen iz devetih poglavij. Predstavljena je 

sporazumevalna zmoţnost in njeno razvijanje pri pouku, usvajanje in uĉenje jezika, dejavniki, 

ki vplivajo na uĉenje drugega jezika, dvojeziĉnost, jezikovni transfer, metode in oblike dela 

pri jezikovnem pouku, diferenciacija in dvojeziĉno šolstvo na avstrijskem Koroškem.  

 

V empiriĉnem delu je predstavljena akcijska raziskava, ki je bila naĉrtovana in izvedena v 1. 

razredu dvojeziĉne ljudske šole.  Ker uĉenci nimajo enakih moţnosti za usvajanje slovenšĉine 

kot drugega jezika, je njihovo znanje ob vstopu v šolo razliĉno. Kot t. i. jezikovna asistentka 

sem pripravila diferencirani naĉrt dela in ga nato izvedla z uĉenci, katerih prvi jezik ni 

slovenšĉina. Glede na rezultate raziskave (doseţki uĉencev na veĉ pisnih in ustnih preizkusih 

znanja) lahko ugotovim, da jezikovni asistent z upoštevanjem predznanja uĉencev, 

diferenciacijo dela, pravilno izbranimi metodami in oblikami dela in  smiselno oblikovanimi 

skupinami uĉencev lahko pripomore k razvoju sporazumevalne zmoţnosti v slovenskem 

jeziku pri teh uĉencih.  

 

 

KLJUČNE BESEDE: dvojeziĉni pouk na avstrijskem Koroškem, slovenšĉina kot drugi 

jezik, sporazumevalna zmoţnost v slovenšĉini, jezikovni asistent, diferenciacija 

 

  



 

 

 

SUMMARY  

The number of students who are enrolled in bilingual classes in Austrian Carinthia grows year 

by year. The program is being joined by a variety of students; these are young Slovenians of 

Carinthia whose mother tongue is Slovene, students from German speaking families who live 

in a bilingual area, students whose ancestors were Slovenes of Carinthia but due to different 

reasons have forgotten the Slovene language and only speak German or only speak Slovene in 

an older dialect of Carinthia, students who moved from Slovenia and their first language is 

Slovene and students who have moved from other countries. Classes in bilingual schools 

takes place in both German and Slovene language, half the time in one and half the time in the 

other language. When and how this is executed depends on the teachers. Students who are 

enrolled in bilingual classes enter the school with different levels of knowledge of the Slovene 

language and therefore the classes must be adapted, something the bilingual teachers are well 

aware of. The differentiation and individualization of bilingual classes in Slovene language 

are crucial as this is the only way to enable progress for all the participating students.  

 

The Masters thesis presents the system of working with the students who are enrolled in the 

bilingual school in Austrian Carinthia and are also enrolled in bilingual classes. The main 

point of the planned activities was to achieve progress in communicating abilities within the 

frames of spoken and written Slovene language. 

 

The theoretical section of the Masters thesis consists of nine chapters. The communicational 

ability is presented along with its development in class, understanding and learning the 

language, the factors that affect the learning of a different language, bilingualism, language 

transfer, methods and forms of work with bilingual classes, differentiation and bilingual 

schooling in Austrian Carinthia.  

 

The empirical part presents an active research that was formed and executed in the 1st class of 

a bilingual public school. As the students do not have the same abilities to conquer Slovene as 

a second language their knowledge levels differ at the start of the schooling. As a so-called 

language assistant, I have prepared a differential plan of teaching and then executed it with 

the students, whose first language is not Slovene. Based on the results of the research (the 

achievements of students on several written and oral exams) we can determine that the 

language assistant (when taking into consideration the foreknowledge of the students) can 

contribute to the development of communication ability in Slovene language with these types 

of students provided that their background knowledge, work knowledge, sensibly formed 

groups and work methods are taken into consideration.  

 

KEY WORDS: bilingual teaching in Austrian Carinthia, Slovene as a second language, 

communicating ability in Slovene language, language assistant, differentiation.  
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I. UVOD  

Uĉenje in pouĉevanje slovenšĉine ima na avstrijskem Koroškem »pomembno institucionalno 

mesto, saj šolski sistem omogoĉa uĉenje slovenšĉine v razliĉnih oblikah« na vseh stopnjah 

šolanja (Kern, 2009: 191). Uĉenci se slovenšĉine zaĉnejo uĉiti ţe v vrtcih, nadaljujejo v 

ljudskih šolah, glavnih šolah, splošnih in poklicnih šolah. Dvojeziĉnemu šolstvu daje pravni 

temelj 7. ĉlen Avstrijske drţavne pogodbe (prav tam). V omenjenem 7. ĉlenu je poleg ostalih 

pravic, ki jih ima slovenska manjšina, zapisano tudi, da imajo Slovenci pravico do osnovnega 

pouka v slovenskem jeziku (Avstrijska drţavna pogodba, 1995). V Zakonu o manjšinskem 

šolstvu pa je zapisano, da naj dvojeziĉni pouk pribliţno v enaki meri poteka v nemšĉini in 

slovenšĉini (Domej, 2004).  

V sodobnem ĉasu se zaradi globalizacije, tehnologije in mednarodnih povezav od mladih 

ĉedalje bolj priĉakuje, da znajo tuje jezike (Brumen, 2011). Tudi na avstrijskem Koroškem se 

prijave k dvojeziĉnemu pouku poveĉujejo iz leta v leto zaradi potrebe po laţji vkljuĉitvi v 

okolje, zaradi izzivov, ki jih nudi uĉenje drugega jezika, zaradi boljših moţnosti za zaposlitev, 

zaradi potrebe po ohranjanju kulturne dedišĉine in tudi zaradi pozitivnega vpliva 

dvojeziĉnosti na otrokov razvoj.  

Uĉenci na avstrijskem Koroškem imajo moţnost usvajanja slovenšĉine v vsakdanjem 

ţivljenju, uĉenje jezika po formalni poti pa poteka v dvojeziĉnih šolah. Glavni cilj uĉenja 

slovenšĉine je razvijanje sporazumevalne zmoţnosti v slovenskem knjiţnem jeziku in s tem 

obvladovanje vseh štirih sporazumevalnih dejavnosti (poslušanja, branja, govorjenja in 

pisanja) (Uĉni naĉrt za slovenšĉino, 2011). Pouk in uĉenje slovenšĉine morata biti naravnana 

tako, da uĉenci ta cilj doseţejo. Ker imajo ob vstopu v dvojeziĉno šolo uĉenci razliĉno znanje 

slovenšĉine, je uĉenje in pouĉevanje za uĉitelje izziv. Od uĉitelja se priĉakuje dobra 

organizacija in fleksibilnost. Delo mora skrbno naĉrtovati, diferencirati in individualizirati. 

Poznati mora uĉence in njihovo stopnjo predznanja jezika. Pomembno je, da uĉitelj izbere 

primerne metode in oblike dela, prepozna jezikovni transfer in ga uĉinkovito izkoristi v prid 

uĉenca. Le tako lahko uĉitelj dobro naĉrtuje delo za uĉence in omogoĉi napredek v razvoju 

sporazumevalne zmoţnosti v slovenšĉini.  

V empiriĉnem delu sem izvedla akcijsko raziskavo, v kateri so sodelovali uĉenci prvega 

razreda, ki so bili prijavljeni k dvojeziĉnemu pouku in katerih prvi jezik ni (knjiţna) 

slovenšĉina. Z izvedenim didaktiĉnim pristopom, ki je na podlagi rezultatov vsem uĉencev 

omogoĉil napredek v znanju jezika, sem ţelela prikazati, kako lahko jezikovni asistent z 

naĉrtovanim diferenciranim delom, upoštevanjem predznanja otrok, premišljeno izbranimi 

metodami in oblikami dela, upoštevanjem jezikovnega transferja in  dejavnikov, ki vplivajo 

na uĉenje jezika, omogoĉi napredek in razvoj sporazumevalnih zmoţnosti v slovenšĉini.  
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II. TEORETIČNI DEL  

1 SPORAZUMEVALNA ZMOŢNOST IN NJENO RAZVIJANJE 

1.1 Sporazumevalna zmoţnost  

M. Bešter Turk (2011: 118) je v svojem delu opredelila sporazumevalno zmoţnost kot 

»zmoţnost govorca in poslušalca, da se ob upoštevanju okolišĉinskih dejavnikov razliĉnih 

vrst lahko sporazumevata«. Na podlagi pojmovanja sporazumevalne zmoţnosti sodobnih 

teoretikov  je zapisala, da je sporazumevalna zmoţnost »to, kar ĉlovek zna (ima na razpolago) 

za sporazumevanje (za opravljanje govornih dejanj) v raznih sporazumevalnih okolišĉinah« 

(Bešter Turk, 2011: 115). Tudi N. Pirih Svetina (2005) je predstavila sporazumevalno 

zmoţnost kot znanje, ki naj bi posamezniku omogoĉalo ustrezno in uĉinkovito uporabljati 

jezik v vsakdanjih situacijah. Posameznik je sposoben tvoriti in razumeti besedila v razliĉnih 

govornih situacijah za razliĉne sporazumevalne potrebe.  

V uĉnem naĉrtu za slovenšĉino (Program 2011) je razvijanje sporazumevalne zmoţnosti eden 

od splošnih ciljev. Sporazumevalna zmoţnost je definirana kot zmoţnost »kritiĉnega 

sprejemanja in tvorjenja besedil raznih vrst« (prav tam: 6).  

M. Bešter Turk (2011) meni, da je  sporazumevalna zmoţnost kompleksna zmoţnost, ki jo 

sestavlja veĉ gradnikov. To so motiviranost za sprejemanje in sporoĉanje, stvarno ali 

enciklopediĉno znanje, jezikovna zmoţnost, pragmatiĉna/slogovna/empatiĉna zmoţnost, 

zmoţnost nebesednega sporazumevanja in metajezikovna zmoţnost.   

Sporazumevanje je dejanje, ki poteka z doloĉenim namenom in se mora ĉlovek zanj odloĉiti. 

Da se oseba odloĉi za komunikacijo, pa je potrebna motivacija, zato M. Bešter Turk (prav 

tam) kot prvi gradnik sporazumevalne zmoţnosti navaja motivacijo. Kot drugi gradnik navaja 

stvarno/enciklopediĉno znanje. To je znanje o »svetu«, ki ga ima vsak posameznik. Z njim 

lahko tvori in sprejema besedila. Veĉ kot ima oseba stvarnega/enciklopediĉnega znanja, laţje, 

hitreje, uĉinkoviteje in kakovostneje sprejema in tvori besedila. Naslednji gradnik je 

jezikovna zmoţnost, ki je sestavljena iz poimenovalne/besedne/slovarske zmoţnosti, 

upovedovalne/skladenjske/slovniĉne zmoţnosti, pravoreĉne zmoţnosti in pravopisne 

zmoţnosti. Poimenovalna zmoţnost pomeni pri sporoĉevalcu zmoţnost poimenovanja prvin 

predmetnosti, njihovih lastnosti, njihove vrste, koliĉine, njihovega dejanja/stanja itd. z 

besedami in stalnimi besednimi zvezami. Za prejemnika pa pomeni zmoţnost razumevanja 

besed in stalnih besednih zvez. Skladenjska zmoţnost pomeni za sporoĉevalca zmoţnost 

tvorjenja besednih zvez, povedi, zvez povedi in zvez replik, za prejemnika pa zmoţnost 

razumevanja besednih zvez, povedi, zvez povedi in zvez replik. Pravoreĉna zmoţnost je 

obvladovanje prvin in pravil zborne izreke, zmoţnost sporoĉevalca, da govori knjiţno in 

zmoţnost prejemnika, da sprejema besedila v knjiţnem jeziku. Pravopisna zmoţnost pomeni 

zmoţnost pisanja besed/povedi/besedil pri sporoĉevalcu in zmoţnost bralca, da obvlada 

branje besed/povedi/besedil. Naslednji gradnik sporazumevalne zmoţnosti je pragmatiĉna 

zmoţnost. Sporoĉevalec in prejemnik morata pri sporazumevanju upoštevati okolišĉine, v 

katerih je nastalo sporoĉilo, ter se nanje ustrezno odzivati. Pri komunikaciji je kljuĉnega 

pomena tudi nebesedno sporazumevanje, ki naj bi ga obvladala tako sporoĉevalec kot 

prejemnik. Zadnji gradnik sporazumevalne zmoţnosti je metajezikovna zmoţnost; to je 

teoretiĉno znanje o sprejemanju/sporoĉanju, o besedilih, o jeziku, o slogu ipd. (prav tam).  
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Sporazumevalno zmoţnost razvijamo pri vseh predmetih, pri slovenšĉini pa jo razvijamo 

naĉrtno in sistematiĉno. Pri jezikovnem pouku jo razvijamo v štirih sporazumevalnih 

dejavnostih  poslušanju, govorjenju, branju in pisanju.  

1.2 Sporazumevalne dejavnosti   

Poslušanje je prva sporazumevalna dejavnost, ki jo razvijemo, ker najprej poslušamo in šele 

potem spregovorimo (Plut Pregelj, 2012). Je temelj razvoja celotnega jezika. Da lahko 

obvladamo jezik, ga moramo najprej slišati. Kadar poslušamo, je zelo pomembno, da 

govorjena besedila tudi razumemo. Razumevanje ne pomeni samo dobesednega razumevanja 

posameznih besed, temveĉ tudi prepoznavanje sporoĉevalĉevega namena, razumevanje bistva 

in tudi relevantnih podrobnosti. Da razumemo govorjena besedila pri dvosmernem 

sporazumevanju, je pomembno upoštevati informacije, ki jih prinašajo mimika, gestika in 

intonacija (Ferbeţar idr., 2004). Otrok ima v šoli moţnost za razvoj poslušanja, toda ĉe ne ţeli 

poslušati, bo govorno sporoĉilo in vse, kar se sliši, zanj le nepomemben hrup (Plut Pregelj, 

2012). Zato je pomembno, da uĉitelj v šoli zna motivirati uĉence za poslušanje, saj bo le tako 

razvijanje zmoţnosti poslušanja uspešen proces. Tudi pri uĉenju drugega jezika je zelo 

pomembno, da ima otrok dovolj razvito slušno zmoţnost, saj se bodo v nasprotnem primeru 

pojavile teţave ne samo pri poslušanju, temveĉ tudi branju, govorjenju in pisanju. Zato je 

pomembno, da uĉitelj izbira kakovostna, zanimiva in razvojni stopnji primerna besedila, ki 

bodo primerna tudi za nivo znanja jezika pri uĉencih.    

Govorjenje je namenjeno poslušanju, saj govorimo zato, da bi bil poslušani. V preteklosti so 

govorjenje opisovali kot aktiven proces, poslušanje pa kot pasiven proces (prav tam). To 

razmišljanje je nesmiselno, saj ĉe oseba ne bi poslušala, bi bilo govorno sporoĉilo bilo brez 

pomena. Govor in poslušanje sta zelo povezana. Govor, ki ga uporablja otrok, je podoben 

govoru, ki ga posluša. Govori tisto, kar je slišal (prav tam).  

Besedišĉe otroka sestavljajo besede, ki jih je prej ţe slišal. Enako je pri uĉencih, ki se uĉijo 

drugega jezika. Prepoznajo in uporabljajo lahko tiste besede, ki so jih pred tem ţe slišali. Z 

govorom naj bi bili zmoţni izraţati svoje potrebe, ţelje, namene, izkušnje, mnenja, poĉutja in 

obĉutke, odzivati se na pozive sogovorca, se udeleţiti in vkljuĉiti v pogovore o vsakdanjih 

temah (Ferbeţar idr., 2004) Pri uĉenju drugega jezika je kljuĉnega pomena komunikacijski 

pouk, pri katerem uĉenci aktivno uporabljajo besedišĉe, razvijajo skladnjo in samozavest za 

aktivno uporabo jezika. Uĉitelj mora uĉence pri govoru na pravilen naĉin popravljati (jih 

spodbujati, usmerjati) ter tako doseĉi, da se uĉenci samozavestno in samostojno izraţajo v 

drugem jeziku z nauĉenim in usvojenim besedišĉem.   

Branje je dejavnost, pri kateri je aktivno oko, s pomoĉjo katerega sprejemamo informacije. 

Razvoj bralne zmoţnosti se zaĉne, ko ima otrok ţe oblikovane navade govorjenega jezika, ki 

vplivajo na branje (Rot Vrhovec, 2016, po Plut Pregelj, 1990).  Branje in poslušanje imata 

skupne znaĉilnosti, a se tudi razlikujeta. Skupen jima je jezik, torej sistem simbolov in 

struktura, ki jo ĉlovek razbira in vkljuĉuje v svojo kognitivno strukturo (Plut Pregelj, 2012). 

Ĉlovek mora biti pri obeh dejavnostih miselno in ĉustveno aktiven, besedilo si mora 

zapomniti in ga razumeti, ga kritiĉno ovrednotiti in osmisliti. Tako kot pri branju in 

poslušanju uporablja podobne strategije tudi pri predelovanju besedil.   

Pri branju se osredotoĉamo na razumevanje namena sporoĉevalca in pridobivanje informacij, 

v doloĉenih primerih pa tudi na manj pomembne informacij. Branje vkljuĉuje tudi 

razumevanje nejezikovnih prvin (slike, tabele, grafi, preglednice) ter oblikovanost besedila 
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(Ferbeţar, idr., 2004). Pri uĉenju drugega jezika je pomembno, da uĉitelj izbira najprej 

besedila, ki vkljuĉujejo ţe znano besedišĉe in postopoma dodaja nove besede in s tem 

omogoĉa nadgrajevanje znanja.  

Pisanje je zahtevna in zapletena miselna dejavnost, ki je povezana z drugimi jezikovnimi 

dejavnostmi ter z motoriko in vidom (Plut Pregelj, 2012). Govorjenja se lahko nauĉimo tudi 

brez formalnega pouĉevanje, medtem ko ga za pisni jezik potrebujemo. Da se otrok zaĉne 

uĉiti pisati, je potrebna fiziološka zrelost, razvoj roke ter usklajena dejavnost roke in oĉi. 

Spretnosti, potrebne za pisanje, se razvijajo pri otroku postopno, sistematiĉno, z razliĉnimi 

dejavnostmi, kot so ĉeĉkanje, urjenje fine motorike, poslušanje, pripovedovanje zgodb (prav 

tam). Pri otrocih, ki se zaĉnejo uĉiti drugega jezika, je pomembno, da spoznajo abecedo in 

pisavo tega jezika. Šele nato lahko razvijajo sporazumevanje s pisanjem.  

2 USVAJANJE IN UČENJE JEZIKA   

2.1 Prvi jezik oz. materni jezik 

Iz poimenovanja prvi jezik (ang. first language, native language, nem. Erstsprache) lahko 

razberemo, da je to jezik, ki ga zaĉnemo prvega uporabljati. Prvi jezik je tisti, »ki se ga ĉlovek 

zaĉne uĉiti kot prvega (v ĉasu), torej preden se zaĉne uĉiti kateregakoli drugega jezika« (Pirih 

Svetina, 2005: 9). Tudi I. Ferbeţar (1997) pravi, da je prvi jezik tisti, ki se ga nauĉimo najprej 

 v svoji druţini oz. v ţivljenjskem okolju ali pa mu zaradi razliĉnih razlogov dajemo 

prednost. V literaturi lahko zasledimo tudi uporabo besedne zveze materni jezik, ki ga mnogi 

uporabljajo kot sinonim za prvi jezik. Ob poimenovanju materinšĉina oz. materni jezik, mnogi 

pomislijo, da je to jezik, ki ga je otrok prevzel od matere (Rot Vrhovec, 2016). Toda to ni 

nujno, saj se otrok lahko najprej nauĉi jezika, ki ga govori oĉe, pa ga mati ne zna oz. ne 

obvlada. V takšnem primeru je bolje uporabiti termin prvi jezik. N. Pirih Svetina (2005, po 

Klein, 1986) navaja, da je prvi jezik tudi prvi po svoji pomembnosti, ker naj bi uĉenje prvega 

jezika potekalo vse ţivljenje (npr. uĉenje besed). Prvi jezik je sredstvo, s katerim se 

identificiramo z doloĉeno jezikovno in druţbeno skupino, in sredstvo ĉustvovanja ter 

sporazumevanja z osebami, ki govorijo isti jezik.  Ljudje, ki govorijo jezik okolja in ţivijo na 

doloĉenem obmoĉju, so poimenovani kot rojeni govorci ali domaĉi govorci (ang. native 

speaker) (Ferbeţar, 1997; Pirih Svetina, 2005; Rot Vrhovec, 2016).  

2.1.1 Usvajanje prvega jezika oz. maternega jezika  

Usvajanje ali uĉenje prvega jezika je del otrokovega razvoja (Pirih Svetina, 2005).  Priĉne se 

ţe takoj ob rojstvu, ko se otrok zaĉne vkljuĉevati v skupnost in sporazumevati s svojimi 

prvimi in najbliţjimi sogovorci. Usvajanje prvega jezika poteka skladno s procesom otrokove 

primarne socializacije, uĉenje prvega jezika pa skladno z usvajanjem prvega jezika kot uĉenje 

njegove standardne razliĉice, ki poteka v doloĉenem ĉasovnem obdobju (šolanje) naĉrtno in 

vodeno ter vkljuĉuje vse od opismenjevanja do uĉenja zborne izreke (Pirih Svetina, 2005). 

Proces usvajanje jezika naj bi se po koncu pubertete preteţno zakljuĉil, ker naj bi bila veĉina 

struktur usvojenih ţe v prvih petih letih ţivljenja. Doloĉena podroĉja usvajanja jezika, tj. 

usvajanje besedišĉa, pa naj bi potekala celo ţivljenje (Pirih Svetina, 2005; po Klein, 1986; 

Johnson in Johnson, 1998). 

 

Kot smo ţe omenili, lahko prvi jezik enaĉimo s besedno zvezo materni jezik. Pri uporabi 

izrazov moramo biti pozorni na to, da je lahko prvi jezik otroka jezik, ki ga je ta prevzel po 

oĉetu in ga mama ne zna/ne obvlada. V tem primeru je bolje uporabiti nevtralno 

poimenovanje glede na spol, in sicer prvi jezik (Rot Vrhovec, 2016).  
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Ĉe se prvi jezik usvaja kot en sam jezik, govorimo o monolingvistiĉnem usvajanju prvega 

jezika. Prva jezika pa sta lahko tudi dva, npr. kadar otrokovi starši govorijo razliĉna jezika. V 

tem primeru govorimo o bilingvalnem usvajanju prvih jezikov (Pirih Svetina, 2005, po Klein, 

1986). Bilingvalno usvajanje prvega jezika vodi v razliĉne oblike dvojeziĉnosti.  

2.2 Drugi jezik oz. jezik okolja  

Drugi jezik (ang. second language, nem. Zweitsprache) ali jezik okolja je jezik, ki se ga 

posameznik uĉi/nauĉi poleg prvega jezika, v šoli, predvsem pa iz okolja v katerem ţivi. Je 

uradni jezik in jezik vsakdanjega ţivljenja neke drţave, ĉlovek pa se ga nauĉi predvsem zaradi 

potrebe po komunikaciji (Ferbeţar, 1997). Slovenšĉina je drugi jezik oziroma jezik okolja za 

tiste ljudi, ki se priselijo v Slovenijo zaĉasno ali za stalno in se morajo za potrebe 

sporazumevanja nauĉiti slovenskega jezika. Prav tako je slovenšĉina drugi jezik na 

manjšinskih obmoĉjih avstrijske Koroške, za tiste, katerih je prvi jezik nemšĉina ali kateri 

drug jezik. N. Pirih Svetina (2005; po Klein 1986) pravi, da je drugi jezik tisti jezik, ki ga 

posameznik uporablja kot sredstvo komunikacije, vzporedno pa uporablja tudi prvi jezik. 

Usvajal naj bi se v okolju, v katerem se ta jezik govori in uporablja kot primarno sredstvo 

komunikacije. S. Kranjc (2004: 146) navaja, da je »drugi jezik vsak jezik, ki se ga 

posameznik ali skupina nauĉi kot neprvi jezik«. To naj bi vkljuĉevalo tako uĉenje jezika 

okolja kot uĉenje tujih jezikov (prav tam). Drugi jezik je lahko pojmovan tudi kot jezik, ki v 

nekem okolju opravlja doloĉene socialne funkcije (Pirih Svetina, 2005, po Littlewood, 1995). 

V  Republiki Sloveniji ţivi veliko ljudi, ki slovenšĉino uporabljajo za to, da se lahko 

sporazumevajo, doma, pri uĉenju ali drugih okolišĉinah pa uporabljajo druge jezike (prvi 

jezik). Slovenšĉina je zanje drugi jezik, v prvi vrsti pa je njena glavna vloga socializacija, 

moţnost vkljuĉevanja v okolje (Slovenšĉina kot drugi ali tuji jezik (b.d.). Drţava priznava kot 

avtohtoni manjšini italijansko in madţarsko narodno skupnost na obmejnih obmoĉjih, na 

katerih tudi ţivijo pripadniki obeh skupnosti. Poleg slovenšĉine veljata tam kot uradna jezika 

italijanšĉina ali madţaršĉina. Ta pravica je zapisana tudi v Ustavi RS. Tudi romska skupnost 

na Slovenskem ima posebne pravice. Zakon o romski skupnosti doloĉa, da Republika 

Slovenija spodbuja in ohranja razvoj romskega jezika (Italijanska, madţarska in romska 

jezikovna skupnost (b.d.). 

2.2.1 Usvajanje drugega jezika oz. jezika okolja  

Ko pomislimo na uĉenje drugega jezika, imamo v mislih proces zavestnega uĉenja, ko 

posameznika v nekem primernem prostoru uĉimo pravil tvorjenja in rabe jezika (Kranjc, 

2004). Nekateri otroci ţe od zgodnjega otroštva poleg prvega oziroma maternega jezika 

spontano usvajajo še en jezik (drugi jezik) v bolj ali manj naravnem okolju. Lahko ga usvajajo 

v druţini, med igro z drugimi otroki, v razliĉnih ustanovah, v delavnicah, ne poĉitnicah ali 

poletnih šolah v drugih drţavah, v katerih se ta drugi jezik govori kot materni jezik. 

Velikokrat usvajanja jezika niti ne zaznamo, ker poteka kot spontano usvajanje, ki je 

velikokrat povezan z neformalnimi naĉini uĉenja. Primer uĉenja in usvajanja drugega jezika 

hkrati so poletne šole, v katerih se otroci naĉrtno uĉijo pravil tvorjenja in rabe jezika, hkrati pa 

ta jezik uporabljajo v okolju, v katerem velja ta jezik kot prvi jezik (Kranjc, 2004).  

Obstajajo razliĉni razlogi, zakaj pride do usvajanja in uporabe dveh jezikov. Prvi razlog je 

pripadnost otroka doloĉeni manjšinski skupini. Primer so otroci madţarskih staršev v 

Vojvodini, italijanskih staršev v Istri ali otroci gradišĉanskih Hrvatov v Avstriji (Prebeg 

Vilke, 1995). Starši ţelijo z odkrivanjem in ohranjanjem svojih korenin omogoĉiti otrokom 

boljšo vkljuĉenost v okolje, druţbo in kulturo, ponuditi izpopolnjeno identiteto in razširiti 

dimenzije in njihov pogled na svet in ţivljenje (Kovaĉiĉ, 2007). Drugi razlog je ţivljenje 
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druţine v tuji drţavi zaradi sluţbe, študija, politiĉne ali ekonomske migracije (Prebeg Vilke, 

1995). Primer so priseljenci iz drţav nekdanje Jugoslavije v Sloveniji. V preteklosti so se 

ljudje iz nekdanje drţave priseljevali iz vojnih razlogov, danes se priseljujejo zaradi sluţbe in 

študija. Vkljuĉevanje otrok priseljencev  iz drţav nekdanje drţave in uĉenje slovenšĉine kot 

drugega jezika je v slovenskih šolah vsakdanjik. Eden od razlogov za uĉenje drugega jezika je 

mešani zakon  v katerem druţina ţivi v drţavi enega od staršev ali pa v drţavi, v kateri sta 

oba starša  tujca. Otroci usvajajo drugi jezik v bolj ali manj naravnem okolju, torej v druţini 

ali širšem okolju (Prebeg Vilke, 1995). Kot razlog za vpis otrok  iz popolnoma italijanskih 

druţin v slovenske šole v Italiji navaja K. Kovaĉiĉ (2007) izziv in prednost v veĉjeziĉnem in 

veĉkulturnem prostoru. Drugi jezik otroci usvajajo zato, ker jih do tega pripeljejo okolišĉine, 

v katerih ţivijo (prav tam). Velikokrat je komunikacija s posamezniki odvisna od znanja 

drugega jezika. Usvajanje drugega jezika vodi do dvojeziĉnosti ali bilingualizma ţe v 

otroštvu. Ta proces je  zelo zapleten. Tako kot se otroci med seboj razlikujejo, se razlikujejo 

tudi naĉini uĉenja jezika, prav tako med vsemi otroki obstajajo tudi individualne razlike, ki 

bolj ali manj vplivajo na uĉenje drugega jezika (Prebeg Vilke, 1995). 

2.3 Tuji jezik  

Tuji jezik (ang. foreign language, nem. Fremdsprache) je jezik, ki se ga uĉimo v okolju, v 

katerem se ta jezik ne uporablja (Pirih Svetina, 2005).  I. Ferbeţar (1997) pravi, da je tuji jezik 

ne-prvi jezik, ki se ga posameznik uĉi in nauĉi v šoli in ima v neki deţeli zares status tujega 

jezika ter ni sredstvo sporazumevanja, kot je na primer anglešĉina  v slovenskih šolah. Ta 

jezik se po navadi ne uporablja v vsakodnevnih situacijah, tudi ko je zelo dobro usvojen. 

Uĉenje anglešĉine v slovenskih šolah poteka sistematiĉno (doloĉeno število ur na teden), 

vendar uĉenci jezika ne uporabljajo v svojem vsakdanjem ţivljenju (Pirih Svetina, 2005, po 

Klein 1986, Crystal 1992). Ĉe upoštevamo obe definiciji, pomeni, da »tuji jezik ni jezik 

okolja, v katerem se ga uĉimo, in ni jezik komunikacije v rutinskih situacijah« (prav tam: 13). 

N. Pirih Svetina (2005, po Crystal 1992) meni, da je zadosten pogoj za definicijo zgolj prvi 

pogoj. Drugi pogoj, da se tuji jezik ne uporablja v vsakodnevnih situacijah, ni  nujen, saj 

lahko tuji jezik uporabljamo tudi v vsakodnevnih situacijah, kot so pisanje po elektronski 

pošti in na potovanjih (prav tam). N. Pirih Svetina, (2005, po Littlewood, 1995) izpostavi 

definicijo, da se tujega jezika uĉimo zaradi ţelje in potrebe po sporazumevanju zunaj lastne 

jezikovne skupnosti. V Sloveniji je prvi tuji jezik za veĉino otrok v osnovnih šolah 

anglešĉina. Ta se od leta 2016/17 izvaja kot obvezni uĉni predmet za vse uĉence, ki so vpisani 

v 2. razred osnovne šole (Pravilnik o postopnem uvajanju prvega tujega jezika v 2.  razred 

osnovne šole, 2014).  

2.4 Vpliv učenja drugega jezika na otrokov razvoj  

Razliĉne raziskave (npr. Hakuta, 1986; Holzman, 1997; Siraj-Blatchford in Clark, 2000; v 

Marjanoviĉ Umek, 2009) ugotavljajo, da je dvojeziĉnost in zgodnje uĉenje tujega jezika 

otrokova prednost in ne ovira v razvoju. Uĉenje drugega jezika ima pozitivne uĉinke na 

otrokov splošni razvoj, ker spodbuja divergentnost mišljenja, omogoĉa metajezikovno 

zavedanje in zvišuje zmoţnost jezikovne analize in jezikovne fluentnosti, spodbuja razvoj 

socialne kognicije, vpliva na pozitivno pojmovanje samega sebe in pogostejše ter 

kakovostnejše vzpostavljanje novih socialnih interakcij (Marjanoviĉ Umek, 2009). Tudi K. 

Vujnović Malivuk in Palmović (2015) menita, da imajo otroci, ki odrašĉajo z dvema 

jezikoma, ţe razvito metajezikovno zavedanje o obstoju dveh jezikov. Otroci naj bi ţe takoj 

po rojstvu razvili sposobnost razlikovanja svojih dveh jezikov (prav tam).  
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3 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA UČENJE DRUGEGA JEZIKA  

Usvajanje jezika je zapleten proces in je rezultat mnogih dejavnikov. Otroci se med seboj 

razlikujejo in v razliĉnih situacijah se uĉijo jezik na razliĉne naĉine (Prebeg Vilke, 1995). V 

strokovni literaturi so navedeni razliĉni dejavniki, ki vplivajo na usvajanje drugega jezika. N. 

Pirih Svetina (2005) jih razdeli na biološko-fiziĉne (starost, spol, telesno stanje), psihološke 

(kognitivne sposobnosti, jezikovna nadarjenost, osebnostne lastnosti, motivacija za uĉenje in 

stališĉa povezana z uĉenjem nasploh in specifiĉno z uĉenjem jezika, stališĉa do kulture in 

govorcev ciljnega jezika) ter socialne dejavnike, med katerimi so geografsko-narodnostno-

jezikovni, izobrazbeni, socialnoekonomski, uĉno okolje in pogoji uĉenja, informiranost in 

vedenje o svetu, znanje drugih jezikov ter kulturno okolje iz katerega izhaja uĉeĉi se. AlForidi 

(2016) navaja kot pomembne dejavnike pri usvajanju drugega jezika starost, kakovost in 

koliĉino interakcije z jezikom, otrokovo osebnost (ĉe je vzgojen v dvojeziĉnem okolju), 

kognitivne sposobnosti in motivacijo. N. Holc (2010) navaja dejavnike, ki izhajajo iz uĉenca 

samega: starost otrok, prejšnje izkušnje, pomen jezikovne zavesti in motivacija. Tudi M. Seliĉ 

(2009) omenja dejavnike, kot so starost, motivacija, ĉutila, sorodnost jezikov in okolje. To so 

splošni dejavniki, ki vplivajo na vse, ki se uĉijo drugega jezika. Avtorji pripisujejo 

posameznim dejavnikom veĉjo ali manjšo pomembnost.   

3.1 Starost 

V literaturi (Prebeg Vilke, 1995, Pirih Svetina, 2005, Seliĉ, 2009, Kaĉ, Holc, Šeĉerov, 

Lesniĉar, Cajhen, 2010, Pertot, 2011, Crescentini in Fabbro, 2014) se najpogosteje pojavlja 

starost kot dejavnik, ki vpliva na uĉenje jezika. Splošno znano je dejstvo (empiriĉno ni 

potrjeno), »da so otroci pri uĉenju drugega jezika uspešnejši kot odrasli« (Pirih Svetina, 2005: 

14). Narejene raziskave so pokazale, da otroci in odrasli usvajajo strukture drugega jezika v 

podobnem zaporedju, se pa razlikujejo v hitrosti kot uspešnosti usvajanja drugega jezika (prav 

tam). Tudi M. Prebeg Vilke (1995: 62) je mnenja, »da otroci laţje usvajajo drug jezik kot 

odrasli«. Navaja primer, ko so otroci s starši odšli v tujino za doloĉeni ĉas in se v razliĉnih 

razmerah nauĉili in usvojili drugi jezik v kratkem ĉasu tako, da so ga uporabljali brez napak. 

Za te otroke je znaĉilno, da v tujini, v šoli ali vrtcu, doloĉeni ĉas molĉijo, pozorno opazujejo 

in poslušajo, kaj vse se dogaja okoli njih.  Po doloĉenem ĉasu nenadoma spregovorijo v 

drugem jeziku in se popolnoma vkljuĉijo v novo okolje. Takšen primer pri odraslih osebah ni 

znan. M. Prebeg Vilke (1995) pravi, da so pri nekaterih raziskavah prišli do ugotovitev, da 

otroci, ki zaĉnejo uĉenje jezika pred šestim letom starosti, usvojijo ta jezik brez tujega 

naglasa. Kasneje, med sedmim in enajstim letom starosti, je naglas neznaten, po dvanajstem 

do trinajstem letu starosti pa prihaja do transferja naglasa iz prvega jezika. V. Gršković (2013) 

navaja predpostavko nekaterih avtorjev, da se vrhunec usvajanja jezika zaĉne po drugem letu 

in traja do petega leta starosti. Obdobje se zaĉne zakljuĉevati med sedmim in desetim letom 

starosti. Zapiše, da se del raziskovalcev strinja z ugoditvijo, da se po adolescenci teţko dosega 

sposobnost izgovarjave, ki je podobna izgovarjavi rojenega govorca. Drugi del raziskovalcev 

(Bahrick, idr. po Gršković, 2013) trdi, da se besedišĉe, fluentnost in v doloĉenih primerih tudi 

skladnja lahko usvajajo enako dobro pred adolescenco in po njej. N. Holc (2010) povezuje 

dejavnik starost z znaĉilnimi razvojnimi sposobnostmi od 12- do 14-letnih otrok. To so 

mladostniki, ki imajo ţe dokaj dobro razvite kognitivne sposobnosti. V proces uĉenja se 

vkljuĉujejo bolj ozavešĉeno, znajo primerjati, analizirati, domnevati itd., to pa ni moţno pri 

mlajših uĉencih.  I. Ferbeţar (1999) izpostavi pri dejavniku starost »kritiĉno dobo«.  Veliko 

ljudi meni, da se otroci laţje uĉijo drugega jezika, sama pa meni, da so otroci manj 

obremenjeni za nove stvari, bolj odprti, so manj ukalupljeni v druţbo, zato hitreje in laţje 

pridejo do cilja, tj. do razvite sporazumevalne zmoţnosti, kot pa odrasli.  
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Literatura (Ferbeţar, 1999: 428,  po O Grady et al, 1997) navaja »kot vprašljivo le fonološko 

zmoţnost«, na uĉenje drugih vrst zmoţnosti pa naj starost ne bi vplivala. O kritiĉnem obdobju 

je pisal tudi Lenneberg (1967, po Prebeg Vilke, 1995: 63), ki temu obdobju pripisuje »bloke, 

ki se pojavljajo pri uĉenju drugega jezika«. »Bloki« se hitro veĉajo po puberteti. Tudi on 

izpostavi, da se tuji naglas po tem obdobju teţko obvlada, sposobnosti, ki ĉloveku omogoĉajo 

avtomatiĉno usvajanje jezika z izpostavljanjem, pa izginjajo. M. Prebeg Vilke (1995) navaja, 

da je veĉina raziskav pokazala in potrdila, da pri uĉenju drugega jezika obstaja kritiĉno ali 

obĉutljivo obdobje. Navaja, da ni res, da tisti, ki se jezika priĉnejo uĉiti kasneje, ne doseţejo 

stopnje, da bi jezik govorili brez napak, vendar je dejstvo, da je zgodnje obdobje kljuĉno, ĉe 

ţelimo obvladati jezik brez tujega naglasa (prav tam). Long (po Prebeg Vilke, 1995) na 

podlagi rezultatov nekaterih raziskav sodi, da je teţko usvojiti naglas rojenega govorca, ĉe do 

prvega stika z jezikom ne pride pred šestim letom starosti. Kar pa ne pomeni, da je nemogoĉe 

usvojiti dobro izgovarjavo, temveĉ pomeni, da kasneje, kot zaĉnemo z usvajanja jezika, teţje 

doseţemo oz. je nemogoĉe doseĉi visoko stopnjo izgovarjave rojenega govorca (prav tam).  

Starost pri uĉenju drugega jezika ni pomembna zgolj zaradi sposobnosti izgovarjave, ampak 

vpliva tudi na sposobnost usvajanja skladnje, besedišĉa in  na sposobnost slušnega 

razumevanja. Otroci do šestega leta razvijejo kompetenco rojenega govorca v izgovarjavi, 

medtem ko mladostnik v puberteti laţje in hitreje razvije sposobnost skladnje, morfologijo in 

semantiko (Prebeg Vilke, 1995). Razlika pri starosti je tudi ta, da odrasla oseba doţivlja jezik 

kot formalni sistem, se zavestno uĉi jezikovnih pravil in jih tudi uporablja, medtem ko otrok 

ne doţivlja jezika kot sistem pravil, temveĉ kot sredstvo, s katerim se izraţa (prav tam).  

3.2 Motivacija  

Pri uĉenju drugega jezika ima motivacija kljuĉno vlogo, saj je od nje odvisno kdaj, kako in 

koliko se bo posameznik nauĉil drugega jezika. Motivacija ni nekaj stalnega in nekaj, kar ima 

vsak uĉeĉi se, temveĉ je dejavnik, ki se med procesom uĉenja spreminja in razliĉno vpliva na 

usvajanje oziroma uĉenje jezika. Je »poimenovanje za vrsto dejavnikov in njihovo 

medsebojno vplivanje, ki povzroĉi, da se nekdo zaĉne uĉiti in potem pri uĉenju tudi vztraja« 

(Pirih Svetina, 2005: 15; po Klein 1986). Lambert in Gardner sta doslej opravila najveĉje 

raziskave na podroĉju motivacije pri usvajanju jezikov (Prebeg Vilke, 1995). Razlikovala sta 

dva temeljna tipa motivacije, in sicer integrativnega in instrumentalnega.  

Integrativni tip motivacije je dominanten pri usvajanju prvega jezika. Pri usvajanju drugega 

jezika pa je njegova pomembnost odvisna od posameznika in je relativna (Pirih Svetina, 

2005). Pojavi se, kadar se ţeli uĉenec »identificirati s kulturo drugega jezika« (Prebeg Vilke, 

1995: 66). Mower (1960, v Prebeg Vilke, 1995) je opisal to motivacijo pri uĉenju prvega 

jezika. Otrok naj bi povezoval jezik z zadovoljstvom, ki ga prinaša prisotnost staršev. Otrok 

se ţeli povezati s starši tako, da se nauĉi njihovega jezika. Enako velja za otroka, ki se uĉi 

drugega jezika, ker se ţeli povezati in identificirati z okoljem, v katerem se nahaja (prav tam). 

Oseba se ţeli nauĉiti drugega jezika, ker si ţeli postati podoben tistim, ki ta jezik govorijo in 

obvladajo, ali pa ker ţeli spoznati novo kulturo in se vanjo aktivno vkljuĉiti  (Štrukelj, 1995, v 

Pirih Svetina, 2005). Motivacija kot dejavnik integracije torej pozitivno vpliva na uĉenje, 

lahko ima pa tudi negativni vpliv na uĉenje drugega jezika. To je v primeru, ko uĉeĉi se ne 

ţeli izgubiti »socialne identitete svoje matiĉne skupnosti«, in zaradi tega lahko pride do 

fosilizacije jezika. To lahko upoštevamo kot eno od razlag za kritiĉno obdobje uĉenje jezika 

(Pirih Svetina, 2005: 15). 

Drugi tip motivacije je instrumentalna motivacija. Pojavi se, kadar uĉeĉi se uĉi drugega jezika 

zaradi funkcionalnosti, tj. da bi uresniĉil doloĉene cilje. Npr. da bi lahko komuniciral s svojim 
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okoljem, da bi lahko v šoli uspešno spremljal pouk, ki poteka v drugem jeziku, da bi lahko 

opravljal izpite, dosegal socialno priznanje in ekonomske koristi (Prebeg Vilke, 1995; Pirih 

Svetina, 2005). Obe motivaciji tvorita celoto in sta kljuĉni pri uĉenju drugega jezika. Poleg 

motivacije pa so zelo pomembna tudi stališĉa, ki jih ima uĉeĉi se do drugega jezika, do 

njegovih govorcev, do uĉenja drugih jezikov in na splošno o jezikih. Stališĉa lahko otroka 

motivirajo ali demotivirajo za uĉenje jezika. J. Mihajlević Djigunović (1998, v Pirih Svetina, 

2005) govori o treh vrstah stališĉ do drugega jezika, pred in med procesom uĉenja. Pred 

uĉenjem jezika so stališĉa »povezana z jezikovno skupnostjo in narodom, katerega jezik naj bi 

se uĉil«. Med uĉenjem jezika pa so stališĉa usmerjena v pouk, naĉin uĉenja jezika in uĉitelja.  

Obstajajo še splošna stališĉa, kot so »odnos do tujih jezikov, etnocentrizem, avtoritativnost, 

nezadovoljstvo s poloţajem v druţbi in potreba po uveljavljanju« (Prebeg Vilke, 1995: 15). 

Pri otrocih so zelo pomembna tudi stališĉa, ki jih imajo starši. Velikokrat stališĉa staršev 

negativno vplivajo na otroke. Le-ti zatem v šolah odkrito ali podzavestno odklanjajo uĉenje 

jezika, zmanjša se njihova motivacija za uĉenje drugega jezika  (Prebeg Vilke, 1995). 

Obstajajo tudi primeri, v katerih otroci zaĉnejo zavraĉati prvi jezik, ker se ţelijo ĉim prej 

integrirati v novo okolje. Integracija v okolje jim tako predstavlja motivacijo za uĉenje 

drugega jezik, vendar se s tem zapostavlja prvi jezik.  

3.3 Inteligenca  

M. Prebeg Vilke (1995: 66) piše, da je eden od pomenov inteligence »sposobnost 

obvladovanja in uporabljanja mnogih akademskih sposobnosti«. Inteligenco pogosto 

poimenujemo kot faktor g (ang. general factor); to pa razumemo kot sposobnost uĉenja in ne 

kot dejansko znanje, ki se po navadi meri z inteligenĉnimi testi. Zelo teţko loĉimo sposobnost 

za uĉenje od dejanskega znanja in ravno zaradi tega prihaja do nezaupanja v inteligenĉne teste 

(Prebeg Vilke, 1995). Obstaja dvom, da faktor g vpliva na uĉenje jezika. Lennneberg (1967, v 

Prebeg Vilke, 1995) je poudaril, da lahko vsak obvlada prvi jezik, le tisti ne, ki so resno 

mentalno zaostali. Torej ĉe inteligenca (faktor g) ni odloĉilna za usvajanje prvega jezika, 

lahko sklepamo, da ni pomembna pri usvajanju drugega jezika, še posebej takrat, ko so otroci 

naravno izpostavljeni jeziku. Nekateri razlikujejo dve vrsti sposobnosti uĉenja/usvajanja 

jezika, in sicer kognitivno sposobnost, povezano s splošno inteligenco in kognitivno 

sposobnost povezano z vešĉinami, ki so potrebne za tekoĉo uporabo jezika. Omenjeni 

sposobnosti se razvijata neodvisno druga od druge in sta obe prisotni pri uĉenju jezikov. 

Nekateri raziskovalci so mnenja, da sta ti dve sposobnosti tesno povezani, spet drugi menijo, 

da ne. Ekstrand (1977, v Prebeg Vilke, 1995) je ugotovil zelo nizko povezavo med tema 

dvema sposobnostima na podlagi poslušanja in prostega govora ter zelo visoko povezavo na 

podlagi branja in pisanja. Lahko sklepamo, da je inteligenca odloĉilna za uspeh pri uĉenju 

tujega jezika v razmerah šolskega pouka, ki poteka po formalni poti, da pa je mnogo manj 

pomembna v naravnih situacijah, v katerih otroci usvajajo drugi jezik med komunikacijo in 

aktivno udeleţbo v okolju, v katerem se ta jezik uporablja (Prebeg Vilke, 1995).   

3.4 Nadarjenost 

Veliko otrok ţe zelo zgodaj usvoji doloĉene besede, pesmi v drugem ali tujem jeziku in takrat 

ljudje pogosto pravimo, da je ta otrok talentiran za jezike. Kaj dejansko to pomeni, pa je 

nekoliko teţje razloţiti. Skehan (1991, v Pirih Svetina, 2005) definira jezikovno nadarjenost 

kot »talent za uĉenje jezika, ki je neodvisen od inteligentnosti in ni posledica rezultata 

predhodnih uĉnih izkušenj, je relativno stabilen« in zelo razliĉen pri vsakemu posamezniku 

(prav tam: 15). Meni tudi, da naj bi jezikovna nadarjenost predstavljala sposobnosti, ki 

omogoĉajo laţje usvajanje jezika. Jezikovna nadarjenost naj bi vkljuĉevala sposobnost 
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razlikovanja glasov in povezovanja glasov s ĉrkovnim zapisom. Vkljuĉevala na bi še 

sposobnost prepoznavanja vlog besed v povedih, sposobnost povezovanja izgovorjenega s 

pomenom in prepoznavanje slovniĉnih pravil v jezikovnem gradivu (prav tam). 

Ljudje ob besedni zvezi talent za jezike pogosto pomislijo na to, da ima oseba smisel za 

jezike. Talent si predstavljajo kot sposobnost pomnjenja sekvenc tujega jezika, to je od 

posameznih besed do celih pesmi ali dialogov ob izgovarjavi, ki posnema model, ki ga sliši 

(Prebeg Vilke, 1995).  Ta oznaka je precej podobna definiciji treh temeljnih komponent 

jezikovnih sposobnosti, ki so: 1. sposobnost, prepoznavanja in pomnjenja novih glasov, 2. 

senzibilnost za slovnico jezika, tj. za oblike sistema tega jezika, in 3. sposobnost, 

prepoznavanja in identificiranja podobnosti ter razlik med oblikami in pomeni (prav tam).  

3.5 Značilnosti osebnosti  

Osebnostne lastnosti, kot so ekstravertiranost nasproti introvertiranosti, samozavest, 

inhibicija/zaviranje, pripravljenost za tveganje, zaskrbljenost, so dejavniki, ki se jim pripisuje 

pomemben vpliv na uĉenje jezikov (Rot Vrhovec, 2016, po Zafar, Meenakshi, 2012). 

Najpogosteje se omenja ekstravertiranost oziroma intravertiranost. Ekstravertirani ali tihi, 

toda odzivni uĉenci se uĉijo drugega jezika veliko hitreje kot srameţljivi ali agresivni (Rot 

Vrhovec, 2016, po Cummins, 1986). Velja splošno prepriĉanje, da naj bi bili ekstravertirani 

posamezniki uspešnejši pri uĉenju jezika. Raziskave sicer tega niso potrdile, obstaja pa 

moţnost, da ekstravertirane osebe hitreje in laţje naveţejo stik z drugimi in so poslediĉno bolj 

izpostavljene jeziku (Pirih Svetina, 2005, po Ellis, 1986). Raziskave so pokazale tudi, da je 

ekstravertiranost povezana s pogostejšo rabo besed, ki so povezane s sporazumevanjem, 

druţabnimi procesi, ljudmi in druţino (Rot Vrhovec, 2016, po Hirch, Peterson, 2009).  

Pogovori med introvertiranimi so tematsko usmerjeni, medtem ko so pri ekstravertiranih 

pogovori odprti in zajemejo širši spekter. »Med obojimi se kaţejo razlike tudi v jezikovnem 

slogu in pri odzivih v medsebojnih situacijah.« »Introvertirani so pri jezikovnem vedenju 

previdnejši, ekstravertirani ne oklevajo pri izraţanju svojega subjektivnega mnenja« (Rot 

Vrhovec, 2016: 62, po Beukebook, Tanis, Vermeulen, 2012).  

3.6 Druţina in okolje  

»Na otrokovo uspešno pridobivanje znanja in uporabo tega vpliva okoljski dejavnik, kot je 

socialno-ekonomski poloţaj (SEP) otrokove druţine« (Rot Vrhovec, 2016: 69). A. Rot 

Vrhovec (2016) navaja raziskavo L. Marjanoviĉ Umek iz leta 2004, ki so jo izvedli med 

slovenskimi otroki. Rezultati raziskave kaţejo, »da otroci iz druţin z nizkim ekonomskim in 

socialnim poloţajem v povpreĉju slabše berejo« (prav tam: 69). Branje je ena od 

sporazumevalnih dejavnosti, ki pomembno vplivajo na uĉenje jezika. V raziskavi  L. 

Marjanoviĉ Umek »so imeli otroci staršev z niţjo izobrazbo v povpreĉju slabši splošni uĉni 

uspeh kot otroci staršev s srednjo in višjo izobrazbo« (prav tam: 69 in 70). Tudi druge 

raziskave so pokazale podobne rezultate. »Starši, ki imajo sami izkušnje s šolanjem, pogosteje 

sodelujejo z otroki po šolskem zgledu /…/, kot tisti starši, ki teh izkušenj nimajo (Rogoff idr., 

2003, v Rot Vrhovec, 2016: 71). Poudariti moramo tudi stališĉa druţine do drugega jezika, ki 

pomembno vplivajo na otroke. Zelo pomembno je, da ima druţina kot celota pozitiven odnos 

do uĉenja drugega jezika in da otroke spodbuja pri uĉenju, ker s tem pozitivno vplivajo na 

otroka in njegovo motivacijo po znanju. Ĉe druţina zavraĉa drug jezik, se to v veĉini 

primerov prenese na otroka, to pa lahko pripelje do kritiĉnega obdobja, predvsem s socialnega 

vidika.  
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3.7 Učiteljeva vloga pri poučevanju  

Uĉitelj ima kljuĉno vlogo pri usvajanju drugega jezika, ker lahko na uĉenĉevo motivacijo in 

uĉenje ter usvajanje odloĉilno vpliva s svojo osebnostjo, s svojim pristopom in naĉinom dela,  

s svojimi priĉakovanji ter dajanjem povratne informacije. »Od njega se priĉakuje, da je dober 

strokovnjak (obvlada svoje podroĉje pouĉevanja; v tem primeru slovenski jezik), razumevajoĉ 

in topel pedagog ter dober didaktik /…/« (Rot Vrhovec, 2016: 125). Biti mora »dober zgled 

uĉencem, usklajevalec, poznavalec uĉenĉevih potreb in teţav, usmerjevalec, spodbujevalec, 

organizator in ustvarjalec  ĉim optimalnejših razmer, inovator uĉnih pristopov, oblik in metod 

dela ter didaktiĉnih pripomoĉkov« (prav tam). Zelo pomembno vlogo ima pri oblikovanju 

uĉenĉeve samopodobe, ima pa tud velik vpliv na uĉenĉevo motivacijo. Kot pozitivna notranja 

motivacija deluje uĉenĉeva pozitivna samopodoba, ki je pod moĉnim vplivom zunanjih 

spodbud. Pozitivna samopodoba pa se razvije ob ustreznem spodbujanju iz okolice; to so 

uĉitelji, starši, vrstniki. Uĉiteljevo zaupanje v uĉenca pozitivno vpliva na uĉenje s stalno 

povratno informacijo, s spodbujanjem, opogumljanjem in podporo. Uĉiteljeva povratna 

informacija naj bo motivacijska. Uĉitelj naj se osredotoĉi na napredek uĉencev in na proces 

uĉenja in ne toliko na napake (Holc, 2010). Napake so sicer pokazatelj, na katerem nivoju 

znanja je uĉenec, vendar jih uĉitelj ne bi smel postavljati v ospredje. Pomembno je, da uĉitelj 

uĉence ĉim bolj spodbuja k izraţanju v ciljnem jeziku (prav tam).   

4 DVOJEZIČNOST ALI BILINGVIZEM  

4.1 Opredelitev pojma  

SSKJ (2000) razlaga termin dvojeziĉnost in bilingvizem kot znanje in redno rabo dveh 

jezikov. S. Pertot (2011: 4)  pravi, da termin dvojeziĉnost »opredeljuje govorce dveh ali veĉ 

jezikov kot tudi prisotnost dveh ali veĉ jezikov na nekem obmoĉju« oz. v nekem druţbenem 

kontekstu. L. Knafliĉ (2010) opredeli dvojeziĉnost kot »obvladovanje in rabo dveh jezikov v 

vsakdanjem ţivljenju: prvega ali maternega jezika (J1) in drugega jezika (J2)« (prav tam: 

284). Dvojeziĉnost za nekatere predstavlja obvladovanje drugega jezika na ravni, na kateri se 

govorec pribliţa rojenemu govorcu. Nekateri menijo, da je dvojeziĉnost obvladovanje dveh 

jezikov, spet drugi pa se zadovoljijo z definicijo, po kateri oseba uporablja jezik le v 

doloĉenih situacijah, omejeno ob tem pa uporablja samo eno od štirih sporazumevalnih 

dejavnosti (govor, razumevanje, branje, pisanje) (Prebeg Vilke, 1995). Dvojeziĉnost 

predstavlja stik dveh razliĉnih jezikov (Pirih Svetina, 2005, po Pogorelec, 1984). Crescentini 

in Fabbro (2014) sta opredelila dvojeziĉnost kot »veĉdimenzionalni pojav, v katerem se 

strokovnojezikoslovni in nevropsihološki vidiki, kot so usposobljenost, doba usvajanja in 

prostorska zastopanost jezikov v moţganih, prepletajo s kognitivnimi, emotivnimi, socialnimi 

in kulturnimi vidiki« (prav tam: 24).  

Prvi jezik se lahko usvaja monolingvistiĉno ali bilingvistiĉno. V prvem primeru gre za 

usvajanje enega samega jezika, v drugem primeru pa se hkrati usvajata dva prva jezika. To je 

v primeru, kadar starša oz. skrbnika otrok govorita razliĉna jezika in otrok od rojstva usvaja 

dva prva jezika (Pirih Svetina, 2005, po Klein, 1956). Znotraj bilingvistiĉnega usvajanja 

jezikov loĉimo dve vrsti dvojeziĉnosti. Dvojeziĉnost z vidika posameznika pomeni 

»enakovredno obvladovanje obeh jezikov« (Pirih Svetina, 2005: 10, po Pogorelec, 1984) in 

»duševno lastnost govorca, da zna dva jezika« (Pirih Svetina, 2005: 10, po Kauĉiĉ Baša, 

1991). Diglosija predstavlja pojav, pri katerem je en jezik omejen, funkcijsko ni polno razvit, 

drugi pa je polno razvit, ker se pogosteje uporablja (Pirih Svetina, 2005). Slovenski izraz 

dvojeziĉnost vkljuĉuje oba pojma, torej bilingvizem in diglosijo. Vsak pojem pomeni razliĉno 
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stopnjo obvladovanja in uporabe jezika. Odvisni sta od druţbenih dejavnikov (Pirih Svetina, 

2005, po Pogorelec, 1984).  Oseba, ki je naravno, torej zunaj šole, med otroštvom usvojila dva 

jezika, je naravni dvojeziĉni govorec (Pertot, 2011). To pomeni, da je otrok, ki ţe od rojstva 

govori in obvlada dva jezika, naravno dvojeziĉen.  

4.2 Vrste/tipi dvojezičnosti  

Absolutna dvojeziĉnost pomeni brezhibno dvojeziĉno ravnovesje, oseba obvlada dva jezika 

na istem nivoju kot enojeziĉni govorec (Pertot, 2011). S. Pertot (2011) navaja, da so nekatere 

raziskave pokazale, da obstajajo res redke osebe, ki obvladajo dva ali veĉ jezikov in se v vseh 

jezikih ustno in pisno izraţajo enako dobro kot enojeziĉni govorec.  

Pasivna dvojeziĉnost pomeni, da govorec razume jezik, vendar ga ne uporablja (Pertot, b.d.).  

Aktivna dvojeziĉnost pomeni, da govorec razume in govori jezik. Na katerem nivoju znanja je 

razvita sporazumevalna zmoţnost, ta izraz ne nudi informacije (Pertot, b.d.).  

Funkcionalna dvojeziĉnost pomeni, da govorec uporablja jezik glede na situacijo in funkcijo. 

»Profila dvojeziĉnega govorca ne zaznamuje le stopnja kompetence, ki jo je dosegel v vsakem 

od jezikov, temveĉ tudi naĉin uporabe jezikov, ki jih obvlada.« Dvojeziĉni govorec ne 

uporablja kjerkoli in s komerkoli obeh jezikov. Na doloĉenih podroĉjih ţivljenja uporablja en 

jezik, na drugih podroĉjih pa drug jezik (Pertot, b.d.).  

Aditivna dvojeziĉnost pomeni, da  so se vse kognitivne sposobnosti razvile v obeh jezikih. 

Tekoĉe izraţanje v dveh ali veĉ jezikih naj bi pozitivno vplivalo na kognitivne sposobnosti, 

nudilo veĉ moţnosti v ţivljenju (Pertot, b.d.).  

Subtraktivna dvojeziĉnost je nasprotna aditivni dvojeziĉnosti. Subtraktivna pomeni postopno 

obuboţanja prvega jezika, ki ga v konĉni fazi govorec opusti. Temu so najveĉkrat 

izpostavljeni predvsem izseljenci in pripadniki tistih jezikovnih manjšin, ki zaradi doloĉenih 

razlogov, kot so vrsta šolske izobrazbe in druţbeno-kulturnih pritiski postopoma opustijo rabo 

enega od jezikov in zaĉnejo uporabljati izkljuĉno dominantni jezik ter tako nadomestijo 

maternega. (Pertot, b.d.) 

4.3 Vpliv dvojezičnosti na otroka  

Mnenja o tem, ali je dvojeziĉnost prednost ali slabost za otroka, se spreminjajo ţe od samega 

zaĉetka prejšnjega stoletja, ko so raziskovalci prihajali do razliĉnih zakljuĉkov. V preteklosti 

je veljalo predvsem mnenje, »da dvojeziĉnost vodi h kognitivnemu obuboţanju« (Pertot, 

2011: 24), z leti in s študijami pa so zaĉeli dokazovati tudi prednosti dvojeziĉnosti.  

Dvojeziĉnost vpliva na otrokovo jezikovno kompetenco.  S. Petrot (2011) zapiše, da  so 

študije do nedolgo nazaj dokazovale prepriĉanje, da dvojeziĉne govorce med uporabo enega 

jezika prepreĉuje oziroma ovira drugi jezik, ki v tistem trenutku ni pomemben. Za dvojeziĉne 

govorce naj bi to pomenilo urjenje, pri katerem se nauĉijo nadzorovati pozornost in 

selekcionirati pomembne od nepomembnih draţljajev, ki bi lahko bili moteĉi. Velja, da je 

njihova pozornost selektivnejša (prav tam). Tudi Crescentini in Fabbro (2014: 36) menita, da 

»dvojeziĉnost pospešuje zgodnji razvoj spretnosti spoznavnega nadzora in proţnosti«. 

Dvojeziĉni otroci naj bi tako prednjaĉili pri pozornem izvajanju nadzora tudi na razliĉnih 

podroĉjih in ne samo na jezikovnem podroĉju.  
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Raziskovalci so ugotovili, da dvojeziĉnost vpliva tudi na metajezikovno zmoţnost, tj. znanje o 

jeziku in sposobnost razmišljanja o jeziku. Pri dvojeziĉnem otroku naj bi se ta razvila prej kot 

pri enojeziĉnem. Dvojeziĉni otrok naj bi prej kot enojeziĉni ugotovil, da imajo doloĉeni 

predmeti razliĉna poimenovanja, da jezik ureja slovnica, ki ni enaka pri vsakem jeziku, 

povezuje besede z njihovim pomenom in hitreje usvoji jezike iz iste jezikovne druţine (Pertot, 

2011).  

Strokovnjaki imajo razliĉna mnenja o vplivu dvojeziĉnosti na kognitivne procese. Dokazali 

naj bi, da dvojeziĉni govorci dosegajo boljše rezultate pri nalogah, ki zahtevajo reševanje 

problemov in ustvarjalnost, poleg tega naj bi bili miselno proţnejši (Pertot, 2011). Raziskava, 

izvedena na zaĉetku 60. let prejšnjega stoletja, je pokazala, da so bili dvojeziĉni otroci pri 

izvedbi verbalnih in neverbalnih preizkusov boljši od svojih enojeziĉnih vrstnikov  

(Crescentini in Fabbro, 2014). Prav tako so kasnejše raziskave pokazale, da dvojeziĉna vzgoja 

ne vpliva slabše na umski razvoj otroka kot enojeziĉna vzgoja (prav tam). Cummins (1984, po 

Knafliĉ, 2010) zagovarja »teorijo praga«, ki je nastala na podlagi dolgoletnih izkušenj dela 

šolskega psihologa s priseljenci. Ta teorija predpostavlja, da obstajata dva praga, ki loĉujeta 

negativni in pozitivni uĉinek dvojeziĉnosti na spoznavne procese pri otroku. Pod prvim 

pragom so otroci, ki svoj prvi in drugi jezik obvladajo v manjši meri kot njihovi enojeziĉni 

vrstniki svoj jezik. Tukaj se pojavijo negativni uĉinki dvojeziĉnosti, saj otrok nima kompetenc 

za uspešno izvajanje spoznavnih procesov v nobenem jeziku. Med prvim in med drugim 

pragom so otroci, ki imajo jezikovne sposobnosti v enem jeziku primerno razvite, v drugem 

jeziku pa ne. Spoznavni procesi so podobni kot pri enojeziĉnih otrocih, zato o uĉinkih 

dvojeziĉnosti ne moremo govoriti. Ta vpliv je nevtralen. Nad drugim pragom so otroci, pri 

katerih je stopnja obvladanja obeh jezikov primerljiva s stopnjo obvladanja jezika pri 

enojeziĉnih otrocih. Ta oblika dvojeziĉnosti pripelje do pozitivnih uĉinkov dvojeziĉnosti na 

spoznavne procese (Knafliĉ, 2010).  

 »Dvojeziĉnost pripomore k bogatejšim jezikovnim in nejezikovnim izkustvom« 

(Knafliĉ, 2010: 286). Otrok lahko primerja razliĉne jezikovne strukture, si pomaga pri 

spoznavanju pojmov in odnosov med njimi. Sreĉanje z dvema jezikoma predstavlja 

tudi spoznavanje z dvema kulturama, to pa vpliva na otrokove ţivljenjske izkušnje 

(prav tam).  

 Preklapljanje iz enega jezika v drug jezik pozitivno pripomore k fleksibilnosti 

spoznavnih procesov. Spoznavanje in uĉenje v dveh jezikih naj bi za otroka 

predstavljali doloĉen napor, hkrati pa naj bi spodbujali spoznavni razvoj (Knafliĉ, 

2010).  

 Otrok z dvojnim »orodjem« spoznava svet, zato je lahko objektivnejši. Otrok ima 

moţnost spoznati, da lahko isti predmet oznaĉimo na razliĉne naĉine in da ime 

predmeta ni tudi znaĉilnost predmeta (Knafliĉ, 2010). 

Dvojeziĉnost vpliva tudi na psihosocialno razseţnost. Otrok z uĉenjem prvega in drugega 

jezika spoznava svet in si oblikuje prve pojme o njem. Vse, kar otrok vidi in sliši  v zunanjem 

svetu, projicira v svoj »notranji svet kot edini moţni in s tem spodbuja razvoj svojega 

mišljenja, pomnjenja, domišljije in ĉustvovanja«. Z znanjem jezika lahko poveţemo tudi 

otrokovo samopodobo in njegovo socialno vlogo v okolju. Veĉ jezikov kot otrok govori, laţja 

bo njegova vkljuĉitev v novo ali drugo okolje. S prevzemanjem novega jezika otrok oblikuje 

tudi novo vlogo v okolju in s tem razvija novo samopodobo (Knafliĉ, 2010: 287). Znanje 

jezika ima tudi pomembno vlogo pri zadovoljevanju ĉustvenih in socialnih potreb, 

prepoznavanju in uravnavanju ĉustev, interakciji z druţino, vrstniki in širšim socialnim 

okoljem. Zdruţuje ljudi v doloĉeno skupnost, jih povezuje in jim daje obĉutek sprejetosti, 
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pripadnosti. Obvladovanje ali neobvladovanje jezika nam omogoĉa ali onemogoĉa 

ĉustvovanje (prav tam).  

Znanje dveh ali veĉ jezikov pozitivno vpliva tudi na kulturno zavest. Z uĉenjem drugega 

jezika spoznava otrok tudi kulturo tega jezika. Sreĉuje se z novimi ljudmi, ki govorijo ta jezik, 

tradicijo, vrednotami, navadami in obiĉaji in razliĉnimi pogledi na svet (Knafliĉ, 2010). S 

spoznavanjem kultur širi zavest o multikulturnosti in pomembnosti znanja razliĉnih jezikov. Z 

znanjem jezika si olajša dostop do kultur, izuri se v strpnosti do drugaĉnih kultur, ima veĉ 

moţnosti za aktivno potovanje in uţiva nedvomno prednost pri ustrezni zaposlitvi.  

Dvojeziĉnost so spremljali predsodki in pomanjkljiva seznanjenost z vplivi le-te. Vplivala naj 

bi na otrokov umski razvoj, povzroĉala naj bi teţave pri logiĉnem sklepanju zaradi nenehne 

zmedenosti med obema jezikoma. Znanje v obeh jezikih naj bi bilo v primerjavi z znanjem 

jezika pri enojeziĉni osebi preveĉ površno. (Crescentini in Fabbro, 2014). Dokazano je, da 

usvajanje dveh jezikov namesto enega samega ne »jemlje moţganske energije za drugo« in ne 

povzroĉa nobene patologije v razvoju« (Pertot, 2014: 26). Seveda obstajajo med dvojeziĉnimi 

otroki tudi takšni, ki imajo ţe od zaĉetka teţave v jezikovnem razvoju. Zavedati se moramo, 

da te teţave ne izvirajo iz dvojeziĉnosti. Pomembno je, da se zavedamo in upoštevamo 

mnenje strokovnjakov, da jezika enega ali obeh staršev ne smemo opušĉati, ker lahko to 

privede do negativnih izkušenj za otroka. Pride predvsem do negativnih ĉustvenih sprememb, 

ki pri uĉenju jezika niso dobrodošle (prav tam).   

5 JEZIKOVNI TRANSFER  

Pri uĉenju drugega jezika si lahko pomagamo s svojim prvim jezikom. S pomoĉjo 

sporazumevalne zmoţnosti, ki jo razvijamo od rojstva naprej v prvem jeziku, si pomagamo 

tudi pri razvoju sporazumevalne zmoţnosti v vseh drugih/tujih jezikih, ki se jih uĉimo (Blaţic 

Bulc, 2004). V procesu uĉenja drugega jezika prihaja do jezikovnega prenosa elementov iz 

enega jezika v drug jezik. Ta pojav imenujemo transfer. Lahko je pozitiven ali negativen. Pri 

prvem gre za pozitivne uĉinke ţe nauĉenega na nadaljnje uĉenje. Pri negativnem transferju pa 

ţe nauĉeno znanje in izkušnje negativno vplivajo na nadaljnje uĉenje (Marentiĉ Poţarnik, 

2000). Primer pozitivnega in negativnega transferja lahko predstavimo na primeru uĉenja 

drugega ali tujega jezika. V primeru sorodnih jezikov si lahko oseba pomaga pri razumevanju 

pomena besed (npr. slv.: krava – bos.: krava; slv.: krompir – bos.: krompir), podobnosti pri 

korenu besed, podobnih predponah in priponah, slovniĉnih pravilih. Lahko pa znanje prvega 

jezika negativno vpliva na uĉenje drugega/tujega jezika, npr. pri besedah, ki so si podobne, a 

imajo drugaĉen pomen.  

Behavioristiĉna teorija je razvila kontrastivno hipotezo, ki pravi, »da na usvajanje drugega 

jezika vpliva in da novousvojeni jezik doloĉa struktura in znanje prej nauĉenega jezika« (Pirih 

Svetina 2005: 19). Ta naj bi vplival tudi na naĉin uĉenja jezika pri posamezniku (prav tam, po 

Klein, 1986). V tej hipotezi je predstavljen pozitivni in negativni jezikovni prenos. Pozitivni 

prenos je proces, ko se strukture v drugem jeziku laţje in hitreje usvojijo zaradi podobnosti s 

prvim jezikom. Do negativnega transferja oziroma interference pa pride, »ko doloĉena prvina 

v drugem jeziku kaţe nekaj odstopanj, razlik glede na prvino v prvem jeziku, in nekaj 

podobnosti s primerjano strukturo v prvem jeziku« (prav tam: 19).   

Vsak, ki se uĉi jezika, je izpostavljen mnoţici jezikovnih podatkov (povedi, besedil), ki pa 

niso vedno primerni za vsakega oz. niso vedno oblikovani po pravilih, ki bi ustrezala vsakemu 

posamezniku.  Prav tako so pravila velikokrat kršena, pa se jih kljub temu otroci oziroma 

uĉeĉi se, nauĉijo. Pogosto pa se dogaja tudi nasprotno: kljub pravilni izreki in premišljeno 
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izbranim besedilom, ki jih pri uĉenju uporabljamo, uĉeĉi v svojem govoru delajo napake. 

Pogosto smo osredotoĉeni predvsem na vsebino in manj na obliko. Primer je napaka pri 

hrvaško govoreĉi osebi, ki se uĉi slovenšĉine. Oseba sliši ciljno obliko ne ljubi se mi, ki pa jo 

zaradi vpliva maternega jezika izgovori ne ljubi mi se. Ĉeprav je oseba izpostavljena pravilni 

izreki, še ne pomeni, da bo usvojila tudi pravilno obliko (Kranjc, 2004).  

T. Blaţic Bulc (2004) je v svojem ĉlanku predstavila del raziskave, v kateri je preuĉevala 

jezikovni prenos pri uĉenju sorodnih jezikov na primeru slovenšĉine in (srbo)hrvašĉine. Oba 

jezika spadata med slovanske jezike in sta si v doloĉenih primerih zelo podobna. Avtorica je v 

raziskavi zajela negativni jezikovni prenos iz (srbo)hrvašĉine v slovenšĉino oz. analizo napak, 

ki nastajajo zaradi takšnega prenosa. Analizirala je 138 pisnih testov za izpit iz aktivnega 

znanja slovenšĉine, ki so ga kandidati opravljali v Izpitnem centru Centra za slovenšĉino kot 

drugi/tuji jezik med letoma 1998 in 2000. Napake naj bi se pojavljale na vseh jezikovnih 

ravninah, še posebej na ravneh, na katerih se jezikovna sistema razlikujeta. Napake, ki jih 

opazimo tudi pri mlajših uĉencih, so najveĉkrat napake v zvezi z glasovnimi premenami. 

Primeri napak, ki se pojavljajo pri glasovnih premenah (po Blaţic Bulc, 2004): 

a) premene po zveneĉnosti (v (srbo)hrvašĉini se zapisujejo, v slovenšĉini pa samo 

izgovarjajo): 

gdo (kdo), nisko (nizko), opĉutek (obĉutek), teško (teţko) 

b) vokalizacija, ki je v (srbo)hrvašĉini povzroĉila, da se je -l na koncu nekaterih besed ali 

zlogov vokaliziral v -o, v slovenšĉini pa se to ni zgodilo: 

delo (delal), spremenio (spremenil), uĉio (uĉil), vidio (videl), ţiveo (ţivel) 

c) izpadanje podvojenih soglasnikov ali samoglasnikov v soglasniškem sklopu, ki se v 

(srbo)hrvašĉini tudi zapisuje, v slovenšĉini pa obstaja ta premena le v izgovoru: 

lasnik (lastnik), odaja (oddaja), otujenost (odtujenost), rastavišĉe (razstavišĉe)  

ĉ) sklop dveh samoglasnikov na stiku morfemov ali v korenu besede, med katera se 

zaradi laţje izgovarjave vriva, in sicer v (srbo)hrvašĉini se zapisuje, v slovenšĉini pa je 

samo v izgovoru:  

ambijent (ambient), dijalog (dialog), pacijent (pacient), varijante (variante). 

 

Znanje prvega jezika nedvomno vpliva na uĉenje drugega jezika. Oseba, ki se uĉi, bo 

uporabila vso svoje znanje, da se bo lahko hitreje nauĉila in spregovorila v drugem jeziku. To 

ţe usvojeno znanje pa lahko pozitivno ali negativno vpliva na novo znanje. 

6 METODE DELA PRI JEZIKOVNEM POUKU 

Uĉne metode so »znanstveno in praktiĉno preverjeni naĉini uĉinkovite komunikacije med 

uĉiteljem in uĉencem na vseh stopnjah uĉnega procesa, od pripravljanja, obravnavanja ali 

obdelovanja uĉne snovi, utrjevanja, ponavljanja in preverjanja znanja, sposobnosti in 

spretnosti«. Ne vkljuĉujejo le delo uĉitelja, temveĉ so odvisne tudi od uĉencev  (Tomić, 2000: 

87).  

Pri uĉiteljih se pogosto pojavi vprašanje, katere metode dela naj uporabijo za pouk doloĉene 

uĉne teme, še posebej, kadar gre za pouĉevanje drugega ali tujega jezika. Pri pouĉevanju 

drugega ali tujega jezika se uporabljajo enake metode dela kot pri pouĉevanju prvega jezika. 

Odvisne so od nivoja znanja jezika, ki so ga uĉenci ţe dosegli. Izbira uĉnih metod, ki jih bo 

uĉitelj uporabil v uĉnem procesu, je odvisna od veĉ dejavnikov (uĉna vsebina, tip uĉne ure, 
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posamezne etape v uĉnem  procesu  in uĉni cilji uĉne enote, razvojna stopnja uĉencev, 

razvitost razliĉnih sposobnosti in spretnosti uĉencev v oddelku, tehniĉna podlaga, število 

uĉencev v razredu, lokacija šole, ĉas in uĉiteljeva osebnost) (Tomić, 2000). Ravno zaradi 

raznolikih dejavnikov je nesmiselno vedno uporabljati le eno uĉno metodo. A. Tomić (2000) 

piše, da je praksa pokazala, da je pouk uspešen le, ĉe uĉitelj v proces vkljuĉuje razliĉne 

metode in tako uĉencem omogoĉi pridobivanje znanja na razliĉne naĉine. 

V literaturi lahko zasledimo veĉ razliĉnih klasifikacij uĉnih metod, A. Tomić (2000) pa je 

uĉne metode razvrstila po viru, od katerega prihajajo sporoĉila do uĉenca.  

Loĉi štiri skupine uĉnih metod: 

− Verbalno-tekstualne metode vkljuĉujejo ustno razlago, pogovor in metodo dela z 

besedilom. Pri ustni razlagi govori samo eden, uĉitelj ali uĉenec. Pri metodi pogovora 

gre za dialog med uĉiteljem in uĉenci in med uĉenci samimi. Sestavljen je iz dveh 

delov, to je vprašanje in odgovor. Metoda dela z besedilom je najuporabnejša za 

poglabljanje in širjenje ter sistematiziranje znanja, uporabljamo pa jo lahko tudi pri 

pridobivanju novega znanja. Je zelo koristna za razvijanje samostojnosti pri uĉencih 

in usposabljanju za samoizobraţevanje. Slabost te metode je, da jo lahko vkljuĉimo 

šele takrat, ko uĉenci obvladajo tehniko branja, in to branje z razumevanjem. 

Primerna je torej pri delu s starejšimi uĉenci.  

− Ilustrativno-demonstracijska metoda vkljuĉuje opazovanje predmetov in pojavov. Cilj 

je, da uĉenci pri opazovanju zaznajo sami, kar je bistveno na objektu ali pri procesu. 

Naloga uĉitelja je, da demonstrira predmet ali pojav in uĉenca vodi do spoznanja. Ta 

metoda ni primerna za jezikovni pouk.  

− Laboratorijsko-eksperimentalna metoda omogoĉa intenzivno, miselno, ĉustveno in 

ustvarjalno izvedbo dejavnosti uĉencev. Pomembna je za razvijanje vedoţeljnosti, 

kulture dela in sodelovanja med uĉenci. Obe metodi se izvajata pri tistih predmetih, 

pri katerih je nujno potrebno izvajanje eksperimentov ali laboratorijskih vaj in zato 

metoda ni primerna za jezikovni pouk.  

− Izkušenjsko uĉenje omogoĉa, da uĉenec sam z izkušnjami pride do znanja, vedenja. 

Uĉenje poteka kot štiristopenjski model, in sicer od konkretne izkušnje, z 

razmišljujoĉim opazovanjem in refleksijo, do oblikovanja abstraktnih konceptov ter 

generalizacij in nazadnje do preizkušanja teh konceptov v doloĉenih razmerah.  

6.1 Metode dela pri učenju drugega jezika 

»Pristop k pouĉevanju in uĉenju drugega jezika mora biti celosten, spodbujati mora uĉenĉev 

kognitivni, afektivno-socialni in psihomotoriĉni razvoj« (Cajhen, 2010: 210). Pouk mora 

uresniĉevati uĉne cilje, razvijati sporazumevalno zmoţnost v drugem jeziku  in spodbujati 

uĉence k nadaljnji uporabi jezika v ţivljenju. Naloga uĉitelja je, da pri pouĉevanju drugega in 

tujega jezika upošteva predznanje uĉenca, moĉna in šibka podroĉja, ki jih ima uĉenec, ter 

stremeti k napredovanju uĉenca (prav tam). Vse to in še ostale dejavnike mora upoštevati pri 

izbiri uĉnih metod za delo v razredu ali zunaj njega. Pri pouĉevanju in uĉenju drugega jezika 

je potrebno skrbno izbrati metode dela, ki bodo najprimernejše za uĉence, ki se uĉijo drugega 

ali tujega jezika. Delo mora uĉence motivirati in v njih vzbuditi ţeljo po uĉenju in novem 

znanju. Ĉe uĉitelj opazi, da uĉencem katera od  uĉnih metod ne ustreza oziroma pri uporabi te 

metode ni uspeha in napredka, je treba to metodo izkljuĉiti in namesto nje poiskati 

primernejšo metodo. M. Brumen (2011) meni, da se v predšolskem obdobju in v prvih 

razredih osnovne šole uĉenci uĉijo tujega ali drugega jezika s poslušanjem vsakdanjih 

pogovorov, s pripovedovanjem, z opisovanjem, pri sodelovalnem uĉenju, dramatizacijah, 
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pesmicah. Posebej izpostavi pomen igralnih dejavnosti, v katerih z igro nevede usvajajo 

znanje. Tudi S. Cajhen (2010) navaja, da je za uspešno uĉenje jezika pomembno sprošĉeno in 

motivacijsko vzdušje, ki ga uĉitelj vzpostavi in ustvari z vkljuĉevanjem razliĉnih iger, z 

uporabo sodobnih medijev in sodobnih oblik dela. V nadaljevanju so opisane metode dela, 

primerne za uporabo pri uĉenju slovenšĉine kot drugega jezika. To so didaktiĉna igra, delo s 

slikovnim materialom, dialog, razlaga in pogovor.  

− Didaktiĉna igra je igra z doloĉenim ciljem in nalogo, v kateri so pravila in vsebine 

tako izbrane, organizirane in usmerjene, da pri otrocih spodbujajo doloĉene dejavnosti, 

ki pomagajo pri razvijanju sposobnosti pri uĉenju. Otroci se ciljev, vnesenih v 

didaktiĉno igro, veĉkrat niti ne zavedajo (Peĉjak, 2009). Je naĉin, s katerim otroku 

pribliţamo uĉno snov,  jih uĉimo, ne da bi se uĉenci tega zavedali. Didaktiĉne, 

jezikovne in komunikacijske igre uĉenca motivirajo in sprostijo, ob njih pa ta 

avtomatizira tujejezikovne strukture (slovnico, izgovarjavo, besedišĉe, spretnosti) ter 

razvija tekoĉo uporabo jezika in njegovo sporoĉilno vrednost pri odpravljanju 

ĉustvenega filtra, pri jezikovnem vnosu in jezikovnih doseţkih (Brumen, 2011). Otrok 

se ne zaveda, da se uĉi jezika in da razvija sporazumevalne zmoţnosti, temveĉ jezik 

pridobiva spontano, neprisiljeno. Didaktiĉne igre se med seboj razlikujejo po zgradbi, 

zahtevnosti izpeljave, po podroĉju izraznosti in naĉinu uresniĉitve. Kljub temu da igre 

potekajo po nekem doloĉenem naĉrtu, se mora uĉitelj vedno znova nanje pripraviti, jih 

prilagoditi in razmisliti o uresniĉitvi ciljev. Tako kot pri drugih metodah in dejavnostih 

lahko tudi pri didaktiĉnih igrah pride do nepredvidljivih situacij, takrat mora biti 

uĉitelj fleksibilen, prilagoditi cilje in igro spremeniti. Zelo pomembno pri didaktiĉni 

igri je, da imajo uĉenci obĉutek ugodja in zadovoljstva; to jih nedvomno spodbuja k 

nadaljnjemu uĉenju jezika (prav tam). 

  

− Delo s slikovnim materialom vkljuĉuje slikovno gradivo, fotografije, umetniška dela, 

slike na raĉunalniku, slike na kartonĉkih itd. Vse to je zelo uporabno pri zgodnjem 

uĉenju drugega ali tujega jezika, saj si uĉenci s pomoĉjo slik laţje predstavljajo, kaj 

pomeni doloĉena beseda. Prav tako je ta metoda zelo uporabna pri uĉencih z 

vizualnim tipom uĉenja. To metodo dela lahko uporabimo v vseh etapah uĉnega 

procesa, saj slikovni material lahko uporabljamo tako pri spoznavanju novih besed in 

utrjevanju snovi kot tudi pri preverjanju znanja. Cilj te uĉne metode je s pomoĉjo 

vizualizacije uĉencem pribliţati znanje. 

 

− Metoda razlage je monološka metoda in je zelo ekonomiĉna glede na ĉas ter omogoĉa, 

da je snov sistematiĉno in pregledno obravnavana. Ĉe uĉenci med poukom preteţno 

sedijo pri miru in poslušajo, to jih lahko privede v vsestransko pasivnost. Ker uĉenci 

velikokrat ne znajo poslušat, ĉeprav je poslušanje pomemben del v komunikaciji, se 

pri pretirani uporabi te metode zgodi, da uĉenci uĉitelja ali sošolca sploh ne slišijo in 

ne razmišljajo o izreĉenem.  To je slabost te metode, zato jo je treba kombinirati z 

drugimi metodami. Pravilno uporabljena metoda je zelo uĉinkovita, saj je ţiva beseda 

pomemben vir informacij in sredstvo komunikacije. Zelo pomembno je, da sta tako 

uĉitelj kot uĉenec usposobljena za ta naĉin dela. Uĉiteljev govor mora ustrezati 

splošnim zahtevam: slovniĉna korektnost, artikulacija, dikcija, intonacija, tempo, 

gestikulacija, itd. Metoda je primerna predvsem za uĉence, katerih spoznavni stil je 

slušni (Tomić, 2000). 

 

− Metoda pogovora ali dialoška metoda je naĉin dela, ki poteka v obliki dialoga med 

uĉiteljem in uĉenci ali med uĉenci samimi. Pogovor je sestavljen iz dveh delov: 
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vprašanja in odgovora. Ĉe ne vsebuje obeh delov, potem gre za monolog. Za uspešno 

izvedbo pogovora so potrebni znanje in izkušnje uĉencev, razvite komunikacijske 

spretnosti in ugodna psihosocialna klima v razredu. Pri pogovoru je zelo pomembna 

uĉiteljeva povratna informacija, ki naj ne bi bila kritika, ampak naj bi uĉencu 

sporoĉala, kaj je bilo dobro v njegovem odgovoru in kaj bi lahko še izboljšal. 

Izvajamo lahko razliĉne vrste pogovorov, odvisno od didaktiĉnih nalog, vsebine in 

uporabe uĉnih oblik (Tomić, 2000). Ta metoda je uporabna tudi pri uĉenju drugega 

jezika. S tem ko uĉencu postavimo vprašanje, ga spodbudimo k oblikovanju odgovora. 

Dialog v krogu je zelo uĉinkovit, ĉe uĉitelj poskrbi, da pride na vrsto vsak uĉenec. 

Prav tako morajo vsi udeleţenci, ki ţelijo biti del dialoga, ves ĉas aktivno poslušati in 

slediti dialogu.  Slabost metode je ta, da lahko pride do nesmiselnega govorjenja, ker 

je vsak prisiljen odgovoriti na vprašanje. Ta metoda je lahko obremenjujoĉa za tiste, ki 

še niso dovolj samozavestni in pripravljeni na govor (Tomić, 2000). Naloga uĉitelja je, 

da presodi, kdaj in kako uporabiti to metodo, ter prilagaja vprašanja posameznikom, 

tako da jih obenem motivira za sodelovanje v dialogu.  

7 UČNE OBLIKE PRI JEZIKOVNEM POUKU  

»Uĉne oblike dela so socialne oblike, v katerih se izvaja uĉni proces, to je uĉenje in 

pouĉevanje« (Tomić, 2000: 119). Pouk lahko izvajamo v razliĉnih oblikah, posredno ali 

neposredno. Neposredno pouĉevanje poteka kot frontalna uĉna oblika, medtem ko posredno 

pouĉevanje lahko poteka kot delo v skupini, delo v parih ali kot individualno delo. Oblika 

dela je odvisna od uĉencev (število in psihiĉne znaĉilnosti uĉencev), ciljev, vsebine, 

didaktiĉnih sredstev, prostora (velikost uĉilnice), didaktiĉne zasnove, usmerjenosti vzgojno-

izobraţevalnega procesa in od uĉiteljevih kompetenc za oblikovanje in vodenje procesa v 

razliĉnih oblikah (Blaţiĉ, Ivanuš Grmek, idr. 2003).  

− Frontalni pouk je organizacijska oblika, pri kateri uĉitelj neposredno izvaja 

izobraţevalni proces s celim oddelkom ali z veĉjo skupino uĉencev. A. Tomić (2000) 

navaja dva naĉina neposrednega pouĉevanja, in sicer strogo šablonizirano delo, pri 

katerem uĉitelj uĉencem sporoĉa, prenaša in podaja znanje in sposobnosti, ter z delom 

pridobljena ali akcijska osvajanja znanja. Pri šabloniziranem uĉnem delu je aktiven 

veĉino ĉasa uĉitelj. Razlaga, demonstrira, tudi ponavlja, sintetizira, analizira in 

sprašuje uĉence ter jih tako potiska v pasivnost (prav tam). Sam uravnava potek 

pouka, tempo dogajanja, neposredno vpliva na aktivnost uĉencev in jih vodi od 

zaĉetka do konca uĉnega procesa. Takšna organizacija dela je vsaj na videz 

ekonomiĉna, saj en uĉitelj dela z veĉjim številom uĉencev, potrebnih je manj 

didaktiĉnih sredstev in v doloĉenem ĉasu predelajo predvideno snov (Blaţiĉ, Ivanuš 

Grmek, idr. 2003). Uĉenci pri pouku zelo malo govorijo, veĉino ĉasa poslušajo in 

gledajo, pri tej obliki dela je komunikacija pogosto enosmerna (Tomić, 2000). 

Raziskave so pokazale, da uĉitelj v osnovni šoli povpreĉno v eni uĉni uri govori 36 

minut, deleţ govora uĉencev obsega le 4 minute (Tomić, 2000). Rezultati nam 

povedo, da je uĉenec v primerjavi z uĉiteljem preveĉ pasiven, kar lahko poslediĉno 

vodi v slabše rezultate. Pouk je monoton, uĉenci so naveliĉani in pojavi se odpor do 

šole (prav tam). Razlogov za uporabo tega naĉina dela je veĉ, lahko je to slaba 

pedagoško-psihološka in metodiĉna usposobljenost uĉiteljev za organizacijo in 

izvajanje pouka, veliko število uĉencev v razredu, prenatrpanost ciljev in 

primanjkovanje ĉasa, zato uĉitelji raje kot po dinamiĉnih oblikah dela posegajo po 

frontalni obliki dela in tako zagotovi obdelavo celotne snovi (prav tam).  
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− Pri vseh oblikah posrednega pouka je znaĉilno, da med uĉiteljem in uĉenci med 

izvajanjem uĉnega procesa ni stalnega neposrednega odnosa. Uĉenci so neposredno 

sami aktivni, z lastno aktivnostjo pridobivajo znanje, si razvijajo sposobnosti in 

dosegajo cilje (Blaţiĉ, Ivanuš Grmek, idr. 2003).  

Naloga uĉitelja je, da pred uĉnim procesom pripravi vse potrebno, da lahko uĉenci 

delajo sami. Pripraviti mora naloge, navodila, didaktiĉne pripomoĉke in material, ki ga 

bodo uĉenci pri samostojnem delu, delu v dvojicah ali v skupini potrebovali. Uĉenci 

so središĉe uĉnega procesa, veĉina komunikacije poteka med uĉenci, torej je 

horizontalna, poteka pa tudi vertikalno med uĉiteljem in uĉencem, ĉe uĉenec potrebuje 

dodatno pomoĉ, navodilo od uĉitelja ali pa uĉenci sporoĉajo pridobljene podatke in 

rezultate uĉitelju. Poudarek je na samostojnem delu, raziskovanju, reševanju 

problemov v manjših skupinah ali individualno. Med posredno pouĉevanje uvršĉamo 

individualno delo, delo v dvojicah in skupinsko delo (Tomić, 2000).  

 

Pri individualnem delu oziroma samostojnem delu je pomembna uĉenĉeva 

samostojnost in samoorganiziranost (Tomić, 2000). Vsak posameznik pridobiva 

znanje, si razvija miselne in druge sposobnosti, osebnostne lastnosti in se navaja na 

samostojno delo. Kljub temu da je uĉenec neposredno aktiven, je uĉitelj pri delu 

prisoten in uĉencem na razpolago (Blaţiĉ, Ivanuš Grmek, idr. 2003). Njegova naloga 

je, da uĉenca primerno motivira, mu pripravi naloge, ga usmerja, vodi, mu ponudi 

pomoĉ in navodila za nadaljnje samostojno delo, mu da povratne informacije. Uĉenci 

se med seboj razlikujejo po sposobnostih, po naĉinu uĉenja, zato je ta oblika dela v 

razredu zelo priporoĉljiva. Po vsebini je individualno delo uĉencev lahko enako,  torej 

vsi izvajajo enake naloge ali razliĉne. V primeru razliĉnih nalog ima vsak uĉenec 

svojo, drugaĉno nalogo (prav tam). Delo se lahko prilagodi tudi posameznemu 

uĉnemu stilu.   

 

Delo v dvojicah poteka podobno kot samostojno delo, le da sodelujeta dva uĉenca. Ta 

oblika ima pred ostalimi oblikami veliko prednosti, je organizacijsko preprosta, ĉlani 

dvojic imajo veĉ moţnosti za aktivnost kot v frontalni in skupinski obliki in niso sami 

kot v individualni obliki. Proces lahko v veliki meri prilagodimo znaĉilnostim 

uĉencev, poveĉamo njihovo moţnost za aktivnost in hkrati neposredno komunikacijo 

med uĉenci. Delo v dvojicah je primerno za razliĉne aktivnosti, pridobivanje novega 

znanja, za utrjevanje, ponavljanje, skupno uĉenje, medsebojno pomoĉ. Pri oblikovanju 

dvojic moramo upoštevati interese, naĉin dela, dobre medsebojne odnose, ţeljo po 

druţenju in sodelovanju. Tudi tukaj ima uĉitelj vlogo svetovalca in vodje, vendar sta 

uĉenca tista, ki sta aktivnejša pri delu (Blaţiĉ, Ivanuš Grmek, idr. 2003).  

 

Skupinsko delo je oblika dela, pri kateri so uĉenci iz razreda ali veĉje skupine 

razdeljeni na veĉ manjših skupin, ki samostojno izvajajo delo. Uĉitelj vodi celoten 

procesa, vendar je z uĉenci v posrednem odnosu preko skupin. Njegova vloga je 

pomembna, ker poleg naĉrtnega vodenja dela uĉencem tudi neposredno pomaga pri 

skupinskem delu (Blaţiĉ, Ivanuš Grmek, idr. 2003). Tudi A. Rot Vrhovec (2016: 158) 

zapiše, da je »naĉrtno vodenje procesa, v katerem se med uĉenci razvijajo pozitivni 

odnosi oz. se razvija naklonjenost« dolţnost vsakega uĉitelja. Ĉe so uĉenci razvršĉeni 

v skupine, pa še ne pomeni, da bodo vsi aktivni in pripravljeni sodelovati (Rot 

Vrhovec, 2015). Johnson in Johnson (1989, po Peklaj idr., 2001) sta sodelovalne uĉne 

oblike primerjala s tradicionalnimi skupinami v razredu in predstavila razlike med 

njimi. Za sodelovalne uĉne oblike so znaĉilne pozitivna soodvisnost, posameznikova 

odgovornost, heterogenost skupin, funkcije v skupini so porazdeljene, odgovornost 
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drug za drugega, poudarek je na kognitivnih in socialnih ciljih, pouĉevanje 

sodelovalnih vešĉin, uĉitelj je usmerjen v delo in delo se konĉa s konĉno analizo.  

 

Za sodelovalne delo je pomembna pozitivna soodvisnost med ĉlani skupine. Le-to 

lahko doseţemo s skupnimi cilj. Cilji so oblikovani tako, da uĉence ne zanima zgolj 

lastna aktivnost, temveĉ tudi aktivnost ostalih sošolcev. V tradicionalnih skupinah v 

veĉini primerov ni take soodvisnosti, vsakega uĉenca zanima zgolj, kako bo opravil 

svojo nalogo. Jasno je razvidna posameznikova odgovornost; to pomeni, da se jasno 

vidi tudi njegov prispevek h konĉnemu rezultatu. Vsak dobi povratno informacijo o 

svoje delu. Natanĉno se ve, kakšen je prispevek vsakega posameznika. Pri 

tradicionalni obliki skupinskega dela pa veĉkrat ne vemo, kdo je naredil kaj, po navadi 

sta v skupini eden ali dva uĉenca, ki prevzameta delo celotne skupine. Pri sodelovalnih 

uĉnih oblikah so skupine po navadi heterogeno sestavljene in spodbujajo  sodelovanje 

med uĉenci, ki se razlikujejo. Pri tradicionalnih skupinah so uĉenci veĉinoma 

razdeljeni v homogene skupine. Pri sodelovalnem uĉenju so vodstvene funkcije 

razdeljene med vsemi ĉlani, vsak se nauĉi prevzemati razliĉne vloge. V tradicionalnih 

skupinah imajo toĉno doloĉenega vodjo. Pri sodelovalnem uĉenju so ĉlani odgovorni 

za uĉenje in uĉne rezultate drugih ĉlanov. Od ĉlanov se priĉakuje, da si bodo 

medsebojno pomagali, svetovali, vzpodbujali, da vsak naredi nekaj za skupino. Pri 

tradicionalnih skupinah tega ni. Vsak posameznik dela samo svoje delo za katero je 

odgovoren. Cilj sodelovalnega uĉenja je doseganje boljših uĉnih rezultatov in hkrati 

razvoj dobrih medsebojnih odnosov med uĉenci. Pri tradicionalnih skupinah je v 

ospredju samo uĉni cilj. V sodelovalnih skupinah uĉence uĉimo vešĉine, ki so 

potrebne za dobro sodelovanje, medtem ko pri tradicionalnih skupinah 

predpostavljamo, da oni to ţe vse znajo. Uĉitelj pri sodelovalni skupinah prevzame 

vlogo opazovalca, analizira potek dela, uĉencem daje povratne informacije o 

uspešnosti. Pri tradicionalnih skupinah je pogosto usmerjen zgolj na vsebino in ne v 

naĉrtno opazovanje. Razlika je tudi ta, da pri sodelovalnih skupinah uĉitelj usmerja 

pozornost uĉencev na delo v skupini. Uĉenci se med seboj pogovarjajo kako deluje 

skupina, kako deluje vsak posameznik, kdo še potrebuje pomoĉ, nasvet. V 

tradicionalni skupini se nikoli ne pogovarjajo o tem, kako dela skupina (Peklaj, idr., 

2001).  

8 DIFERENCIACIJA 

8.1 Kaj je diferenciacija? 

»Diferenciacija pouka pomeni spreminjanje uĉnega tempa,  ravni zahtevnosti in naĉina 

pouĉevanja, tako da jih prilagajamo individualnim potrebam uĉencev, njihovim uĉnim slogom 

in interesom« (Heacox, 2009: 5). Osredotoĉa se na napredek uĉencev, na tisto, kar ţe znajo, in 

tisto, kar se še morajo nauĉiti. Pri diferenciranem pouku upoštevamo tiste naĉine pouĉevanja, 

s katerimi omogoĉimo, da vsi uĉenci pridobijo znanje in prikaţejo svoja moĉna podroĉja 

(prav tam).  

D. Heacox (2009) meni, da je treba pri diferenciranem pouku upoštevali teţavnost, 

smiselnost, prilagodljivost in raznovrstnost pouka ter poglobljenost. Pouk mora biti zanimiv, 

uĉitelj mora spoznati vse uĉence, ugotoviti njihove moĉne in šibke toĉke ter zastaviti 

individualne cilje. Uĉitelj ne sme postaviti prenizkih zahtev, prav tako pa mora biti pozoren, 

da zahteve niso previsoke, saj bi lahko uĉenci doţivljali neuspehe in poraze. Uĉenje naj bo 

smiselno, uĉencem je potrebno zastaviti zanimive izzive, ki vkljuĉujejo bistvene vsebine. 
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Pouk naj bo prilagodljiv, ĉe je moţnost, naj uĉenci izbirajo, kako se bodo uĉili in kako bodo 

prikazali znanje. Z diferenciacijo ima uĉitelj moţnost uĉno vsebino obravnavati bolj 

poglobljeno, spodbuja jih lahko k razmišljanju in jim omogoĉimo dejavnosti, ki vodijo h 

globljemu dojemanju veĉplastnih vsebin.  

8.2  Vrste diferenciacije 

Diferenciacija je v osnovno šolo prišla v ospredje po drugi svetovni vojni, ker so priĉakovali 

višjo kakovost uĉnega dela šole. Poveĉala se je potreba po bolj izobraţeni mnoţici kadrov na 

vseh podroĉjih. To so lahko dosegli le s podaljševanjem obveznega šolanja in s 

prizadevanjem, da se omogoĉi napredek vsakemu posamezniku. Diferenciacija je prišla tudi v 

naše osnovne šole, po šolski reformi leta 1958, ko smo uvedli osemletno obvezno šolanje 

(Strmĉnik, 2001). Danes  na  šolah izvajajo tri temeljne diferenciacijske sisteme, in sicer 

»notranjo« ali »didaktiĉno«, »fleksibilno« ter  »zunanjo« diferenciacijo.  

Pri notranji diferenciaciji je znaĉilno, da ohranja naravno heterogene uĉne razrede in oddelke, 

individualne zmoţnosti, potrebe in ţelje uĉencev pa skuša upoštevati znotraj razredov, tako da 

prilagaja uĉne cilje in vsebine, še posebej socialne uĉne oblike, metode in uĉne tehnologije ter 

vkljuĉuje individualno uĉno pomoĉ. Upoštevati mora vsakega posameznika, izvajamo jo 

lahko z organiziranim skupnim delom, še bolj pa z delom v dvojicah ali z individualnim 

uĉenjem (Strmĉnik, 2001). 

Za fleksibilno diferenciacijo je znaĉilno prepletanje homogenih in heterogenih skupin, veĉjih 

in manjših uĉnih skupin, temeljnega in nivojskega pouka, veliko je skupinskega sodelovanja 

uĉiteljev, kratkotrajnejše ĉasovno, velikokrat tudi prostorsko loĉevanje uĉencev in veĉji uĉno-

ciljni vsebinski razponi. Pogosto se izvaja nivojski pouk, za katerega je znaĉilno, da uĉence 

pri doloĉenem predmetu obĉasno loĉujemo. Najpogosteje je to pri matematiki, materinšĉini in 

tujem jeziku. Uĉenci se zdruţijo glede na svoje uĉne zmoţnosti in interese, torej posebej so 

šibkejši, povpreĉni in zmoţnejši. Prehajanje iz skupin je moţno, konĉna odloĉitev je 

prepušĉena uĉencem in staršem (Strmĉnik, 2001). 

Z zunanjo diferenciacijo oznaĉujemo šolsko ali uĉno organizacijo, pri kateri so uĉenci 

obiĉajno po uĉnih sposobnostih in tempu napredovanja bolj ali manj razdeljeni v homogene, 

prostorsko trajno loĉene skupine z neenotnimi vzgojno-izobraţevalnimi cilji in vsebinami, z 

obiĉajno loĉenimi uĉiteljskimi zbori in šolskimi upravami ter z neenakim nadaljnjim 

izobraţevalnimi moţnostmi (Strmĉnik, 2001). 

8.3 Kaj upoštevamo pri diferenciaciji pouka? 

»Vsak uĉenec ima individualna uĉna nagnjenja, potrebe in svojevrsten socialni razvoj« 

(Heacox, 2002: 7). Naloga uĉitelja v razredu je, da dobro spozna svoje uĉence in prepozna 

njihova moĉna in šibka podroĉja, njihove sposobnosti, kaj ţe znajo in ĉesa še ne. Ko uĉence 

dobro spozna, lahko izvaja kakovostno diferenciacijo in tako omogoĉi napredek vsakemu 

posamezniku. Heacox (2002) navaja razlike med uĉenci, na katere moramo biti pozorni pri 

izvajanju diferenciacije.  

Kognitivne sposobnosti. Uĉitelj mora naĉrtovati dejavnosti, s katerimi bo krepil uĉne 

sposobnosti in moĉna podroĉja uĉencev, oblikovati mora naloge, s katerimi bo spodbujal 

napredek na šibkih podroĉjih uĉencev. Ĉe uĉencem omogoĉimo, da prihajajo do znanja na 

razliĉne naĉine in uporabljajo svoje naĉine razmišljanja, bomo poveĉali moţnost, da bo vsak 

uĉenec uspešen, tudi tisti, ki ima uĉne teţave ali teţave z jezikom (prav tam). 
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Uĉni slogi: »Uĉni slog je uĉenĉeva individualna nagnjenost k doloĉenim naĉinom uĉenja« 

(Hecox, 2002: 8). Avtorica (prav tam) izpostavi tri uĉne sloge, in sicer vizualni tip uĉencev 

(najuĉinkoviteje predelujejo informacije, ki jih vidijo), slušni tip (kar slišijo) in kinestetiĉni tip 

(najbolje se uĉijo, kadar lahko delajo s predmeti, izdelujejo, se premikajo). Z diferenciacijo 

lahko vsakemu uĉencu omogoĉimo, da se uĉi na naĉin, ki mu najbolj ustreza  (prav tam). 

Druţbeno-ekonomski in druţinski dejavniki: Na uĉence in njihov uspeh moĉno vplivajo 

druţinski izvor in druţinske razmere. Teţave, ki se pojavljajo v druţini, npr. lakota, 

utrujenost, stres, odvisnost od mamil, duševne bolezni, telesna prizadetost, loĉitev, 

zlorabljanje, nezainteresiranost za šolo, finanĉne teţave, na otroka vplivajo negativno. Uĉenci 

prihajajo v šoli z razliĉnim ozadje in poslediĉno razliĉnimi preddispozicijami. Diferenciacija 

upošteva, da vsi uĉenci ne zaĉnejo na isti uĉni ravni in da vsi v druţini niso deleţni enakih 

pogojev in enake spodbude (prav tam). 

Pripravljenost: V razredu so uĉenci, ki so zelo dobro pripravljeni na predstavitev nove uĉne 

snovi, in uĉenci, ki o novi temi ne vedo niĉesar, ter takšni, ki so o tej temi ţe nekaj slišali. 

Izziv za uĉitelja je, da za razliĉnimi metodami in oblikami omogoĉi, da z doloĉenimi uĉenci 

nadgradi in razširi snov, hkrati pa ostalim nudi temeljni pouk in utrjevanje nove snovi (prav 

tam). 

Uĉni tempo: Uĉenci se uĉijo razliĉno hitro, nekateri hitro usvojijo snov, drugi spet potrebujejo 

veĉ ĉasa. Z diferenciacijo omogoĉimo, da hitrejši uĉenci napredujejo in se nauĉijo še kaj 

novega, poĉasnejšim pa omogoĉimo veĉ ĉasa za uĉenje in utrjevanje (prav tam). 

Vpliv spola: Raziskovalci so odkrili, da lahko spol vpliva na uĉenje. So podroĉja, pri katerih 

naj bi bili deĉki boljši kot deklice, in podroĉja, pri katerih se deklice bolje izkaţejo. Spol je 

torej ena od razlik med uĉenci, ki jo lahko uĉitelj upošteva pri naĉrtovanju diferenciacije  

(prav tam). 

Samozavest pri uĉenju: Samozavest je kljuĉna pri uĉenju. Uĉenci, ki pravijo lahko naredim, 

zmorem, dobro mi gre, se uĉijo drugaĉe kot tisti, ki teh besed ne zmorejo izgovoriti ali si jih 

zamisliti. Pomembno je, da uĉitelj to prepozna in se odzove neposredno na uĉne potrebe 

posameznika ter uĉencem pomaga pri razvijanju samozavesti, ker bo s tem imel veĉ 

samozavestnejših uĉencev in poslediĉno tudi veĉ uspešnejših (prav tam). 

8.4 Kaj diferenciramo? 

Pouk diferenciramo na ravni vsebine, procesa in izdelka.  

Vsebina je tisto, kar uĉimo. Diferenciramo jo tako, da se osredotoĉimo na najpomembnejše, 

bistvene koncepte, postopke, spretnosti ali z veĉanjem vsestranskosti in veĉplastnosti uĉenja. 

Nekateri uĉenci potrebujejo veĉ razlage, drugi manj. Vsebino lahko diferenciramo tako, da z 

nekaterimi predelamo temeljno vsebino, z drugimi jo predelamo bolj poglobljeno (prav tam). 

Proces pomeni, kako uĉimo. Uĉni proces prilagajamo tako, da naloge oblikujemo bolj 

kompleksno, abstraktno, da spodbujamo uĉence h kritiĉnemu in ustvarjalnemu razmišljanju in 

jih v uĉenje vkljuĉujemo na raznovrstne naĉine  (prav tam). 

Izdelek je konĉni rezultat uĉenja. To je lahko nekaj otipljivega, kot je poroĉilo, brošura, 

model, lahko pa je nekaj besednega, kot je dialog, govorni nastop ali razprava, lahko je tudi 

dejavnost, ples, kratek prizor. Izdelki nam pokaţejo, kaj so se uĉenci nauĉili. Izdelki so 
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diferencirani takrat, kadar lahko uĉenci pokaţejo, kaj so se nauĉili na svoj naĉin, na naĉin, ki 

jim najbolj ustreza (prav tam). 

8.5 Vloga učitelja 

Uĉitelj, ki diferencira pouk, ima dve vlogi. Postane usmerjevalec in sodelavec.  

Kot usmerjevalec ima tri  naloge: pripravljanje in odrejanje diferenciranih uĉnih priloţnosti, 

organiziranje uĉencev v uĉnem procesu in prilagajanje ĉasa. Uĉitelj mora pripraviti 

raznovrstne dejavnosti, ki bodo za uĉence izziv in bodo omogoĉile uĉenje ter napredek. 

Uĉencem naj omogoĉi tudi na izbiro dejavnosti, ki bi jih uĉenci radi poĉeli. Ko uĉitelj dovolj 

dobro spozna uĉence, lahko posamezne dejavnosti prilagodi njihovim potrebam. Pri 

diferenciaciji mora uĉitelj uporabljati razliĉne oblike uĉenja. Izvaja lahko skupinsko delo, 

delo v parih, individualno delo, odvisno od potreb uĉencev. Pri razvršĉanju v skupine mora 

upoštevati interese in uĉne sloge ter sposobnosti uĉencev, lahko pa tudi uĉencem dovoli, da se 

sami razvrstijo. Pri diferenciaciji mora prilagajati ĉas razliĉnim potrebam uĉencev. Upoštevati 

mora vse uĉence in se zavedati, da nekateri potrebujejo za isto dejavnost veĉ ĉasa, drugi pa 

manj. Za uĉence, ki hitreje dojemajo snov, lahko proces pospeši (prav tam). 

Za uĉitelja je dobro, da v primerih diferenciacije sodeluje tudi z drugimi uĉitelji. Lahko si 

izmenjujejo gradiva, vire, znanje, sodelujejo pri izvajanju razliĉnih oblik dela (zdruţevanje 

razredov), sodelovanje z delavci na šoli, pogovori s strokovnimi delavci (specialni pedagog, 

psiholog, pedagog). Priporoĉljivo je, da uĉitelj sodeluje tudi z druţinami svojih uĉencev (prav 

tam). 

9 DVOJEZIČNO ŠOLSTVO NA AVSTRIJSKEM KOROŠKEM  

9.1 Zgodovina dvojezičnega šolstva  

Zaĉetki javnega šolstva na avstrijskem Koroškem segajo vse do Marije Terezije in leta 1774. 

Vse do takrat je bila Cerkev tista, ki je ustanavljala šole, jih vzdrţevala in nadzorovala. Z 

Marijo Terezijo je bil predpisan obvezni elementarni pouk in s tem je tudi postalo uzakonjeno, 

da šola ostane stvar drţave. Leta 1804 so nadzor nad šolstvom zopet predali cerkvenim 

uradnikom. Ta ureditev je veljala vse od leta 1804 pa do leta 1869. Ker je nadzor nad 

šolstvom imela duhovšĉina, so bile šolske razmere za Slovence ugodne. V vaških šolah po 

slovenskih vaseh se je pouĉevalo skoraj izkljuĉno v slovenšĉini (Kukovica, 2002). 

Leta 1869 je bil v takratni Avstro-Ogrski sprejet drţavni zakon o ljudskih šolah. V zakonu je 

bilo doloĉeno, »da uĉni jezik in pouk v drugem jeziku doloĉa deţelna šolska oblast po 

zaslišanju tistih, ki šolo vzdrţujejo«  (Zgodovina dvojeziĉnega pouka na Koroškem, b.d.). O 

uĉnem jeziku so tako odloĉali zastopniki obĉin in koroški deţelni šolski svet. Nemškim 

nacionalistom je bilo tako omogoĉeno vplivanje na šolo in uĉni jezik. Drţavna oblast je z 

navidezno demokratiĉnimi odloĉitvami pripomogla k doseganju nacionalistiĉnih ciljev, in 

sicer k ponemĉenju slovensko govoreĉega prebivalstva. Ustanovili so utrakvistiĉne šole, 

katerih je bil glavni cilj hitro priuĉenje nemškega jezika in zapostavljanje slovenskega. 

Slovenšĉina je v prvih dveh razredih sluţila le kot pripomoĉek pri hitrem uĉenju nemšĉine. 

Ko je bilo razumevanje nemšĉine vzpostavljeno, so slovenšĉino izrinili od pouka (Kukovica, 

2002).  

Razprava o uĉnem jeziku se je nadaljevala še v drugi polovici 19. stoletja zaradi narodnostnih 

bojev med politiĉnimi predstavniki nemške veĉine in slovenske manjšine. Tudi konfliktni 
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poloţaj po prvi svetovni vojni je vplival na vprašanje uĉnega jezika v šolah. (Zgodovina 

dvojeziĉnega pouka na Koroškem, b.d.). 

V obdobju nacionalsocialistiĉnega reţima (19381945) je bil doseţen višek protislovenskih 

ukrepov. Popolnoma so odpravili rabo slovenskega jezika v šolah, prav tako je bila 

prepovedana uporaba slovenskega jezika tudi povsod drugod na Koroškem (Kukovec, 2002).  

Leta 1945 je bila izdana odredba o novi ureditvi pouka v obveznem šolstvu na dvojeziĉnem 

okolju. Nastala je nova dvojeziĉna šola, ki je vkljuĉila vse uĉence z dvojeziĉnega obmoĉja v 

pouk, torej je bilo obvezno uĉenje obeh jezikov. Slovenšĉina in nemšĉina sta postala 

enakopravna jezika. Ta šolska odredba je predstavljala pomemben korak k popravljanju, v 

letih 1938 do 1945, storjenih krivic (Kukovica, 2002). 

Leta 1955 je bila ponovno vzpostavljena neodvisna in demokratiĉna drţava Avstrija. V 

»Avstrijski drţavni pogodbi«  je zapisan 7. ĉlen, ki zagovarja jezikovne pravice slovenske in 

hrvaške manjšine. Te pravice vkljuĉujejo tudi šolstvo in izobraţevanje. Leta 1958 je koroški 

deţelni glavar z uredbo omogoĉil staršem, da svoje otroke odjavljajo od dvojeziĉnega pouka. 

Z manjšinskim šolskim zakonom za Koroško (1959) je bila uvedena tudi ureditev, ki staršem 

prepušĉa odloĉitev, ali naj njihovi otroci obiskujejo dvojeziĉni pouk ali ne (naĉelo prijave) 

(Zgodovina dvojeziĉnega pouka na Koroškem, b.d.). 

Leta 1988 je manjšinski šolski zakon prinesel tri pomembne spremembe. V razredih z 

dvojeziĉnim poukom so zniţali najvišje moţno število uĉenk in uĉencev. Olajšali so delitev 

po uĉnem jeziku in v razredih, v katerih so poleg uĉencev, prijavljenih k dvojeziĉnem pouku, 

tudi uĉenci, ki imajo samo nemški uĉni jezik, uvedli so sistem pouka z dvema uĉiteljema. 

Omogoĉili so dvojeziĉni pouk tudi zunaj obmoĉja, na katerem je bila slovenska narodna 

skupina tradicionalno naseljena (Zgodovina dvojeziĉnega pouka na Koroškem, b.d.). 

Zelo pomembni dogodki v razvoju šolstva za slovensko narodno skupnost na Koroškem so 

bili ustanovitev Zvezne gimnazije in Zvezne realne gimnazije za Slovence (v Celovcu, 1957), 

odprtje Dvojeziĉne zvezne trgovske akademije (v Celovcu, 1990) ter dvojeziĉne zasebne 

Višje šole za gospodarske poklice (v Šempetru pri Šentjakobu v Roţu, 1989) (Zgodovina 

dvojeziĉnega pouka na Koroškem, b.d.). 

9.2 Dvojezična izobrazba danes 

Danes imajo vsi starši na avstrijskem Koroškem moţnost prijaviti otroka k dvojeziĉnemu 

pouku na dvojeziĉnih ljudskih šolah na Koroškem (Kern, 2009). K dvojeziĉnemu pouku se 

prijavi otroka ţe pred  zaĉetkom šolskega leta, najkasneje pa prvi šolski dan. Prijava velja za 

celo šolsko leto (Dvojeziĉno šolstvo na Koroškem,  b.d.) 

V razredih, v katerih so vsi uĉenci prijavljeni k dvojeziĉnemu pouku, pouĉuje uĉitelj ali 

uĉiteljica z dodatno kvalifikacijo za dvojeziĉni pouk. Ti otroci imajo v prvih štirih razredih 

pouk pri vseh predmetih v pribliţno enakem obsegu v slovenskem in nemškem jeziku (Kern, 

2009). Dvojeziĉni pouk pa lahko poteka tudi v integriranih razredih. To so razredi, v katerem 

so tako prijavljeni kot neprijavljeni uĉenci, pouĉuje prav tako uĉitelj ali uĉiteljica z dodatno 

kvalifikacijo za dvojeziĉni pouk, ob njem pa je zaposlen tudi uĉitelj ali uĉiteljica z dodatno 

kvalifikacijo za timskega uĉitelja in je v razredu v obsegu 10 do 12 ur tedensko (Dvojeziĉno 

šolstvo na Koroškem, b.d.). Poleg prijave k dvojeziĉnemu pouku, obstaja tudi prijava k 

slovenšĉini kot neobveznemu predmetu, pri katerem se znanje slovenšĉine ne ocenjuje.  



Delić, J. (2018). Sporazumevalna zmoţnost v slovenšĉini pri uĉencih v dvojeziĉni šoli na 

avstrijskem Koroškem. Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  

 

25 

 

Po ljudski šoli se uĉenci odloĉijo za novo srednjo šolo ali pa šolanje na gimnaziji. Pouk na 

novih srednjih šolah poteka v nemšĉini. Prijavljeni uĉenci in uĉenke imajo kot obvezni 

predmet slovenski jezik štiri ure na teden. Šolska avtonomija ponuja nekaterim novim 

srednjim šolam poleg predmeta slovenski jezik tudi slovenšĉino kot uĉni jezik pri posameznih 

predmetih (Kern, 2009).  

Na Zvezni gimnaziji in Zvezni realni gimnaziji za Slovence je uĉni jezik slovenski. Na 

dvojeziĉni Zvezni trgovski akademiji in na Višji šoli za gospodarske poklice Št. Peter sta 

slovenšĉina in nemšĉina v enaki meri uĉna jezika (Dvojeziĉno šolstvo na Koroškem,  b.d.).  

Dvojeziĉni pouk zunaj obmoĉja manjšinskega šolskega zakona se ponudi le v primeru 

zadostnih prijav in dolgotrajnem povpraševanju (Dvojeziĉno šolstvo na Koroškem,  b.d.). 

Ljudske šole na območju, na katerem velja manjšinski šolski zakon za Koroško:   

 Bekštajn/Finkenstein 

 Bilĉovs/ Ludmannsdorf 

 Bistrica v Roţu/Feistritz im Rosental 

 Borovlje 1/ Ferlach 1 

 Borovlje 2/ Ferlach 2 

 Borovlje 3/ Ferlach 3 

 Brdo pri Šmohorju/ Egg bei Hermagor 

 Brnca/Furnitz 

 Diĉa vas/Godersdorf 

 Domaĉale/Damtschach 

 Goriĉe/Goritschach 

 Grabštajn/Grafenstein  

 Hodiše/ Keutschach 

 Kostanje/Kostenberg 

 Kotmara vas/ Kottmannsdorf 

 Lednice/Ledenitzen 

 Lipa pri Vrbi/Lind ob Velden 

 Loĉe/Latschach 

 Medgorje/ Mieger 

 Podklošter/Arnoldstein 

 Podkrnos/ Gurnitz 

 Radiše-Podruţnica LŠ Podkrnos/ Radsberg 

 Sele Fara/Zell Pfarre 

 Straja vas/Hohenturn 

 Škofiĉe/ Schiefling 

 Šmarjeta v Roţu/ ST. Margareten im Rosental 

 Štefan na Zilji/ St. Stefan im Gailtal 

 Vabeljna vas/ Wabelsdorf 

 Ţihpolje/ Maria Rain 

 

Nove srednje šole na območju, na katerem velja manjšinski šolski zakon za Koroško:  

 Beljak/NMS 3 Villach 

 Bekštajn/Finkenstein 
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 Borovlje/Ferlach 

 Celovec/Klagenfurt NMS 3 Hasnerschule 

 Celovec/Klagenfurt NMS 6 Hasnerschule 

 Celovec/Klagenfurt NMS 13 Hasnerschule 

 Ĉajna/Nötsch-Saak 

 Dobrla vas/Eberndorf 

 Grebinj/Griffen 

 Pliberk/Bleiburg 

 Podklošter/Arnoldstein 

 Sinĉa vas/Kuhnsdorf 

 Šentjakob v Roţu/St. Jakob I.R. 

 Šmohor/Hermagor 

 Velikovec/PTS Völkermarkt 

 Velikovec/Volkermarkt 

 Vrba/Velden 

 Ţelezna kapla/Bad Eisenkappel 
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III. EMPIRIČNI DEL  

1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  

Ob vstopu v šolo in tudi v dvojeziĉni razred imajo uĉenci razliĉno razvito znanje slovenskega 

jezika. Dvojeziĉni uĉitelji se morajo tega zavedati, delo prilagajati uĉencem in vsem nuditi 

moţnost napredovanja. Na temo slovenšĉina kot drug oz. tuji jezik (pouĉevanje, uĉenje, 

napredek uĉencev, prilagajanje dela, analiza uĉnega gradiva, institucije, ki omogoĉajo uĉenje 

slovenšĉine kot drugega jezika, raba jezika) je bilo v Sloveniji narejenih ţe nekaj raziskav 

(npr. Daniloviĉ, 2010, Himelrajh, 2010, Rot Vrhovec, 2016, Turk, 2016, Hercog, 2017, 

Škerget, 2017, Sunarić, 2018), nobena pa ni predstavila razvijanja sporazumevalne zmoţnosti 

v slovenšĉini pri uĉencih v dvojeziĉni šoli. Kljuĉna raziskava, ki se navezuje na razvoj 

sporazumevalne zmoţnosti v slovenskem jeziku je raziskava A. Rot Vrhovec (2016), ki je 

pokazala, da lahko uĉenci, katerih prvi jezik ni (samo) slovenšĉina in ki prihajajo iz jezikovno 

razliĉnega druţinskega okolja, z ustreznim modelom pouĉevanja in vkljuĉevanja izboljšajo 

sporazumevalno zmoţnost v slovenskem knjiţnem jeziku. Tudi rezultati raziskave T. Sunarić 

(2018) nam kaţejo, da lahko s prilagojenim delom (individualnim naĉinom dela) 

pripomoremo k izboljšanju sporazumevalne zmoţnosti pri uĉencih, katerih drugi jezik je 

slovenšĉina.  

 

V šolskem letu 2017/18 sem na eni od dvojeziĉnih šol na avstrijskem Koroškem opravljala 

delo jezikovnega asistenta. V dvojeziĉno šolo vstopajo uĉenci z razliĉnim predznanjem 

slovenskega jezika. Tako torej v razredu sodelujejo uĉenci, ki so priseljenci iz Slovenije in so 

naravni govorci slovenšĉine, uĉenci, ki doma govorijo koroško nareĉje in delno razumejo 

knjiţno slovenšĉino, vendar je ne govorijo, in uĉenci, ki od doma nimajo znanja slovenšĉine 

(govorijo samo nemško ali kateri drug jezik). Pouĉevati v takšnem razredu je izziv za uĉitelja 

in jezikovnega asistenta. Delo je nujno potrebno diferencirati in individualizirati. Uĉitelj mora 

poznati znaĉilnosti uĉencev, njihovo stopnjo predznanja jezika in njihove izkušnje z jezikom. 

Zavedati se mora pomena motivacije, izbire metod in oblik dela ter jezikovnega transferja. Na 

podlagi teh informacij, znanja in zavedanja lahko uĉinkovito naĉrtuje delo v dvojeziĉnem 

razredu. Kot jezikovna asistentka sem z naĉrtovanim didaktiĉnim pristopom ţelela, izboljšati 

sporazumevalno zmoţnost teh uĉencev. V nadaljevanju ţelim predstaviti svoje delo, ki sem 

ga kot jezikovna asistentka izvajala in s katerim sem pomagala uĉiteljem pri pouĉevanju ter 

dodatno spodbujala razvoj sporazumevalne zmoţnosti v slovenskem jeziku pri uĉencih, ki so 

bili prijavljeni k dvojeziĉnemu pouku.  

2 CILJI RAZISKAVE  

V magistrskem delu ţelim: 

 ugotoviti, ali se je pri uĉencih, ki so prijavljeni k dvojeziĉnemu pouku v ljudski šoli na 

avstrijskem Koroškem in katerih prvi jezik ni slovenšĉina, z diferenciranim delom  

izboljšala njihova sporazumevalna zmoţnost v slovenskem knjiţnem jeziku, 

 prikazati naĉin dela jezikovnega asistenta s temi uĉenci ter ugotoviti prednosti in 

pomanjkljivosti posameznih metod dela, 

 pripraviti smernice, ki bi bile v pomoĉ jezikovnim asistentom in uĉiteljem pri 

pouĉevanju slovenskega jezika kot drugega jezika.  
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3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Glede na cilje sem si zastavila raziskovalna vprašanja:  

 Ali so uĉenci, ki so prijavljeni k dvojeziĉnemu pouku v osnovni šoli na avstrijskem 

Koroškem in katerih prvi jezik ni slovenšĉina, v doloĉenem ĉasovnem obdobju 

diferenciranega urjenja v slovenšĉini, napredovali, in ĉe so, koliko? 

 Kako diferencirani naĉin dela z jezikovnim asistentom pri uĉenju slovenšĉine vpliva 

na znanje uĉencev, ki sodelujejo v raziskavi? 

 Katere uĉne metode in uĉna sredstva so uporabna pri razvoju sporazumevalne 

zmoţnosti pri teh uĉencih?  

4 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP  

V raziskovalnem delu magistrskem naloge sem uporabila kvalitativni raziskovalni pristop, in 

sicer akcijsko raziskavo. V raziskavi so bili udeleţeni le uĉenci, katerih prvi jezik ni 

slovenšĉina. Za zbiranje podatkov sem uporabila tehniko analize dokumentov. Podatke sem 

zbrala s pisnim (3) in ustnim (2) preizkusom znanja. S pisnim preizkusom znanja (Priloga 1), 

ki sem ga sestavila za potrebe raziskave, sem na zaĉetku zbiranja podatkov preverila 

predznanje uĉencev. Rezultate sem analizirala (katere besede uĉenci ţe poznajo in katerih ne, 

kaj razumejo, kaj znajo zapisati) ter naĉrtovala dejavnosti za nadaljnje delo. Najprej sem 

izvedla dve sreĉanji v razredu z vsemi uĉenci in poskušala ugotoviti, koliko se uĉenci nauĉijo 

pri frontalni uĉni obliki. Spremljala sem tudi, kolikokrat pride kateri uĉenec na vrsto za 

govorjenje. Po frontalni obravnavi teme so uĉenci še enkrat rešili enak preizkus znanja. 

Rezultate drugega preizkusa znanja sem analizirala, primerjala s prvim preizkusom znanja ter 

ugotovila, katere besede posameznikom še povzroĉajo teţave in katere ne ter koliko so uĉenci 

izboljšali sporazumevalno zmoţnost v slovenskem jeziku. Sledil je ustni preizkus znanja 

(Priloga 2) in nato diferencirano delo z jezikovnim asistentom v manjših skupinah. Odgovore 

uĉencev na prvem ustnem preizkusu znanja sem analizirala in poskušala ugotoviti, koliko so 

si zapomnili in kaj jim še dela teţave pri izgovarjavi. Pri diferenciranem delu sem poskušala 

odpraviti napake, ki so jih uĉenci naredili na drugem pisnem in prvem ustnem preizkusu 

znanja, ter jih nauĉiti, ĉesar še niso usvojili. Ĉasovni razmik med frontalno obravnavo teme in 

zaĉetkom diferenciranega naĉina dela je bil teden dni. Izvedli smo sedem sreĉanj v manjših 

skupinah. V vsaki skupini so bili trije uĉenci. Na doloĉenih sreĉanjih sem delala samo z 

dvema uĉencema ali enim (odsotnost uĉencev zaradi bolezni). Sreĉanja z vsemi skupinami je 

potekalo zunaj matiĉnega razreda, v prostoru oz. uĉilnici ob matiĉnem razredu. Diferencirano 

delo je potekalo dva tedna. V prvem tednu smo izvedi tri sreĉanja, v drugem tednu štiri 

sreĉanja. Sreĉanja sem izvedla prvo, drugo ali tretjo šolsko uro. Za vsako sreĉanje sem 

naĉrtovala 10 do 15 minut. Po zakljuĉku diferenciranega dela sem izvedla še zadnji (tretji) 

pisni preizkus znanja in zadnji (drugi) ustni preizkus znanja. Rezultate prvega, drugega in 

tretjega pisnega preizkusa znanja ter obeh ustnih preizkusov znanja sem analizirala in 

primerjala ter ugotovila napredek uĉencev in ustreznost pouĉevanja. Po vsakem izvedenem 

sreĉanju sem naredila še analizo, kako je delo potekalo, kakšni so bili odzivi uĉencev in 

kakšne so bile teţave, da bi jih lahko izboljšala na naslednjih sreĉanjih. Prav tako sem za 

vsakega uĉenca naredila natanĉno analizo njegovih preizkusov znanja in napredka.  
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Potek dela z uĉenci  

Zaporedna ura  Datum  Aktivnost  

1. 4. 6. 2018 Prvo pisno preverjanje znanja  

2. 5. 6. 2018 Frontalna obravnava učne teme PROSTI ČAS, 1. del  

3. 6. 6. 2018 Frontalna obravnava učne teme PROSTI ČAS, 2. del  

4. 8. 6. 2018 Drugo pisno preverjanje znanja 

5. 18. 6. 2018 Prvo ustno preverjanje znanja 

6. 19. 6. 2018 Diferencirano delo v skupinah  

7. 20. 6. 2018 Diferencirano delo v skupinah 

8. 22. 6. 2018 Diferencirano delo v skupinah 

9. 25. 6. 2018 Diferencirano delo v skupinah 

10. 26. 6. 2018 Diferencirano delo v skupinah 

11. 27. 6. 2018 Diferencirano delo v skupinah 

12. 28. 6. 2018 Diferencirano delo v skupinah 

13. 29. 6. 2018 Drugo ustno preverjanje znanja  

14. 2. 7. 2018  Tretje pisno preverjanje znanja  

 

Preglednica 1: Potek dela z uĉenci  
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4.1 Vzorec  

V raziskavo je bilo vkljuĉenih 11 uĉencev, katerih materni jezik ni slovenšĉina in so bili 

prijavljeni k dvojeziĉnemu pouku. Njihov prvi jezik je nemšĉina, bosanšĉina ali slovensko 

(koroško) nareĉje.  Sodelovalo je 6 deklic in 5 deĉkov. Zaradi varovanja osebnih podatkov so 

uĉenci poimenovani DEK 1 (deklica 1)  in DEĈ 1 (deĉek 1). Starost uĉencev v prvem razredu 

je 67 let. Naĉin vzorĉenja je bil nesluĉajnostni, namenski.  

 Otrokov J1 Znanje in uporaba slovenščine in drugih jezikov 

doma 

DEK 1 nemšĉina Deklica ne razume in ne govori slovensko. Mama zna 

slovensko nareĉje, vendar z njo ne govori v nareĉju.  

DEK 2 bosanšĉina Deklica razume slovensko, a ne govori. Doma se 

pogovarjajo v bosanšĉini.  

DEK 3 nemšĉina, rušĉina  Deklica ne razume in ne govori slovensko. Oĉe govori z 

njo nemško, mama govori nemško in rusko.  

DEK 4 nemšĉina Deklica ne razume in ne govori slovensko. Doma 

govorijo nemško. 

DEK 5 nemšĉina Deklica ne razume in ne govori slovensko. Mama zna 

nareĉje, vendar z njo ne govori v nareĉju.  

DEK 6 nemšĉina Deklica ne razume in ne govori slovensko. Mama zna 

slovensko nareĉje, vendar z njo ne govori v nareĉju.  

DEĈ 1 nemšĉina Deĉek ne razume in ne govori slovensko. Starši 

govorijo samo nemško.  

DEĈ 2 nemšĉina Uĉenec ne razume in ne govori slovensko. Mama zna 

slovensko nareĉje, vendar z njim ne govori v nareĉju.  

DEĈ 3 nemšĉina, 

slovensko 

(koroško) nareĉje 

Deĉek razume slovensko nareĉje in ga govori. Mama 

govori samo nemško, oĉe in stari starši govorijo 

slovensko nareĉje.  

DEĈ 4 nemšĉina, 

slovensko 

(koroško) nareĉje 

Deĉek delno razume slovensko, pozna veliko 

slovenskih besed, vendar ne govori. Mama govori samo 

nemško, oĉe govori z njim samo slovensko. Starši so 

loĉeni, druţina ne ţivi skupaj.   

DEĈ 5 nemšĉina Uĉenec ne razume in ne govori slovensko. Oĉe govori 

slovensko, vendar ne z njim.  

Preglednica 2: Pregled osnovnih podatkov udeleţenih uĉencev 

4.2 Obdelava podatkov  

Obdelava podatkov je bila kvalitativna, na ravni deskriptivne metode. Rezultate preverjanj 

sem primerjala in analizirala ter poskušala ugotoviti ustreznost naĉina dela. Naredila sem 

slušno analizo zvoĉnih posnetkov in pogovore prepisala. Delovne liste, izdelke in napredek  

uĉencev sem sproti analizirala in ugotovitve uporabila pri analizi rezultatov. S pomoĉjo 

pridobljenih rezultatov sem odgovorila na tri raziskovalna vprašanja in zapisala ugotovitve.   
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5 PREDSTAVITEV IN ANALIZA POTEKA DEJAVNOSTI IN 

PREIZKUSOV ZNANJA TER INTERPRETACIJA   

5.1 Prvi pisni preizkus znanja  

Študentka: Jasmina Delić Razred: 1. 

Šola:  Datum: 4. 6. 2018 

Učni predmet: slovenšĉina  Zaporedna številka ure:  

Učna tema: Uĉimo se slovensko  

Učna enota: Zaĉetno pisno preverjanje znanja   

Učne oblike: frontalno delo, individualno delo 

Učne metode: razlaga, pogovor, delo z delovnim listom (preverjanje znanja)  

Operativni učni cilji:  

Uĉenci: 

 pozorno poslušajo uĉiteljev govor,  

 pišejo besede z malimi tiskanimi ĉrkami, 

 poimenujejo dejavnosti na sliki s knjiţnimi besedami, 

 poimenujejo predmete na sliki s knjiţnimi besedami, 

 pokaţejo zmoţnost zapisa besed. 

 

Prostor: matiĉna uĉilnica Število učencev: 16 

Učna sredstva: pisni preizkus znanja (Priloga 1)  

Viri in literatura:  

 http://www.mladirod.at/?page_id=9 (slike, uporabljene v pisnem preizkusu znanja)  

 

 

NAĈRT POTEKA URE  

1. dejavnost  

Uĉence seznanim z delom, ki sledi v nadaljevanju ure. Povem, da bodo preverjali svoje 

znanje slovenšĉine. Pojasnim, da rezultati preverjanja znanja ne bodo upoštevani pri oceni. S 

pisnim preizkusom ţelim  preveriti njihovo znanje, da bom lahko naĉrtovala nadaljnje delo. 

V preizkusu znanja napišejo tisto, kar znajo. Uĉitelj jim navodila ponovi v nemškem jeziku.  

 

2. dejavnost  

Pri vsaki nalogi preberem navodila. Uĉencem poĉasi in jasno predstavim, kaj morajo pri 

posamezni nalogi napisati ali narisati ter jim pokaţem zgled. Po potrebi jim navodila pojasni 

tudi uĉitelj v nemškem jeziku.   

 

Uĉenci rešujejo pisni preizkus znanja.  

ANALIZA POTEKA URE  

Veĉina uĉencev se je reševanja preizkusa znanja razveselila, nekaj jih je mirno sedelo v 

priĉakovanju, nihĉe od uĉencev pa ni izrazil ţelje, da ne bi sodeloval.  

http://www.mladirod.at/?page_id=9
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Ko sem razdelila preverjanje znanja, sem jim pustila nekaj minut, da so si ga ogledali. Potem 

sva z uĉiteljem pojasnila, kaj morajo napisati. Najprej sem povedala v slovenskem jeziku, 

nato je uĉitelj pojasnil še v nemškem jeziku. Ĉe je kateri od uĉencev potreboval dodatno 

razlago, sem mu to povedala po slovensko. Preverjanje znanja so reševali cca. 25 minut. 

Najveĉ ĉasa sta porabila DEK 6 in DEĈ 2. V analizo so bili vkljuĉeni preizkusi znanja 

uĉencev, ki so sodelovali v raziskavi. Preizkusov znanja naravnih govorcev, nisem vkljuĉila v 

analizo.  

ANALIZA PRVEGA PISNEGA PREIZKUSA ZNANJA  

1. NALOGA  

Veĉina uĉencev slovenskih navodil ni razumela. Nato je navodila povedal še uĉitelj. Naloge 

niso znali rešiti. Glagola »pojem« ni nihĉe zapisal.  

Sedem uĉencev je pustilo prazno celo nalogo.  

Trije uĉenci DEĈ 2, DEK 6 in DEĈ 1 so napisali povedi, ki niso bile pravilne in smiselne. 

Zapisali so povedi, ki se ne povezujejo z našo temo.  

Primer:  

 Jaz prijem čaj. 

 Jaz prinesi barbize. 

 Jonas prijen sok.  

 Na mizi so stole.  

 V hiši so miš. 

 V vazi je rumene roţe. 

 Jaz sem sedem led. 

 V vasi je roši.  

 

Edino DEK 3 je napisala delno pravilen odgovor: V prostem času igram palet. Pravilno je 

prepisala besedno zvezo V prostem času, nepravilno uporabila glagol igram, namesto pojem 

prav tako je nepravilno zapisala besedo balet.  

 
2. NALOGA   

Uĉenci so slovenska navodila naloge razumeli.  

Sončna očala: dva uĉenca (DEK 2, DEĈ 3) sta pravilno narisala sonĉna oĉala, devet 

uĉencev sonĉnih oĉal ni narisalo. Namesto sonĉnih oĉal je osem uĉencev narisalo sonce, 

besedo, ki jo ţe poznajo.  

Ţenska obleka: Pet uĉencev je besedo prepoznalo in pravilno narisalo ţensko obleko. Pet 

uĉencev je pustilo prazen prostor, eden pa je narisal napaĉno.  

Kapa: Deset uĉencev je pravilno razumelo besedo kapa in jo pravilno narisalo. Ena uĉenka 

kape ni narisala.  

Natikači: Le ena uĉenka (DEK 2) je pravilno narisala natikaĉe, vseh ostalih 10 uĉencev je 

pustilo prazen prostor.  

 
3. NALOGA  

Uĉenci so navodilo naloge razumeli. Šest uĉencev je nalogo rešilo popolnoma pravilno, pet 

uĉencev pa ne.  

 

DEK 1: Igram nogomet je povezala s sliko igram nogomet in kolesarim. 

Zapis kolesarim ni povezala s sliko.  

DEK 4: Kolesarim je povezala s sliko berem. 
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Berem je povezala s sliko kolesarim.  

DEK 5: To je otroška soba je povezala s sliko dnevne sobe. 

To je dnevna soba je povezala s sliko otroške sobe.  

Kolesarim je povezala s sliko berem. 

Berem je povezala s sliko kolesarim.  

DEĈ 3: Igram nogomet ni povezal s sliko. 

Gledam televizijo prav tako ni povezal s sliko.  

DEĈ 5: Igram nogomet je povezal s sliko kolesarim.  

Kolesarim je povezal s sliko igram nogomet.  

To je dnevna soba je povezal s sliko otroške sobe.  

To je otroška soba je povezal s sliko dnevne sobe 

 

4. NALOGA  

Navodila naloge niso razumeli. Dodatno sem jim prebrala odgovor in jim rekla, da naj me 

vprašajo tako, da dobijo zapisani odgovor. Tudi po uĉiteljevi razlagi niso znali rešiti naloge. 

Naloge ni rešil nihĉe.  

 
5. NALOGA  

Navodilo naloge so razumeli. Samo ena uĉenka (DEK 2) je pustila nalogo nerešeno. Ostali 

uĉenci so napisali besede.  

Nihĉe od uĉencev ni pravilno napisal besedne zveze majica s kratkimi rokavi. 10 uĉencev je 

vedelo, da je oznaĉena majica, vendar so besedo nepravilno zapisali meic, majco, obleka, 

majico, mojco, mijlpa, majiča. 

Le dva uĉenca (DEK 6 in DEĈ 2) sta pravilno zapisala besedno zvezo kratke hlače, vsi ostali 

uĉenci so zapisali samo besedo hlače. Besedo hlaĉe so nepravilno napisali hasč, hlač. 

Nihĉe od uĉencev ni zapisal besedne zveze športni copati. Sedem uĉencev je napisalo 

nepravilen zapis besede ĉevlji čolje, čejle, čule, zjole, čole, čtole, čeulji. DEK 4 je zapisala 

ţopate (copate) in DEĈ 5 pa noga.  

 

Na podlagi odgovorov sklepam, da uĉenci ţe poznajo besedo ĉevlji. Teţave imajo še pri 

zapisu. Predvidevam, da je to posledica slabe slušne analize besede. V nadaljnjem delu bomo 

utrjevali zapis in izgovarjavo besede ĉevlji. Samostalniku ĉevlji bomo dodali še pridevnik 

športni, saj ţelim poudariti, da so to ĉevlji, ki jih nosimo pri športnih dejavnostih, kot so 

igranje odbojke, nogometa, pri kolesarjenju.   

 

6. NALOGA  

Uĉenci navodila naloge niso razumeli, zato sem ga morala ponovno prebrati. 

Tudi po nemškem navodilu uĉitelja niso znali zapisati povedi. Pet uĉencev je pustilo prazno 

nalogo, trije uĉenci so napisali povedi, ki se niso navezovale na našo temo, tri uĉenke so 

delno zapisale, kaj rade delajo in kje to delajo Rada igram palet na igrišču, rada perem.  

Primer:  

 Mama ima kapo.  

 Na mizi je vaso. 

 Jaz sem na rojstni dan.  

 Mama ima čaj.  

 Na trava so ovza.  

 Rada igram Papa in Mama in otroci. 

 Rad imam je nogomed.  

 Jaz ima otroška soba. 
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 Na mizi je mačka. 

 Jonas prinese ţogo.  

 

7. NALOGA  

Nekateri uĉenci so navodila naloge takoj razumeli, drugi so potrebovali dodatno razlago. 

Najprej sem jim prebrala zapis v prvem okviru in nato povedala, da morajo izbrati pravilno 

poved, ki ustreza prvima dvema.  

Šest uĉencev (DEK 3, DEK 6, DEĈ 1, DEĈ 2, DEĈ 3, DEĈ 4) je pravilno rešilo celo nalogo, 

pet uĉencev naloge ni rešilo. 

REZULTATI PRVEGA PREIZKUSA ZNANJA PO TOĈKAH IN ODSTOTKIH   

UĈENEC/ 

UĈENKA 

SKUPNO ŠTEVILO TOĈK 

PRAVILNIH REŠITEV 

(MOŢNIH JE BILO 21 TOĈK) 

ODSTOTEK 

PRAVILNIH REŠITEV 

DEK 1 7 33 % 

DEK 2 10 48 % 

DEK 3 13,5 64 % 

DEK 4 6 28 % 

DEK 5 3 14 % 

DEK 6 12 57 % 

DEĈ 1 12 57 % 

DEĈ 2 12,5 59 % 

DEĈ 3 11,5 55 % 

DEĈ 4 11,5 55 % 

DEĈ 5 6 29 % 

SKUPNO POVPREĈJE 9,5 45 % 

 

Preglednica 3: Rezultati prvega pisnega preizkusa znanja 

DEK 3 je dosegla najveĉ odstotkov, in sicer 64 %. Najmanj odstotkov je dosegla DEK 5, ki je 

dosegla 14 %. DEK 3, DEK 6, DEĈ 1, DEĈ 2, DEĈ 3 in DEĈ 4 so dosegli veĉ kot 50 %, 

ostali uĉenci pa manj kot 50 %. 
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5.2 Frontalna obravnava učne teme  PROSTI ČAS  

Študentka: Jasmina Delić Razred: 1. 

Šola:  Datum: 5. 6. 2018 in 6. 6. 2018 

Učni predmet: slovenšĉina  Zaporedna številka ure:  

Učna tema: Uĉimo se slovensko  

Učna enota: Prosti ĉas  

Učne oblike: frontalno delo, individualno delo 

Učne metode: razlaga, pogovor, delo s slikovnim materialom, demonstracija dialoga 

Operativni učni cilji:  

Uĉenci: 

 sodelujejo v igri vlog (pogovor v krogu), 

 pozorno poslušajo uĉiteljev govor,  

 glasno berejo besede, 

 pišejo besede z malimi tiskanimi ĉrkami, 

 poimenujejo dejavnosti na sliki s knjiţnimi besedami, 

 poimenujejo predmete na sliki s knjiţnimi besedami, 

 posnemajo knjiţno izreko – ĉim bolj knjiţna, razloĉna in naravna izreka besed med 

pogovarjanjem z uĉiteljem, 

 usvajajo zapis besed z nekritiĉnimi glasovi. 

 

Prostor: matiĉna uĉilnica Število učencev: 16 

Učna sredstva: slikovne kartice (Priloga 3), besedne kartice (Priloga 4), zvezek, delovni list: 

oblaĉila (Priloga 4), kartice za bralno razumevanje (Priloga 5), delovni list (Priloga 6) 

Viri in literatura:  

 http://www.mladirod.at/?page_id=9 

 

NAĈRT POTEKA DRUGE IN TRETJE URE  

Uĉence seznanim z delom, ki sledi v nadaljevanju ure. Povem, da bom to šolsko uro z njimi 

v razredu in da bo pouk potekal v slovenskem jeziku. 

 

1. dejavnost  

Uĉence povabim v krog. Pripravljene imam besedne zapise (Priloga 4) in slikovne kartice 

(Priloga 3). Uĉence vprašam, ali morda kdo ve, kaj pomeni prosti ĉas. Odgovor mi lahko 

povedo tudi v nemškem jeziku, tako da bodo razumeli tudi tisti, ki ne razumejo slovensko. 

Vodim pogovor na temo prosti ĉas oziroma »Freizeit«. Postavim jim vprašanje, kaj poĉnejo v 

svojem prostem ĉasu. Priĉakujem razliĉne odgovore, predvsem v nemškem jeziku. Uĉence 

spodbujam, da s svojim znanjem slovenšĉine povedo, kaj poĉnejo v prostem ĉasu. Ĉe 

uporabijo nemško besedo, jo skupaj prevedemo in jo na glas izgovorimo.  

Sledi spoznavanje slikovnih kartic. Kartico pokaţem vsem uĉencem in jo poimenujem. 

Pazim, da je moja izgovarjava knjiţna, razloĉna in naravna. Nato jo poimenujemo še vsi 

skupaj. Slikovna kartica potem potuje iz roke v roko. Vsak uĉenec kartico poimenuje in 

sosedu postavi vprašanje »Kaj delaš?«. Dialog jim pred tem tudi demonstriram.   

 

Slikovne kartice nakljuĉno razdelim med uĉence. Kartice poskusijo poimenovati, nato jih 

poloţijo na tla.  Potem nakljuĉno razdelim še besedne zapise. Uĉenec, ki drţi besedni zapis, 

http://www.mladirod.at/?page_id=9
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ga prebere in poskusi prirediti k primerni slikovni kartici.  

 

Razvijamo: slušno razumevanje, govorjenje, bralno razumevanje besed in besednih zvez, 

skladenjsko zmoţnost in poimenovalno zmoţnost. 

Naloge v preverjanju znanja: 1, 3, 4. 

Učenci:  

 sodelujejo v igri vlog (pogovor v krogu), 

 posnemajo knjiţno izreko – ĉim bolj knjiţna, razloĉna in naravna izreka besed med 

pogovarjanjem z uĉiteljem, 

 glasno berejo besede, 

 poimenujejo dejavnosti na sliki s knjiţnimi besedami, 

 pozorno poslušajo uĉiteljev govor,  

 sprašujejo in smiselno odgovarjajo na vprašanja.  

 

2. dejavnost  

DELOVNI LIST (Priloga 5) 

Uĉencem razdelim ţe vnaprej pripravljen list, na katerem so slike. Na tablo napišem  naslov 

KAJ DELAM? Uĉenci naslov prepišejo v zvezek. Nato z lista izreţejo majhne slike. Preden 

jih prilepijo v zvezek, jim natanĉno demonstriram, kako jih morajo prilepiti. Ob vsaki sliki 

napišemo glagole v prvi osebi ednine. V nadaljevanju uĉence vprašam, kaj radi delajo v 

prostem ĉasu. Odgovore, ki jih dobim, napišem na tablo, uĉenci pa jih prepišejo v zvezek. 

Rada berem. Rada telovadim. Rad igram nogomet.  

Razvijamo: pisanje, slušno razumevanje, govorjenje, skladenjsko zmoţnost. 

Naloge v preverjanju znanja: 3, 4, 6. 

Učenci: 

 pozorno poslušajo uĉiteljev govor,  

 pišejo besede z malimi tiskanimi ĉrkami, 

 poimenujejo dejavnosti na sliki s knjiţnimi besedami, 

 posnemajo knjiţno izreko – ĉim bolj knjiţna, razloĉna in naravna izreka besed med 

pogovarjanjem z uĉiteljem, 

 usvajajo zapis besed in povedi, 

 tvorijo povedi.  

 

3. dejavnost 

Kaj rad delaš oziroma kaj rada delaš? 

Najprej pojasnim besede na tabli. Pritrdim dva veĉja kartona. Na roza kartonu piše RADA in 

na modrem kartonu piše RAD. Ponovimo ţe znano pravilo. Kadar govorijo deklice, 

uporabijo besedo RADA, deĉki pa besedo RAD. Skupaj na tablo naredimo nekaj primerov.  

Rada berem. Rada gledam televizijo. Dodam še kartice, na katerih so otroška soba, dnevna 

soba in igrišče. Zraven besedne zveze rada berem pritrdim še besedno zvezo otroška soba.  

 Rada berem v otroški sobi.  

 Rada gledam televizijo v dnevni sobi. 

 Rad kolesarim na igrišču.  
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Uĉence nakljuĉno kliĉem in jih spodbujam, da naj sestavljajo povedi iz besed na danih 

slikovnih in besednih karticah.  

 

Razvijamo: bralno razumevanje, govorjenje, skladenjsko zmoţnost 

Naloga na preverjanju znanja: 3, 4, 6.  

Učenci:  

 pozorno poslušajo uĉiteljev govor,  

 glasno berejo besede, 

 poimenujejo dejavnosti na sliki s knjiţnimi besedami, 

 posnemajo knjiţno izreko – ĉim bolj knjiţna, razloĉna in naravna izreka besed med 

pogovarjanjem z uĉiteljem, 

 tvorijo pripovedne povedi.  

 

4. dejavnost  

Kaj nosimo poleti?  

Na sebi imam obleĉene kratke hlaĉe, majico s kratkimi rokavi, natikaĉe, kapo in sonĉna 

oĉala. Uĉence vprašam, kaj nosim. 

Priĉakujem nepopolne odgovore, kot so jih pisali na preizkusu znanja. Povem jim, kako 

pravilno poimenujemo oblaĉila in dodatke, ki jih nosim. V zvezek napišemo naslov »Kaj 

nosim poleti?«.  Pod naslov prilepimo slike, ki smo jih izrezali (Priloga 4). Ob slikah 

zapišemo besede.  

 

Na obešalniku imamo obešena oblaĉila in ob obešalniku je obutev. Pred tablo nakljuĉno 

pokliĉem uĉenca in mu naroĉim, da naj med stvarmi poišĉe doloĉeno oblaĉilo, obutev ali 

dodatek.   

U: L, pokaţi nam rdečo majico s kratkimi rokavi.  

U: J, pokaţi nam športne copate.  

U: T, pokaţi nam ţensko obleko.  

 

Nato navodila dajejo ostali uĉenci. 

Razvijamo: slušno razumevanje, govorjenje , poimenovalno zmoţnost 

Naloga na preverjanju znanja: 2, 5. 

Učenci:  

 poimenujejo predmete s knjiţnimi besedami, 

 pozorno poslušajo uĉiteljev govor,  

 posnemajo knjiţno izreko – ĉim bolj knjiţna, razloĉna in naravna izreka besed med 

pogovarjanjem z uĉiteljem. 
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5. dejavnost  

Uĉence povabim v krog. Dam naslednje navodilo: do zdaj smo ţe spoznali nove besede za 

dejavnosti in stvari. Pri tej vaji bodo razvijali bralno razumevanje in utrjevali nove besede. 

Pripravljene imam kartice (Priloga 5), ki jih bomo z uĉenci sestavljali v smiselne povedi.  

Najprej odkrijejo oranţno kartico in jo preberejo. Vprašam jih ali je Jona deklica ali deĉek 

(da vedo katero barvo v nadaljevanju dvigniti). 

Nato odkrijejo kartico iz drugega stolpca in jo preberejo. Dodajo jo k prvi povedi. Tako 

dobimo: Sem Jona. Imam ţogo. Vprašam jih, kaj bo sledilo. Na razpolago imamo veĉ kartic, 

izbrati morajo le eno pravilno. V tem primeru je pravilen odgovor Igram odbojko.  

Pri tej dejavnosti skušajo uĉenci pravilno prebrati prvidve povedi in poskusijo pravilno 

dodati še tretji del. Razumeti morajo besedo ţoga, da bi lahko pravilno dodali tretjo poved.   

Razvijamo: bralno razumevanje, poslušanje, skladenjsko zmoţnost.  

Naloga: 7 

Učenci:  

 pozorno poslušajo uĉiteljev govor,  

 glasno berejo besede, 

 posnemajo knjiţno izreko – ĉim bolj knjiţna, razloĉna in naravna izreka besed med 

pogovarjanjem z uĉiteljem, 

 poimenujejo predmete s knjiţnimi besedami, 

 poimenujejo dejavnosti na sliki s knjiţnimi besedami, 

 

6. dejavnost  

Za uĉence imam pripravljen delovni list (Priloga 6), na katerega morajo napisati, kaj delajo v 

prostem ĉasu. Na delovnem listu je ob sliki zapisan zgled. Ob dveh slikah morajo napisati, 

kaj delajo v prostem ĉasu.   

 

Razvijamo: pisanje, bralno razumevanje navodil, skladenjsko zmoţnost, poimenovalno 

zmoţnost 

Naloga na preverjanju znanja: 1. 

Učenci: 

 pišejo besede z malimi tiskanimi ĉrkami, 

 usvajajo zapis besed z nekritiĉnimi glasovi. 

 

ANALIZA DRUGE IN TRETJE UĈNE URE  

Uĉno uro sem izvedla prvo šolsko uro. Najprej je uĉitelj uĉencem povedal, da bom to šolsko 

uro z njimi v razredu in da lahko z menoj govorijo samo slovensko.  

Dejavnost 1 

Uĉence sem povabila v krog. Najprej sem jih povprašala, ali morda kdo ve, kaj pomeni prosti 

čas. Dala sem jim moţnost, da povedo, kaj pomeni prosti ĉas v nemškem jeziku (Freizeit). 

Eden od uĉencev je odgovoril, da je to »ĉas, ko imamo fraj«. Potrdila sem njegove besede in 

rekla, da je to v nemškem jeziku Freizeit, ĉas, ko imamo prosto. Nadaljevala sem z 

vprašanjem, kaj uĉenci delajo v prostem ĉasu. Dobila sem kar nekaj zanimivih odgovorov, kot 

so: dolgo spimo, wir sind frei (prosti smo), gledamo filme (gledamo televizijo), v prostem 

času nismo v šoli (deklica je povedala po nemško, pri prevodu je pomagal uĉitelj), gremo na 

počitnice, gremo na morje, gremo v gozd, gremo v kino, v prostem času igram x-box. 

Uĉencem sem dovolila izraţanje v nemškem jeziku, saj se mi ne zdi smiselno, da jih zaviram 
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v jeziku, v katerem se poĉutijo kompetentne za izvajanje dialoga. Pomembno je, da uĉenci 

ţelijo in imajo veselje sodelovati pri dejavnostih. Menim, da je na zaĉetku, ko še nimajo 

dovolj znanja, dobro, da govorijo v maternem jeziku. Pozneje, ko bodo usvojili jezik, bom 

zahtevala sodelovanje v slovenskem jeziku.  

Uporabila sem slikovne kartice, s katerimi smo spoznavali glagole v prvi osebi. Uporaba 

slikovnega gradiva se mi zdi pri delu z mlajšimi uĉenci zelo uporabna. Seveda morajo biti 

slike primerne in enoznaĉne; to pomeni, da so enopomenske.  

Za uĉenje glagolov v prvi osebi ednine sem se odloĉila zato, ker menim, da se uĉenci in tudi 

odrasli laţje uĉimo, kadar se to uĉenje navezuje na nas same. Prosti ĉas je tema, v kateri se 

lahko najde vsak uĉenec. In vsak uĉenec ima ţeljo povedati, kaj rad dela v prostem ĉasu. Moj 

cilj je bil, da uĉenci usvojijo uporabo doloĉenih glagolov v prvi osebi. Menim, da je to dobro 

za nadaljnje usvajanje glagolov v drugi in tretji osebi, saj bodo glagol v prvi osebi ţe dobro 

poznali in utrdili.   

Slikovno gradivo je potovalo v krogu od uĉenca do uĉenca. Vsak, ki je dobil kartico v roko, je 

moral odgovoriti na sosedovo vprašanje »Kaj delaš?«. Na ta naĉin sem ţelela, da vsi 

sodelujejo v kratkem dialogu. Vsak je moral postaviti vprašanje in hkrati pred tem odgovoriti 

sošolcu na to isto vprašanje.  

Na ta naĉin smo spoznali vse slikovne kartice. Ĉe kateri uĉenec ni izgovoril pravilno besede 

ali besedne zveze, sem ga ustavila in izgovorila besedo ali besedno zvezo še enkrat na glas in 

razloĉno. To sem zahtevala tudi od uĉenca oziroma uĉenke.  Do teţav z izgovarjavo (gledam 

televizo) je prišlo, ker so bile to popolnoma nove besede za uĉence, ki se uĉijo slovenšĉine kot 

drugega jezika. V primeru napaĉne izgovarjave sem uĉenca ustavila, besedo ali besedno 

zvezo še enkrat na glas in jasno izgovorila, uĉenec pa je ponovil za menoj.  

Pri branju besed niso imeli teţav, ker so prebrane besede ţe veĉkrat slišali. Tudi razvršĉanje 

besednih zapisov k slikam jim ni povzroĉalo teţav.  

Prva dejavnost je potekala tako, kot sem naĉrtovala. Uĉenci so zelo dobro sodelovali in 

pokazali zanimanje za uĉenje novih besed. Ta naĉin spoznavanja besed ima prednosti in 

slabosti. Prednost tega naĉina vidim v tem, da se besede oziroma besedne zveze velikokrat 

ponovijo, kar je dobro za uĉence. Veĉkrat slišijo besedo, veĉ moţnosti je, da si jo zapomnijo. 

Slabost je to, da  je nekaterim uĉencem dolgĉas med ĉakanjem, da pridejo na vrsto. Dejavnost 

sem izvedla s šestnajstimi uĉenci, in preden je vsak prišel na vrsto je uĉencem, ki besede 

oziroma besedne zveze ţe poznajo (slovenšĉina jim je prvi jezik), postalo dolgĉas. Kljub temu 

ni bilo veĉjih teţav, vsi so aktivno sodelovali in usvajali besedišĉe ob slikovnih karticah.  

Dejavnost 2  

Uĉenci so pri tej dejavnosti dobro sodelovali. Najprej smo na tablo napisali naslov. Potem 

sem jim jasno demonstrirala, kako morajo prilepiti izrezane sliĉice v zvezek. Ker sem 

govorila v drugem jeziku, sem navodilo še nekajkrat nazorno in poĉasi  ponovila. Pri delu sem 

jih opazovala in ugotovila, da so bila moja navodila uspešno posredovana in da so uĉenci 

razumeli, kaj morajo narediti. Pri uĉenju drugega jezika moramo uĉitelji biti pozorni, da so 

navodila jasna, kratka jih podajamo poĉasi ter razloĉno. Priĉakovati moramo, da bomo morali 

doloĉena navodila veĉkrat ponoviti. Uĉenci pri tej dejavnosti niso imeli veĉjih teţav, nekatere 

besede so hitro usvojili (kratke hlače, majica), druge (natikači, obleka, sončna očala) so jim 

povzroĉale teţave. Tudi v prihodnje bi z uĉenci izvedla isto dejavnost, saj smo naredili v 

zvezek slikovni in besedni zapis, iz katerega se lahko uĉijo (samostojno ali s starši).  
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Dejavnost  3  

Pri tej dejavnosti so uĉenci imeli nekaj teţav. Dodala sem tri besedne zveze (otroška soba, 

dnevna soba in igrišče), ki naj bi jih ţe poznali. Nekateri uĉenci so hitro ugotovili, da smo jih 

ţe spoznali, vendar se poimenovanja niso spomnili. Vsi so vedeli, da obliko RADA 

uporabljajo deklice in obliko RAD deĉki. Povezovanje besed RADA/RAD z glagolom so 

hitro usvojili in niso imeli teţav, teţje so dodajali prislovno doloĉilo kraja, saj besednih zvez 

še niso usvojili dovolj dobro. Mislim, da je bila naloga dobro sestavljena, saj uĉenci, katerih 

prvi jezik je slovenšĉina, niso imeli teţav s tvorjenjem povedi. Teţave so se pojavile pri tistih 

uĉencih, ki besednih zvez niso poznali. Uĉenci so, kljub temu da zadnjega dela povedi niso 

znali povedati, pokazali zanimanje za sodelovanje. V prihodnje bi bilo morda bolje, da bi ob 

slikovni kartici (za prislovno doloĉilo kraja) dodala še besedni zapis, s katerim bi si uĉenci 

pomagali in bi bilo na zaĉetku morda manj teţav.  

Dejavnost 4  

Dejavnost je bila zelo zanimiva za uĉence, saj so zanimanje vzbudili konkretni predmeti. 

Najprej smo poimenovali oblaĉila, obutev in predmete, ki jih nosimo poleti, nato izrezali 

sliĉice in jih prilepili v zvezek. Zraven sliĉic smo zapisali poimenovanje. Nato smo utrjevali 

besedišĉe s konkretnimi predmeti. Kadar sem uĉencem dala navodilo »Pokaţi mi …«, niso 

imeli teţav z iskanjem pravega predmeta. Veĉ neznanja so pokazali v primeru, ko so morali 

sami poimenovati predmet. Na primer, ko sem uĉencu rekla »Pokaţi mi sončna očala.«, je to 

pravilno naredil. Ko sem ga ĉez ĉas vprašala Kaj je to? In pokazala na sonĉna oĉala, mi ni 

znal povedati. Ugotovila sem, da razumejo besedo oziroma besedno zvezo, ĉe jo pogosto 

uporabljajo. Dejavnost je bila dobro pripravljena in uĉenci so bili motivirani, pokazali so 

jezikovno znanje.  

Dejavnost 5  

Dejavnost smo izvedli v skupini. Namenoma sem najprej poklicala uĉence, katerih prvi jezik 

je slovenšĉina. Poved so pravilno in brez teţav tvorili. Nato sem nakljuĉno klicala še druge 

uĉence. Hitro so ugotovili, da morajo povezati dano besedo s pravilno besedno zvezo. Primeri 

niso bili teţki, predvidevala sem, da bodo nove besede (ţoga, knjiga, mikrofon) razumeli ali 

pa si pri razumevanju pomagali z materinšĉino in predznanjem.  Ker se je bliţal konec ure, so 

postali uĉenci nekoliko nemirni, prav tako so si ţeleli vsi priti na vrsto, to pa je ob tolikšnem 

številu uĉencev zelo teţko.  

Dejavnost 6  

Uĉencem sem najprej povedala navodila za reševanje lista. Naloga je bila enaka kot pri 

preverjanju znanja. Ţelela sem utrditi pisanje. Pri uĉencih, ki niso bili ravno motivirani za 

uĉenje oziroma niso bili uspešni pri uĉenju, sem opazila nemir. To je popolnoma razumljivo, 

saj so si besede in besedne zveze zelo teţko zapomnili, pisanje pa jim je predstavljalo še teţjo 

nalogo. V prihodnje bi bilo bolje, da bi najprej skupaj na tablo zapisali nekaj povedi, nato bi 

povedi prepisali.  Potem bi poskusili samostojno napisati povedi. 

V urah frontalnega dela sem ţelela doseĉi vse naĉrtovane cilje in to mi je tudi uspelo. Izvedla 

sem vse dejavnosti, menim pa, da smo premalo ĉasa namenili pisanju, glede na to, da sem s 

testom preverjala predvsem branje z razumevanjem in pisanje. Ĉe bi ţelela dobro utrditi 

pisanje, bi bilo potrebnih veĉ ur, v katere bi vkljuĉila poleg pisanja tudi veĉ branja in 

samostojnega govorjenja. Trudila sem se, da bi prišli vsi uĉenci na vrsto za govor, kar pri 

frontalnem delu ni enostavno. V prvi uri sem zaradi oblike dela (pogovor in razlaga v krogu) 
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omogoĉila vsem uĉencem, da so prišli veĉkrat na vrsto. V povpreĉju je vsak uĉenec prišel na 

vrsto dvanajstkrat. V drugi uri je vsak uĉenec v povpreĉju govoril petkrat, to pa je bistveno 

manj kot v prvi uri. Predvidevam, da je do takšne razlike prišlo zaradi naĉina dela in frontalno 

zastavljenih dejavnosti.  

5.3 Drugi pisni preizkus znanja   

Študentka: Jasmina Delić Razred: 1. 

Šola:  Datum: 8. 6. 2018 

Učni predmet: slovenšĉina  Zaporedna številka ure:  

Učna tema: Uĉimo se slovensko  

Učna enota: drugi pisni preizkus znanja  

Učne oblike: frontalno delo, individualno delo 

Učne metode: razlaga, pogovor, delo z delovnim listom  

Operativni učni cilji:  

Uĉenci: 

 pozorno poslušajo uĉiteljev govor,  

 pišejo besede z malimi tiskanimi ĉrkami, 

 poimenujejo dejavnosti na sliki s knjiţnimi besedami, 

 poimenujejo predmete s knjiţnimi besedami, 

 usvajajo zapis besed, besednih zvez in povedi z nekritiĉnimi glasovi. 

 

Prostor: matiĉna uĉilnica Število učencev: 16 

Učna sredstva: preverjanje znanja (Priloga 1)  

Viri in literatura:  

 http://www.mladirod.at/?page_id=9 (slike, uporabljene na pisnem preizkusu znanja)  

 

NAĈRT POTEKA URE  

1. dejavnost  

Uĉencem razloţim, da bomo danes ponovno rešili test, ki smo ga reševali v ponedeljek. Na 

tem testu bodo pokazali, koliko se v teh dneh nauĉili. Rezultatov ne bom ocenjevala, 

uporabila jih bom le za analizo. To pove uĉitelj tudi v nemškem jeziku.   

 

2. dejavnost  

Uĉencem razdelim preverjanje znanja. Pred reševanjem skupaj pregledamo navodila pri 

vsaki nalogi in preberemo primer.  

Samostojno rešujejo test.  

ANALIZA POTEKA URE  

Uĉence sem seznanila z nadaljnjim delom. Pojasnim sem jim, da bomo spet reševali enako 

preverjanje znanja kot v ponedeljek. S testom bom preverila, kaj so se ţe nauĉili. Povedala 

sem jim, da rezultatov z uĉiteljem ne bova ocenjevala in da naj se vsak potrudi po svojih 

moĉeh.  

Odzivi uĉencev so bili razliĉni. Nekateri so se reševanja testa zelo razveselili, drugi malo 

manj.  

http://www.mladirod.at/?page_id=9
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Ko sem razdelila preizkus znanja, sem jim pustila nekaj minut, da si ga ogledajo. Pri vsaki 

nalogi smo ponovili navodila in prebrali primer. Nato so preverjanje znanja reševali sami.  

Med reševanjem so DEĈ 1, DEK 4, DEK 5, DEĈ 2, DEĈ 5, DEĈ 3 potrebovali dodatna 

navodila pri 4. in 6. nalogi. DEĈ 5 je potreboval veliko spodbudnih besed, da je zapisal nekaj 

odgovorov. Opazila sem, da je nemotiviran za uĉenje in prikazovanje svojega znanja 

slovenšĉine. Hitro je izgubil motivacijo za reševanje, ker ni takoj razumel vseh navodil. Ob 

moji spodbudi in dodatni razlagi navodil je zapisal odgovore, ki jih je znal.  

ANALIZA DRUGEGA PISNEGA PREIZKUSA ZNANJA  

1. NALOGA 

Uĉenci so razumeli ustno navodilo. Nalogo so poskusili rešiti vsi uĉenci.  

Tri uĉenke (DEK 2, DEK 3 in DEK 4) so nalogo rešile popolnoma pravilno.  

DEĈ 3 in DEĈ 4 sta oba zapisala pravilno poved, vendar z napako:   

V  prostem casu pojiem. V prostu času pojem.  

Štirje uĉenci so naredili isto napako pri zapisu povedi. DEK 5, DEK 6, DEĈ 1, DEĈ 2 

V prostem času igram pojem. Predvidevam, da so napako naredili zaradi danega primera. 

V danem primeru je zapisano V prostem času igram tenis. Uĉenci so tako zamenjali le 

zadnjo besedo v povedi, torej besedo pojem namesto besede tenis.  

DEK 1 je zapisala poved V prostem času igram pesmi.  

DEĈ 5 je zapisal štiri povedi, ki niso smiselne: V rada mikrofone. V rad nogomet. V rad 

tenis. V rad hokej. Predvidevam, da je ţelel napisati, da v prostem ĉasu rad igra nogomet, 

tenis in hokej, ţal pa tega ni znal pravilno napisati.  

 

2. NALOGA  

Navodilo so razumeli vsi uĉenci, prav tako so vsi uĉenci rešili nalogo. Trije uĉenci (DEK 2, 

DEĈ 3, DEK 6) so dosegli vse toĉke, kar pomeni, da so narisali vse predmete pravilno.  

Pet uĉencev je doseglo tri toĉke od štirih. Trije uĉenci niso narisali sonĉnih oĉal, ena od 

deklic pa je namesto natikaĉev narisala škornje.  

Trije uĉenci so dosegli dve toĉki od štirih. Vsi so pravilno narisali ţensko obleko in kapo.  

 

3. NALOGA  

Navodilo so razumeli vsi uĉenci. Deset uĉencev je nalogo rešilo popolnoma pravilno, le en 

uĉenec je izgubil eno toĉko. Sliko otroške sobe je pozabil povezati z zapisom To je otroška 

soba. Menim, da je bila napaka zaradi površnosti in ne zaradi neznanja.  

 

4. NALOGA  

Navodila niso vsi razumeli. Kljub temu da smo ustno veĉkrat vadili vprašanje Kaj delaš? 

Uĉenci niso uspešno reševali ĉetrte naloge.  

Le DEĈ 4 je zapisal vprašanje. Kaj delaš rad?  

Osem uĉencev je nalogo pustilo prazno.  

Dve uĉenki sta nalogo poskušali rešiti. DEK 2 je zapisala V prostem času. DEK 3 pa je na 

prazno ĉrto zapisala Rada rišem v dnevna sobi.  

 

5. NALOGA  

Navodilo so razumeli vsi uĉenci. Nihĉe od uĉencev naloge ni popolnoma pravilno rešil.  

Sedem uĉencev je pravilno zapisalo besedo majica. Ostali so pri zapisu delali napake, kot so 

kratke majico, majiza, meica.  

Devet  uĉencev je pravilno zapisalo besedo hlače ali besedno zvezo kratke hlače. Ostala dva 

sta pri zapisu naredila napake kot sta hloče, hlaţ.  
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Nihĉe od uĉencev ni pravilno zapisal besede športni čevlji/čevlji. Namesto čevljev so napisali 

natikači, čwojli, čolvje, ţobate, nogavize, čole, sole, čeuli.  

Kot sem napisala ţe pri prvi analizi preizkusa znanja, bi bilo bolje uporabiti besedno zvezo 

športni copati. Zaradi predznanja uĉencev, sem se odloĉila za utrjevanje besede ĉevlji. 

Menim, da so napake, ki so jih uĉenci naredili pri zapisu, posledica slabe slušne analize. 

DEK 4 je napisala besedo ţobate, tako kot pri prvem preverjanju znanja. Beseda je pravila, 

vendar je zapis pomanjkljiv.  

 

6. NALOGA  

Navodila niso razumeli vsi uĉenci. Nekateri so pisali nesmiselne povedi samo zato, da niso 

pustili praznega prostora.  

Šest uĉencev je zapisalo smiselne povedi z napakami:  

 Rada pojem v otroška soba. Rada rišem v šola. Rada računati na zvezek.  

 Rad gledam telewizor. Rad se z Bizi igram.  

 Rad igram hokaji. Rad igram nogomet. 

 Rada perem na mizi.  

 Rad gledam televizijo na gvenja soba.  

 

DEK 3, DEK 2 in DEĈ 4 so zapisali pravilne povedi:  

 DEK 2: Rada pojem v otroški sobi.  

 DEĈ 4: Rad berem na igrišču. Rad igram nogomet na igrišču.  

 DEK 3: Rada berem v dnevni sobi. Rada pojem v dnevni sobi. Rada plešem na 

igrišču.  

Pet uĉencev pri tej nalogi ni dobilo toĉk, saj so pisali nesmiselne povedi, ki se ne navezujejo 

na temo ali pa so primer samo prepisali.  

 

7. NALOGA  

Navodilo pri sedmi nalogi so vsi razumeli, prav tako so nalogo vsi rešili. Le DEĈ 5 je naredil 

napako pri zadnjem primeru.  
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REZULTATI DRUGEGA PISNEGA PREVERJANJA ZNANJA PO TOĈKAH IN 

ODSTOTKIH 

UĈENEC/ 

UĈENKA 

SKUPNO ŠTEVILO TOĈK 

PRAVILNIH REŠITEV 

(MOŢNIH JE BILO 21 TOĈK) 

ODSTOTEK PRAVILNIH 

REŠITEV 

DEK 1 14 67 % 

DEK 2 17,5 83 % 

DEK 3 18 85 % 

DEK 4 13,5 64 % 

DEK 5 12,5 60 % 

DEK 6 16 76 % 

DEĈ 1 12 57 % 

DEĈ 2 13,5 64 % 

DEĈ 3 16,5 79 % 

DEĈ 4 16,5 79 % 

DEĈ 5 14 67 % 

SKUPNO POVPREĈJE 15 71 % 

 

Preglednica 4: Rezultati drugega pisnega preizkusa znanja 

DEK 3 je tudi pri drugem preizkusu znanja dosegla najveĉ odstotkov, in sicer 83 %. Najmanj 

odstotkov je dosegel DEĈ 1, in sicer 57 %. Vsi uĉenci, razen DEĈ 1, so svoj rezultat 

izboljšali. DEĈ 1 je dosegel enak rezultat kot pri prvem preizkusu znanja. Glede na rezultate 

prvega pisnega preizkusa znanja je najbolj napredovala DEK 5. Nihĉe od uĉencev ni dosegel 

manj kot 50 %.  
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5.4 Prvi ustni preizkus znanja  

Študentka: Jasmina Delić Razred: 1. 

Šola:  Datum: 18. 6. 2018 

Učni predmet: slovenšĉina  Zaporedna številka ure:  

Učna tema: Uĉimo se slovensko  

Učna enota: prvi ustni preizkus znanja    

Učne oblike: frontalno delo, individualno delo 

Učne metode: razlaga, pogovor, delo s slikami  

Operativni učni cilji:  

Uĉenci: 

 pozorno poslušajo uĉiteljev govor,  

 poimenujejo dejavnosti na sliki s knjiţnimi besedami, 

 poimenujejo predmete s knjiţnimi besedami, 

 pazijo na knjiţno izreko, 

 tvorijo vprašalno in pripovedno poved po zgledu.   

 

Prostor: matiĉna uĉilnica Število učencev: 11 

Učna sredstva: ustni preizkus znanja (Priloga 2)  

Viri in literatura:  

 http://www.mladirod.at/?page_id=9 (slike, uporabljene na preverjanju znanja)  

 

NAĈRT POTEKA URE  

1. dejavnost  

Uĉence posamezno kliĉem iz razreda in z njimi opravim ustno preverjanje znanja. Na mizi 

imam pripravljeno slikovno gradivo, s katerim bom preverila njihovo znanje. 

Vsakemu uĉencu, ki prisede k mizi, povem, da bom preverila njegovo znanje. Rezultati ne 

bodo vplivali na oceno. Rada bi ugotovila, katere besede ţe poznajo in katerih ne, da se jih 

bomo v prihajajoĉih dneh lahko nauĉili.  

 

2. dejavnost  

Uĉenec ustno odgovarja na ţe vnaprej pripravljena vprašanja.  

1. naloga:  

Ob slikovnih karticah odgovarjajo na vprašanji Kaj delaš? in Kaj je to?. 

2. naloga: 

Uĉenec odgovarja na vprašanji Kaj delaš v prostem času? in Kaj rad delaš?.  

3. naloga:  

Uĉenec mi mora postaviti vprašanje.  

Odgovor na vprašanje je Rada berem.  

4. naloga  

Uĉencu pripravim povedi, sestavljene iz slikovnih kartic. Njegova naloga je, da s pomoĉjo 

slikovnih kartic tvori poved.   

5. naloga  

Uĉenca vprašam, kaj imam na sebi. Poimenovati morajo oblaĉila in obutev.  

 

http://www.mladirod.at/?page_id=9
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ANALIZA DOSEŢKOV  

Z vsakim uĉencem sem individualno opravila ustni preizkus znanja.  

Uĉencem sem najprej pojasnila, da je to le preverjanje in da tega ne bom ocenila. Ţelim 

ugotoviti, katere besede ţe poznajo in kaj se morajo še nauĉiti. Pred vsakim vprašanjem naj 

premislijo in poĉasi odgovorijo. Nobenega od uĉencev ni bilo strah. Vsi so bili pripravljeni 

sodelovati in ugotoviti kaj znajo.  

Po analizi sem prišla do naslednjih ugotovitev: 

DEK 2 in DEĈ 3 sta dosegla veĉ kot 50 %, in sicer 67 % vseh moţnih toĉk. Ostali uĉenci so 

dosegli manj kot 50 % vseh moţnih toĉk.  

Najveĉ teţav so imeli pri poimenovanju besed in besednih zvez (glagoli in samostalniki).  

Šest uĉencev ni bilo uspešnih pri drugi nalogi; to pomeni, da so dosegli niĉ toĉk. DEK 2, 

DEK 3, DEĈ 3 in DEĈ 4 so na moja vprašanja pravilno odgovorili. 

Vprašanja pri tretji nalogi ni znal pravilno postaviti nihĉe.  

Zahtevna je bila tudi 4. naloga, pri kateri so morali poimenovati slikovne kartice in tvoriti 

poved. Nekateri so poimenovali le eno kartico in druge ne, nekateri nobene.  

Pri peti nalogi je najveĉ uĉencev poimenovalo majico in kratke hlače. 
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REZULTATI PRVEGA USTNEGA PREIZKUSA ZNANJA PO TOĈKAH IN ODSTOTKIH  

 

Najvišje rezultate pri prvem ustnem preizkusu znanja sta dosegla DEK 2 in DEĈ 3, in sicer 67 

%. Najmanj odstotkov je dosegel DEĈ 5, in sicer 0,5 %. Vsi uĉenci, razen DEK 2 in DEĈ 3, 

so dosegli manj kot 50 %.  

 

 

 

 

  

UĈENEC/ 

UĈENKA 

SKUPNO ŠTEVILO TOĈK 

PRAVILNIH REŠITEV 

(MOŢNIH JE BILO 49 TOĈK) 

ODSTOTEK PRAVILNIH 

REŠITEV 

DEK 1 3 6 % 

DEK 2 33 67 % 

DEK 3 24 35 % 

DEK 4 8 16 % 

DEK 5 10 20 % 

DEK 6 19 39 % 

DEĈ 1 11,5 23 % 

DEĈ 2 6 12 % 

DEĈ 3 33 67 % 

DEĈ 4 20 40 % 

DEĈ 5 2,5 0,5 % 

SKUPNO POVPREĈJE 15 30 % 

Preglednica 5: Rezultati prvega ustnega preizkusa znanja 
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5.5  Diferencirano delo v skupinah  

5.5.1 Prvo srečanje    

Študentka: Jasmina Delić Razred: 1. 

Šola:  Datum: 4. 6. 2018 

Učni predmet: slovenšĉina  Zaporedna številka ure:  
Zaporedna številka srečanja: 1 

Učna tema: Uĉimo se slovensko  

Učna enota: Prosti ĉas  

Učne oblike: skupinsko delo  

Učne metode: pogovor, delo s slikovnimi karticami  

Operativni učni cilji:  

Uĉenci: 

 sodelujejo v igri vlog (pogovor v krogu), 

 pozorno poslušajo uĉiteljev govor,  

 poimenujejo dejavnosti na sliki s knjiţnimi besedami, 

 poimenujejo predmete s knjiţnimi besedami, 

 uporabijo besedo ali besedno zvezo v povedih (upoštevajo pravilno sklonsko obliko 

samostalnika) 

 posnemajo knjiţno izreko – ĉim bolj knjiţna, razloĉna in naravna izreka besed med 

pogovarjanjem z uĉiteljem, 

 tvorijo povedi.  

 

Prostor: uĉilnica  Število učencev: 11 (skupine po 3 ali 2)  

Učna sredstva: slikovne kartice  (Priloga 3 in Priloga 7)  

Viri in literatura:  

 http://www.mladirod.at/?page_id=9 (slike) 

NAĈRT POTEKA DEJAVNOSTI NA PRVEM SREĈANJU 

Iz razreda nakljuĉno pokliĉem tri uĉence. Pri izbiri sem pozorna le na to, da v vsako skupino 

pokliĉem uĉence, katerih znanje slovenšĉine je na razliĉnih nivojih.  

 

1. dejavnost 

»KAJ DELAŠ?« in »KAJ JE TO?«  

Izvedli bomo dejavnost, pri kateri bomo skupaj na glas ponovili besede in besedne zveze, ki 

smo ji obravnavali pri pouku. Uporabili bomo slikovne kartice (Priloga 3 in Priloga 7) 

Uĉencem postavim vprašanje Kaj delaš? in Kaj je to?. Skupaj poimenujemo vse besede in 

besedne zveze. Besedo ali besedno zvezo izgovorim na glas, nato ponovijo besedo ali 

besedno zvezo še uĉenci (vsak posebej). Vsak ima priloţnost ponoviti besedo na glas. Besede 

uporabimo tudi v preprostih povedih To je majica. To so hlače. Teţje izgovorljive besede ali 

besedne zveze pa veĉkrat ponovimo na glas.  
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ANALIZA PRVEGA SREĈANJA  

V vsaki skupini smo izvedli dejavnost. Uĉence sem klicala po vrsti v krogu tako, da sem 

omogoĉila vsakemu uĉencu, da je prišel na vrsto. Najprej sem pokazala sliko in postavila 

vprašanje: »Kaj delaš?« Tako sem lahko videla, kdo si je zapomnil besede in besedne zveze, 

ki smo jih ţe obravnavali. Vsako besedo in besedno zvezo sem izgovorila na glas, poĉasi in 

razloĉno, tako da so uĉenci lahko sledili izgovarjavi. Nato smo besedo oziroma besedno zvezo 

izgovorili vsi skupaj. Ĉe besede niso pravilno izgovorili, smo to besedo skupaj na glas 

ponovili še nekajkrat. To smo naredili zato, da so v skupini imeli moţnost, da popravijo svojo 

izgovarjavo, ne da bi bili izpostavljeni. Nato sem vsakemu posebej pokazala sliko in ga 

vprašala: »Kaj delaš?« Na ta naĉin smo besede veĉkrat ponovili na razliĉne naĉine (glasno, 

tiho, hitro, poĉasi). Vsak uĉenec je imel moţnost veĉkrat slišati in izgovoriti posamezno 

besedo oziroma besedno zvezo. Na enak naĉin smo ponovili še povedi s samostalniki (npr. To 

je majica.). Tako so uĉenci utrjevali besedišĉe ter uporabo besed in besednih zvez v 

preprostih povedih. 

Ker so bile skupine heterogene glede na raven znanja, sem dejavnost pri posamezni skupini 

prilagajala. Nekateri uĉenci so se doloĉenih besed in besednih zvez spomnili, nekateri ne 

oziroma zelo malo, zato je bilo potrebno doloĉene besede oziroma besedne zveze veĉkrat 

ponoviti.  Glavni cilj te dejavnosti je bil ponovitev in uĉenje ţe znanih besed in besednih 

zvez. Cilj smo dosegli. Delo v majhni skupini je omogoĉalo, da je imel vsak uĉenec moţnost 

veĉkrat slišati doloĉeno besedo in besedno zvezo ter jo veĉkrat tudi izgovoriti.  

Uĉence sem razporedila v heterogene skupine; to ni bilo najbolje, saj so uĉenci, ki so se besed 

dobro spomnili, preveĉ ĉasa namenili ĉakanju sošolcev, ki se besed niso takoj spomnili. Pri 

naslednjem sreĉanju sem skupine oblikovala homogeno, glede na njihovo znanje slovenšĉine.  

SKUPINA 1 (DEK 1, DEK 6, DEĈ 1)  

Uĉenci so bili motivirani za delo, aktivno so sodelovali pri ponavljanju besed in besednih 

zvez. Po ponovitvi besed in besednih zvez je vsak posamezno odgovarjal na moje vprašanje 

Kaj delaš? DEK 6 si je besede zelo dobro zapomnila, skoraj na vsa moja vprašanja je 

odgovorila pravilno ali vsaj delno pravilno (televizijo, namesto gledam televizijo). DEĈ 1 je 

bil pri ponavljanju nekoliko umirjen, tih. Poĉakal je na moje vprašanje, medtem ko sta deklici, 

ĉe sta prepoznali slike, takoj odgovorili. Deĉek si je le delno zapomnil, veĉinoma je samo 

ponavljal. DEK 1 je bila zelo aktivna, vendar je samo ponavljala. Besed iz prvega dela si ni 

zapomnila.  

Teţave pri izgovarjavi jim je povzroĉala beseda natikači, teţko so si zapomnili besedno zvezo 

majica s kratkimi rokavi, uporabili so besedno zvezo kratke majica (izhajali so iz besedne 

zveze kratke hlače), DEK 1 je sliko, ki prikazuje glagol peti, poimenovala pesem, saj je to 

samostalnik, ki ga pozna in je povezan z omenjenim glagolom.  

SKUPINA 2 (DEĈ 2, DEĈ 3, DEK 2)  

Uĉenci so bili motivirani za uĉenje in pripravljeni sodelovati. DEĈ 3 in DEK 2 poznata ţe 

zelo veliko besed. Menim, da je to zato, ker imata oba ţe doloĉeno znanje slovenskega jezika. 

DEĈ 3 govori doma s starimi starši in oĉetom v nareĉju in zaradi pozitivnega jezikovnega 

transferja si nove besede laţje zapomni. Tudi pri DEK 2 gre za podobno situacijo. Deklica 

govori doma v bosanskem jeziku, ki je relativno podoben slovenšĉini. Besede in besedne 

zveze, kot so majica, hlače, se igram, gledam televizijo, igram nogomet, plešem zanjo niso 

bile nove, saj jih je prevzela iz materinšĉine. DEĈ 2 še ne pozna besed in besednih zvez, 
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zapomnil si je le doloĉene, ki jih pozna ţe od prej, to so majica, hlače in glagol peti. Pri DEĈ 

2 sem opazila še napako, ki jo poĉne, kadar ga sprašujem po dejavnostih. Na moje vprašanje 

Kaj delaš? je odgovarjal To je igram nogomet. Do te napake je prišlo, ker vedno, kadar se 

uĉimo imena predmetov, ţelim, da mi odgovarjajo v celih povedih. To napako moram v 

nadaljevanju odpraviti.  

Vsem uĉencem pa povzroĉajo teţave besede in besedne zveze natikači, sončna očala in 

ţenska obleka, ki so za vse nove.  

SKUPINA 3 (DEK 4, DEĈ 5)  

Uĉenca sta aktivno sodelovala pri ponavljanju besed. Ker si pri frontalnem pouku nista veliko 

zapomnila, smo veĉ ĉasa namenili skupnemu ponavljanju in izgovarjavi besed.  

Imela sta teţave pri besednih zvezah, saj sta izgovorila le del besedne zveze ali povedi, npr. 

televizijo (namesto gledam televizijo). DEK 4 je izgovorila kolo (namesto kolesarim), ker 

besedo kolo pozna ţe od prej, riša namesto rišem. DEĈ 5 je namesto igram nogomet izgovoril 

samo nogomet. Zapomnil si je besedno zvezo kratka majica, vendar jo je izgovoril kratke 

majica. Ista napaka se je pojavila ţe pri prejšnji skupini, ker obliko pridevnikov prevzamejo iz 

ţe znane in nauĉene besedne zveze kratke hlače. DEĈ 5 je naredil še napako pri vprašanju ob 

sliki dnevne sobe. Na moje vprašanje »Kaj je to?« je odgovoril »v dnevni sobi«. Napaka 

izhaja iz dejavnosti, ki smo jo izvajali pri frontalnem pouku, ko smo na tabli sestavljali povedi 

Rad gledam televizijo v dnevni sobi. Z uĉencema sem ves ĉas samo ponavljala besedišĉe na 

razliĉne naĉine, da se jima je zdelo zabavno in sta ostala motivirana.  

SKUPINA 4 (DEĈ 4 , DEK 5)    

DEĈ 4 si je doloĉene besede dobro zapomnil, namesto besedne zveze igram nogomet je 

govoril samo nogomet, v primeru da ni poznal odgovora, je rekel »ne veš«. Pri doloĉenih 

besedah je potreboval samo mojo spodbudo, npr. jaz sem zaĉela besedo, on jo je dokonĉal kol 

…, kolesarim, igr …, igrišče.  Teţje besede smo morali skupaj veĉkrat ponoviti, to so ţenska 

obleka, natikači, športni čevlji. DEĈ 4 se je pri besedni zvezi sončna očala spomnil prvega 

dela sončna, pri drugem delu sem mu pomagala z zaĉetkom besede o… DEK 5 besed ni 

dobro poznala, veĉino ĉasa je samo ponavljala. Pri sliki športni čevlji, je odgovorila z besedo 

nogavice, saj je to beseda, ki jo je poznala. Beseda čevlji jima je povzroĉala nekoliko teţav pri 

izgovarjavi, zato smo besedo poĉasi glaskovali Ĉ-E-V-L-J-I, tako da sta slišala vse glasove. 

Teţja beseda za izgovarjavo je bila tudi beseda natikači. Besedo smo veĉkrat zlogovali, tako 

da sta si jo laţje zapomnila.  
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5.5.2 Drugo srečanje   

Študentka: Jasmina Delić Razred: 1. 

Šola:  Datum: 19. 6. 2018 

Učni predmet: slovenšĉina  Zaporedna številka ure: 
Zaporedna številka srečanja: 2 

Učna tema: Uĉimo se slovensko  

Učna enota: Prosti ĉas  

Učne oblike: skupinsko delo  

Učne metode: pogovor, delo s slikovnimi karticami  

Operativni učni cilji:  

Uĉenci: 

 sodelujejo v igri vlog (pogovor v krogu), 

 pozorno poslušajo uĉiteljev govor,  

 poimenujejo dejavnosti na sliki s knjiţnimi besedami, 

 poimenujejo predmete s knjiţnimi besedami, 

 uporabijo besedo ali besedno zvezo v povedih (upoštevajo pravilno sklonsko obliko 

samostalnika) 

 posnemajo knjiţno izreko – ĉim bolj knjiţna, razloĉna in naravna izreka besed med 

pogovarjanjem z uĉiteljem. 

 

Prostor: uĉilnica  Število učencev: 11 (skupine po 3 ali 2)  

Učna sredstva: slikovne kartice  (Priloga 3 in Priloga 7) namenjene igri »Odkrij karto« (Priloga 

8) 

Viri in literatura:  

 http://www.mladirod.at/?page_id=9 (slike)  

 

NAĈRT POTEKA DEJAVNOSTI NA DRUGEM SREĈANJU 

Pred drugim sreĉanjem uĉence razdelim v homogene skupine glede na znanje slovenšĉine. 

Skupine v doloĉenem vrstnem redu kliĉem iz razreda. Vsaka skupina je pri meni 10–15 

minut.  

 

Dejavnost »Odkrij karto« 

Igramo dejavnost »Odkrij karto« (Priloga 8). Na tla razvrstimo slikovne kartice tako, da so 

slike obrnjene proti tlom. Uĉencem najprej povem navodila: »Izbereš si karto in jo odkriješ. 

Poĉakaš na vprašanje, ki ti ga postavim jaz ali sošolec. Nato odgovoriš v celi povedi. Ĉe je 

odgovor pravilen, lahko karto obdrţiš, ĉe odgovor ni pravilen, jo vrneš.«   

Kartice, na katerih so slike glagolov, so oranţne barve. Kartice, na katerih so samostalniki, so 

modre barve. Najprej odkrivamo samo oranţne kartice in tako utrjujemo glagole. Ĉe uĉenci 

ţe dobro poznajo glagole, utrjujemo še samostalnike. Nalogo popestrim tako, da skupaj 

pomešamo glagole in samostalnike in uĉencem predam vlogo uĉitelja, ki postavlja vprašanja. 

V tem primeru mora uĉenec, ki prevzame vlogo uĉitelja, smiselno izbrati in postaviti 

vprašanje sošolcu, npr. Kaj delaš ali kaj je to? 
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ANALIZA DRUGEGA SREĈANJA  

SKUPINA 1 (DEK 2, DEĈ 3, DEK 3)  

Prvo skupino so sestavljali uĉenci, ki so poleg nemšĉine aktivno uporabljali še drug jezik, ki 

pa ni knjiţna slovenšĉina. DEĈ 3 govori koroško nareĉje, DEK 2 govori bosanšĉino in DEK 3 

rušĉino. Skupino sem tako oblikovala zato, ker vidim pri teh uĉencih moţnost hitrejšega 

napredka in tudi laţje usvajanje novih besed zaradi morebitnih uĉinkov pozitivnega 

jezikovnega transferja iz prvega jezika.  

Uĉenci so pri tej dejavnosti uţivali, bili so motivirani in zagnani za dejavnost. Glagole ţe 

dobro poznajo. Spodbujala sem jih k pravilni izgovarjavi, tako da so besede ponavljali za 

menoj. Uĉenci so sami predlagali še dodatno dejavnost, pri kateri jim  nakljuĉno kaţem slike 

in oni pa jih poimenujejo. Na enak naĉin smo ponovili tudi samostalnike. DEK 3, ki ni bila 

prisotna na prvem sreĉanju, je imela teţave pri poimenovanju doloĉenih besed in besednih 

zvez. Opazila sem napako pri besedi majica To je majico. Napako smo poskusili odpraviti 

tako, da smo skupaj na glas veĉkrat ponovili To je majicA in poudarili zadnji glas. Pomagali 

smo si tudi z rokami (s prsti smo oblikovali ĉrko A). DEK 3 je prav tako imela teţavo z 

besedo natikači, ki je zanjo prav tako nova. DEK 2 je teţavo povzroĉila besedna zveza sončna 

očala, saj si jo teţko zapomni, njen odgovor je bil  To so Brille (nemšĉina). Tudi pri besedi 

igrišče se je nekoliko zmedla. Ob spodbudi se je spomnila besed igrišče, dnevna soba in 

otroška soba. DEK 2 ima še teţave z izgovarjavo teh besednih zvez (bosanski naglas). 

Predvidevam, da je to posledica negativnega jezikovnega transferja.   

DEĈ 3 je besede in besedne zveze dobro usvojil, napake slišim pri izgovarjavi 

(glêdamglédam). Te teţave poskušam odpraviti tako, da najprej jaz jasno, razloĉno in 

glasno izgovorim besedo ali besedno zvezo, on pa jo ponovi za menoj.   

SKUPINA 2 (DEK 6, DEĈ 2, DEĈ 4)  

Z uĉenci sem najprej ponovila vse besede in besedne zveze. Ĉe uĉenci niso poznali slovenske 

besede, so uporabili nemško, tako je DEK 6 pri besedni zvezi igram se uporabila spielen, 

DEĈ 4 je namesto plešem najprej povedal nemški prevod, nato pa sestavil besedno zvezo 

igram plešem. Ta napaka izvira iz ţe znanih besednih zvez igram nogomet in igram odbojko. 

Z ţe usvojenim znanjem si je ţelel pomagati. Besedo plešem smo skupaj veĉkrat ponovili.  

DEĈ 2 je naredil napako pri besedni zvezi igram nogomet, saj je glagol igram izpustil. Po 

opozorilu se je takoj popravil. DEK 6 je sliko, ki predstavlja kolesarim, poimenovala igram 

koleso. Ker se je napaka ţe drugiĉ ponovila, predvidevam, da so dobro usvojili glagol igram, 

vendar pa ga še ne znajo pravilno uporabljati. Ob drugi ponovitvi glagola kolesarim je deklica 

izgovorila besedo kolisarim. Ĉe so uĉenci besedo napaĉno izgovorili, sem besedo najprej 

sama na glas ponovila, nato so to naredili še uĉenci. Potem smo izvedli dejavnost Odkrij karto 

(Priloga 8), tako da sem jim jaz odkrivala kartice, oni pa so odgovarjali na moja vprašanja. 

Dejavnost sem spremenila, saj smo nekoliko veĉ ĉasa porabili v prvem delu pri skupinski 

ponovitvi. Odkrivanje kartic jim je bilo všeĉ, vsi so bili motivirani.  S pomoĉjo modrih kartic 

smo ponovili tudi samostalnike. Teţave z izgovarjavo so imeli pri sončna očala, natikači, 

športni čevlji, ţenska obleka in pri glagolu plesati.  

SKUPINA 3 (DEK 5, DEĈ 1, DEK 4) 

Uĉenci so aktivno sodelovali tudi v primeru, ko se besede niso spomnili ali je niso pravilno 

izgovorili. Najprej smo skupaj ponovili besede in besedne zveze. DEK 5 še ni dobro usvojila 
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vseh besed, teţave ima predvsem z besednimi zvezami, saj pove le del besedne zveze, npr. 

televizijo namesto gledam televizijo, odbojko namesto igram odbojko, v teh primerih skupaj z 

vsemi na glas ponovimo besedno zvezo, nato pa še vsak posamezno z namenom, da jo ĉim 

veĉkrat slišijo. Ista teţava se pojavi tudi pri DEĈ 1 in besedni zvezi igram nogomet. Besede 

kolesarim si nihĉe ni zapomnil, zato smo jo tudi glaskovali in na glas nekajkrat izgovorili. 

DEK 4 je besedo pojem izgovorila kot bojem, zato smo glas p in nato še besedo pojem 

nekajkrat skupaj izgovorili. Tudi besedno zvezo igram nogomet smo glaskovali, da bi si laţje 

zapomnili. Besedne zveze igram se se najprej ni nihĉe spomnil, šele po namigu so jo 

izgovorili vsi skupaj. Ker besed in besednih zvez še niso dobro usvojili, sem delo nekoliko 

prilagodila skupini, tako da sem kartice odkrivala jaz, oni pa so jih poimenovali. Pri aktivnosti 

so še vedno bili motivirani in v priĉakovanju, katero kartico bom odkrila. Še vedno si teţko 

zapomnijo besede kolesarim, natikači, športni čevlji, sončna očala.   

Vaditi moramo še pravilno uporabo TO JE in TO SO.  

SKUPINA 4 (DEĈ 5, DEK 1)  

DEĈ 5 ni bil najbolj motiviran in pripravljen sodelovati, saj je moral z menoj iz razreda, še 

preden je konĉal prepis s table. Menim, da to ni bilo ravno najbolje, saj pri skupinskem delu 

ni bil tako aktiven kot dan prej. Menim, da deĉek ni najbolj motiviran za uĉenje slovenšĉine, 

zato bom morala biti v prihodnje še posebej pozorna na njegovo aktivnost. Z deklico sta sicer 

sodelovala pri aktivnosti, vendar je ona pokazala veĉ zanimanja za uĉenje. Oba sta si 

zapomnila zelo malo besed, veĉinoma sta samo ponavljala. Za popestritev dejavnosti smo 

besede ali besedne zveze ponavljali na razliĉne naĉine (glasno, tiho, s spremenjenim glasom). 

V tej skupini bo potrebno veĉ spodbud, motivacije in zanimivega utrjevanja, ker uĉenca nista 

najbolj motivirana za uĉenje. Poslediĉno si stvari teţje zapomnita oz. si jih ne. 
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5.5.3 Tretje srečanje   

Študentka: Jasmina Delić Razred: 1. 

Šola:  Datum: 22. 6. 2018 

Učni predmet: slovenšĉina  Zaporedna številka srečanja:  
Zaporedna številka srečanja: 3 

Učna tema: Uĉimo se slovensko  

Učna enota: Prosti ĉas  

Učne oblike: skupinsko delo  

Učne metode: pogovor, delo s slikovnimi karticami, delo s konkretnim materialom, didaktiĉna 

igra 

Operativni učni cilji:  

Uĉenci: 

 sodelujejo v igri vlog (pogovor v krogu), 

 pozorno poslušajo uĉiteljev govor in ga posnemajo,  

 poimenujejo dejavnosti na sliki s knjiţnimi besedami, 

 poimenujejo predmete s knjiţnimi besedami, 

 uporabijo besedo ali besedno zvezo v povedih (upoštevajo pravilno sklonsko obliko 

samostalnika) 

 posnemajo knjiţno izreko – ĉim bolj knjiţna, razloĉna in naravna izreka besed med 

pogovarjanjem z uĉiteljem, 

 

Prostor: uĉilnica  Število učencev: 11 (skupine po 3 ali 2)  

Učna sredstva: slikovne kartice (Priloga 3, Priloga 7), vreĉka, škatlice in listki z besedami 

(Priloga 9)  

Viri in literatura:  

 http://www.mladirod.at/?page_id=9 (slike)  

 

NAĈRT POTEKA DEJAVNOSTI NA TRETJEM SREĈANJU 

1. dejavnost  

»VREČKA PRESENEČENJA 1«  

V vreĉki so pripravljene slikovne kartice. Na oranţnih karticah so glagoli, na modrih karticah 

samostalniki. Uĉenci si na oĉi zaveţejo ruto. Z zaprtimi oĉmi izţrebajo kartico in jo 

poimenujejo. Ĉe dobijo oranţno kartico, jim postavim vprašanje Kaj delaš? Ĉe dobijo modro 

kartico, jim postavim vprašanje Kaj je to? Kdor pravilno odgovori, lahko kartico obdrţi. Ĉe 

odgovor ni pravilen, kartico vrne v vreĉko. Sošolci mu ne pomagajo. Tisti, ki zbere najveĉ 

kartic, je zmagovalec. Igro lahko veĉkrat ponovimo.  

 

2. dejavnost  

»VREČKA PRESENEČENJA 2« 

V vreĉki so pripravljene majhne  škatlice z listki, na katerih so napisani glagoli. Uĉenec, ki je 

na vrsti, izvleĉe škatlico, jo odpre in prebere zapisano besedo. Njegova naloga je, da zapisan 

glagol prikaţe s telesom in gibanjem. Sošolci morajo ugotoviti, kaj sošolec prikazuje.  

 

 

http://www.mladirod.at/?page_id=9
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ANALIZA TRETJEGA SREĈANJA  

SKUPINA 1 (DEK 2, DEK 6, DEĈ 3) 

V skupini sem naredila majhno spremembo, DEK 3 sem zamenjala z DEK 6. Po znanju sta 

deklici dokaj blizu, obe sta ţe dobro usvojili besedišĉe. V skupini so bili zelo motivirani za 

aktivnost, saj jim je vreĉka vzbudila zanimanje. Prav tako so se vsi potrudili, da bi ĉim bolje 

odgovarjali na moja vprašanja in tako obdrţali ĉim veĉ kartic. Ker ţe dobro poznajo besede in 

besedne zveze, sem od njih zahtevala pravilno uporabo besed v povedi. Ĉe je bil odgovor To 

je kratke hlače, so kartico vrnili nazaj v vreĉko. Najveĉ teţav jim še vedno povzroĉajo besede 

in besedne zveze, kot so sončna očala, igrišče, igram se in ţenska obleka. Ĉe reĉem Pokaţi 

mi sončna očala, bodo vsi trije to storili brez teţav, ko pa jim postavim vprašanje, kaj so to, 

pa imajo kar nekaj teţav, da se spomnijo. Z namigom son… besedno zvezo pravilno 

poimenujejo. DEK 6 na primer sama sliši svoje napake. Ob vprašanju Kaj je to? je 

odgovorila: Majico, majica, to je majica. Teţave ima še pri uporabi mnoţinskega 

samostalnika v povedi To je sončna očala in pri samostalniku srednjega spola To so igrišče. 

Tudi pri DEĈ 3 se pojavlja napaka kratko majico. Pri DEK 2 sem opazila napako, ki je vpliv 

transferja, in sicer To so sončne očale namesto To so sončna očala. Predvidevam, da napaka 

izvira iz bosanskega jezika. To so sončna očala v prevodu pomeni To su sunčane naočale. 

SKUPINA  2 (DEK 3, DEĈ 2, DEĈ 4) 

Navodila so razumeli in igra se jim je zdela zabavna, predvsem zato, ker so lahko obdrţali 

pravilne kartice. Danes so se uĉenci med seboj veliko pogovarjali v nemšĉini (Ich weis, 

wegsehen), tudi odgovarjali so v nemšĉini, vendar so ob spodbudi uporabili slovenski izraz. 

DEK 3 je aktivno sodelovala in pravilno poimenovala slike. Napako sem zaznala v primeru 

»To je kratko majico«. Tudi DEĈ 4 ni imel veĉjih teţav, zato sem pri njiju zahtevala, da 

besede pravilno uporabita v povedih. DEĈ 2 se je teţko spomnil doloĉenih besed, ob pomoĉi 

in zaĉetnih ĉrkah se je besede spomnil, na primer pl… plešem, se… se igram. Nekaj teţav ima 

še pri uporabi besed v povedih, na primer To je sončna očala, To je športni čevlji, To je kratke 

hlače. Po namigu je hitro popravil napako. Opazila sem tudi napako To je majico, napako, ki 

sem jo slišala tudi pri drugih. Teţko si zapomni besedo kolesarim. Pozitivno preseneĉena sem 

bila nad odgovori DEĈ 4. 

U: »Kaj dela?« 

u: »Bere.« 

U: »Kaj bere?« 

u: »Bere knjige. Aaa bere knjigo!« 

U: »Bere knjigo, ker ima samo eno knjigo v roki.« 

DEĈ 4 je pravilno uporabil glagol v tretji osebi in samostalnik v toţilniku ednine. Na njegovo 

zmoţnost uĉenja verjetno zelo vpliva to, da z oĉetom govori samo slovensko nareĉje.  

SKUPINA 3 (DEK 4, DEK 5) 

Uĉenki imata še nekaj teţav pri pomnjenju doloĉenih besed. Izvedle smo dejavnost 

Preseneĉenje 1 in ob tem še dodatno utrjevale izgovarjavo doloĉenih besed, tako da smo 

besedo veĉkrat izgovorile na razliĉne naĉine (sprememba glasu, zlogovanje). DEK 5 se zelo 

rada uĉi in sodeluje, vse kar zna, ţeli pokazati. Prav tako pokaţe razoĉaranje, ĉe ĉesa ne zna. 

Takrat reĉe: »ne vem«. Teţko si zapomni besede, kot so igrišče (njen odgovor ob sliki igrišče 

je bil nogomet), igram se, sončna očala, pojem, igram odbojko, plešem. Pri sliki igrišča je bil 

njen odgovor na moje vprašanje To so nogomet platz. Uĉenka se trudi in se ţeli nauĉiti, kar 
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kaţe z aktivnim sodelovanjem. DEK 5 je prav tako motivirana za uĉenje, ob vsakem 

pravilnem odgovoru jasno izrazi veselje. Zelo teţko se sama spomni besed, ob namigu veĉino 

slik pravilno poimenuje. Teţave pri izgovarjavi je imela pri besedni zvezi športni čevlji 

športni čevlje in besedni zvezi sonĉna oĉala ter ţenska obleka zdruţila je obe besedni zvezi in 

dobila odgovor sončna obleka. Popraviti sem jo morala pri izgovarjavi sončnih očal šončna 

očala. Preseneĉenja 2 nismo izvedle, ker smo bile ĉasovno omejene in nam je zmanjkalo ĉasa.   

SKUPINA 4 (DEĈ 5, DEK 1, DEĈ 1) 

V tej skupini opazim najmanjši napredek. Z uĉenci sem poskušala izvesti dejavnost 

Preseneĉenje 1, vendar smo morali veliko besed veĉkrat skupaj ponoviti. Najveĉ teţav imata 

DEĈ 5 in DEK 1. Pri DEĈ 5 je teţava ta, da si besede zelo teţko zapomni in ne more 

sodelovati tako kot ostali. To ga demotivira za uĉenje. Pri DEK 1 pa opazim, da si ţeli 

sodelovati in poskuša razmišljati, vendar to ni dovolj. Ko besedo izgovori, jo v istem trenutku 

tudi pozabi. Predvidevam, da je znanje in napredek teh dveh uĉencev posledica pomanjkljive 

motiviranosti, kar sem opazila tudi pri frontalnem pouku in v razredu. DEĈ 5 si je zapomnil 

besede, kot so berem, rišem, plešem, z namigom kolesarim, igram odbojko, igram nogomet. 

DEK 1 si je zelo dobro zapomnila besedo kolesarim. Za razmislek si vzame veliko ĉasa in 

tudi odgovori na vprašanje, ĉeprav napaĉno. Zelo pomembno se mi zdi, da jim pri razmisleku 

pustim dovolj ĉasa, to pa pomeni, da nam namenjeni ĉas hitro mine. Ob sliki gledam televizijo 

je uĉenka rekla igram televizijo, ob sliki pojem je odgovorila pesem. Slednje kaţe, da uĉenka 

razmišlja in poskuša, vendar besedišĉa še nima dobro usvojenega in jo to omejuje pri 

izraţanju.  DEĈ 1 si je besede dobro zapomnil, pomoĉ potrebuje pri sliki igram se in plešem. 

Vsi uĉenci se ob namigu spomnijo besed. Besede, ki vsem še povzroĉajo teţave, so igrišče, 

ţenska obleka, sončna očala, plešem in igram se. 
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5.5.4 Četrto srečanje  

Študentka: Jasmina Delić Razred: 1. 

Šola:  Datum: 25. 6. 2018 

Učni predmet: slovenšĉina  Zaporedna številka srečanja:  
Zaporedna številka srečanja: 4 

Učna tema: Uĉimo se slovensko  

Učna enota: Prosti ĉas  

Učne oblike: skupinsko delo  

Učne metode: pogovor, delo s slikovnimi karticami, delo z uĉnim listom 

Operativni učni cilji:  

Uĉenci: 

 sodelujejo v igri vlog (pogovor v krogu), 

 pozorno poslušajo uĉiteljeva navodila,  

 pišejo besede in povedi z malimi tiskanimi ĉrkami, 

 poimenujejo dejavnosti na sliki s knjiţnimi besedami, 

 poimenujejo predmete s knjiţnimi besedami, 

 posnemajo knjiţno izreko – ĉim bolj knjiţna, razloĉna in naravna izreka besed med 

pogovarjanjem z uĉiteljem, 

 usvajajo zapis besed z nekritiĉnimi glasovi, 

 usvajajo zapis »V prostem ĉasu …«. 

 

Prostor: uĉilnica  Število učencev: 11 (skupine po 3 ali 2)  

Učna sredstva: slikovne kartice (Priloga 3), delovni list (Priloga 10a) delovni list (Priloga 10b), 

pisalo  

Viri in literatura:  

 http://www.mladirod.at/?page_id=9(slike) 

NAĈRT POTEKA DEJAVNOSTI NA ĈETRTEM SREĈANJU  

1. dejavnost  

»V PROSTEM ČASU …« 

Na mizi so slikovne kartice, ki so obrnjene s hrbtno stranjo navzgor, tako da uĉenci ne vidijo, 

kaj je na posamezni kartici. Vsak uĉenec, ki pride na vrsto, dvigne kartico, pogleda, kaj je na 

kartici, in uporabi glagol v povedi »V prostem ĉasu berem/rišem/se igram …«.  

 

2. dejavnost 

»DELOVNI LIST«  

Uĉenci rešijo nalogo na listu. Pripravim dva delovna lista.  

Prvi delovni list je za uĉence, ki so ţe dobro usvojili besedišĉe in so hitrejši pri utrjevanju, 

drugi delovni list pa sem sestavila za uĉence, ki potrebujejo nekoliko veĉ ĉasa za utrjevanje 

besedišĉa. Pri obeh delovnih listih je uĉni cilj enak, prepoznavanje slike in uporaba besede 

ali besedne zveze v preprosti povedi »V prostem ĉasu …«.  

 

3. dejavnost  

»POIŠČI ME« 

Izvedemo vajo »Poišĉi predmet«. Vsakemu uĉencu postavim vprašanje Kje je ________? 

oziroma Kje so ______?. Uĉenci poišĉejo predmet. Nato jim postavim vprašanje Kaj je to? 

Spodbujam jih, da besedo ali besedno zvezo pravilno uporabijo v povedi.  

http://www.mladirod.at/?page_id=9
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ANALIZA ĈETRTEGA SREĈANJA  

SKUPINA 1  (DEK 3, DEK 2, DEĈ 3)  

Uĉenci so bili zelo uspešni pri poimenovanju slik in uporabi besed in besednih zvez v povedi.  

DEK 2 je naredila edino napako pri poimenovanju slike rišem, ki jo je poimenovala pišem.  

Dejavnost jim je bila všeĉ, še posebej uspešni in ponosni so se poĉutili, ker so besede in 

besedne zveze zelo dobro usvojili.  

Tudi delovni list jim ni povzroĉal teţav. Skupaj smo prebrali navodilo in prvi primer.  Uĉenki 

sta ţeleli zapisati povedi samostojno brez pomoĉi. DEK 3 je vse povedi zapisala samostojno, 

pri besedi berem ni bila prepriĉana, ali se napiše s p ali b. Vse povedi je zapisala brez napak. 

DEK 2 je zapisala vse povedi brez pomoĉi in brez napak. Najveĉ ĉasa pri pisanju je 

potreboval DEĈ 3. Vse primere sva najprej izgovorila, nato jih je še napisal. Pri zapisu je 

naredil napako le pri zapisu besede televizor telewisor.  

Izvedla sem še dodatno dejavnost, in sicer kratke dialoge v krogu. Ţelela sem, da se nauĉijo 

postavljati vprašanje Kaj delaš v prostem času?. Dialog smo izvedli tako, da je vsak uĉenec 

svojega soseda vprašal Kaj delaš v prostem času?, ta pa mu je odgovoril in naslednjemu 

postavil enako vprašanje. V dialogu sem sodelovala tudi jaz.  

Pri tretji dejavnosti so bili uĉenci ţe zelo razigrani, vendar še vedno pripravljeni sodelovati. 

Vsi so znali poimenovati nastavljene predmete, teţave so imeli le pri poimenovanju ţenske 

obleke, natikačev in sončnih očal. Teţave imajo še pri uporabi mnoţinskih samostalnikov v 

povedih To je kratke hlače, To je sončna očala. Ob namigu so napako popravili.  

SKUPINA 2 (DEK 6, DEĈ 2)  

DEK 6 se je poĉutila zelo samozavestno in ni ţelela pomoĉi, tudi ko se besede ni spomnila 

takoj. Povedala je, da se bo sama spomnila in ne potrebuje pomoĉi. Besede pojem se najprej 

ni spomnila, kasneje je dovolila, da ji sošolec pomaga. Tudi DEĈ 2 je smiselno odgovarjal na 

vprašanje.  

Pri reševanju delovnega lista smo najprej skupaj prebrali navodilo in prvi primer. Povedi sta 

oba pisala samostojno, brez pomoĉi. DEK 6 je naredila edino napako pri zapisu besede berem, 

izpustila je zadnjo ĉrko in zapisala bere.  DEĈ 2 je naredil prav tako le eno napako, in sicer 

besedo televizijo je zapisal televisijo. 

Tudi v tej skupini sem dodala dejavnost, in sicer dialog in postavljanje vprašanja Kaj delaš v 

prostem času? DEK 6 je vprašanje pravilno postavljala, DEĈ 2 je imel teţave, saj si je teţko 

zapomnil vse besede v vprašanju.  

Tretjo dejavnost sem izvedla nekoliko drugaĉe kot pri prvi skupini. Pokazala sem na doloĉen 

predmet in postavila vprašanje Kaj je to?. Uĉenca sta morala odgovoriti na moje vprašanje v  

povedi. V primeru napake To je kratke hlače in To je športni čevlji sta se sama popravila.  

SKUPINA 3 (DEK 4, DEK 5)  

Najprej sem vsaki postavila vprašanje, kaj dela v prostem ĉasu. Nato sem jima predstavila, 

kako bo potekala naslednja dejavnost. DEK 5 je imela pri tvorjenju povedi nekoliko teţav, 

njene napake so bile: V prostem času je pišem ali V prostem času odbojko. Vsako napaĉno 

poved smo skupaj popravile in jo ponovno izgovorile. Teţko sta si priklicali iz spomina 
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besedo kolesarim. Spodbujala sem ju, da odgovarjata v povedih. To sem naredila tako, da sem 

vprašanje veĉkrat postavila in poudarila v prostem času. Za uĉenki ta dejavnost ni bila 

enostavna, ker doloĉenih besed in besednih zvez še nista usvojili, prav tako zaĉetka povedi V 

prostem času …  ni enostavno izgovoriti.  

Pri reševanju delovnega lista (Priloga 10a) sta bili samostojni. DEK 5 je celo ţelela rešiti 

daljši delovni list (Priloga 10b), to sem ji seveda omogoĉila. Napako sta naredili pri zapisu 

besede televizijo telewisio, televis in DEK 4 je namesto pojem zapisala pajem. Napake smo 

skupaj pregledale in popravile.  

Izvedle smo dodatno dejavnost, in sicer dialog, pri katerem sta se zelo dobro izkazali. Za 

dodatno dejavnost sem se odloĉila, ker sta deklici sami dali pobudo zanjo.  

Pri tretji dejavnosti sta uspešno poimenovali predmete. Teţave sta imeli pri poimenovanju 

sončnih očal in ţenske obleke, suvereno sta poimenovali natikače.  

Deklici sta bili zelo motivirani. Ţeleli sta izvesti še dejavnost, ki je na prejšnjem sreĉanju 

nismo. Dejavnost sem nekoliko spremenila. Vsaka je odprla škatlico, prebrala zapisano 

besedo oz. besedno zvezo in slednjo postavila k pravilni sliki.  

SKUPINA 4 (DEK 1, DEĈ 5)  

DEĈ 5 je potreboval dodatno spodbudo, da je odgovarjal v celi povedi. DEK 1 je imela veĉ 

teţav pri poimenovanju kartic, saj si veliko besed in besednih zvez ni zapomnila iz prejšnjih 

sreĉanj. Besede pojem se ni spomnila, namesto gledam televizijo je uporabila je televizijo oz. v 

prostem času je televizijo, namesto rišem je uporabila nareĉno besedo šribam, ki sicer pomeni 

pišem. DEĈ 5 se ni spomnil besedne zveze igram se.  

Pripravljen sem imela krajši delovni list, saj pri utrjevanju potrebujeta veĉ ĉasa. Pri zapisu je 

DEK 1 naredila napako pri besedi televizijo televisio, DEĈ 5 pa pri zapisu besede gledam, b 

in d je zamenjal in napisal glebam. 

Dodatne dejavnosti nismo izvedli, ker sta uĉenca imela teţave pri poimenovanju slikovnih 

kartic, prav tako se nam je iztekal ĉas, ţelela pa sem ponoviti še poimenovanje predmetov.   

Pri tretji dejavnosti sta morala poimenovati predmete (oblaĉila in obutev). DEĈ 5 je ob 

namigu poimenoval ţensko obleko, ni si zapomnil besedi natikači in športni čevlji, pri ostalih 

poimenovanjih je bil uspešen. DEK 1 je imela teţave pri poimenovanju sončna očala, ţenska 

obleka, športni čevlji ter natikači.  

Ţelela sta se igrati dejavnost »Preseneĉenje 2«. Seveda smo tudi to dejavnost izvedli, ker mi 

je pomembno, da sama ţelita sodelovati in sta motivirana za igre. Ravno pri njiju opaţam 

pomanjkanje motivacije in poslediĉno tudi manj znanja ter poĉasnejši napredek.  
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5.5.5 Peto srečanje   

Študentka: Jasmina Delić Razred: 1. 

Šola:  Datum: 26. 6. 2018 

Učni predmet: slovenšĉina  Zaporedna številka srečanja:  
Zaporedna številka srečanja: 5 

Učna tema: Uĉimo se slovensko  

Učna enota: Prosti ĉas  

Učne oblike: skupinsko delo  

Učne metode: pogovor, delo s slikovnimi karticami  

Operativni učni cilji:  

Uĉenci: 

 sodelujejo v igri vlog (pogovor v krogu), 

 pozorno poslušajo uĉiteljev govor,  

 poimenujejo dejavnosti na sliki s knjiţnimi besedami, 

 poimenujejo predmete s knjiţnimi besedami, 

 uporabijo besedo ali besedno zvezo v povedih (upoštevajo pravilno sklonsko obliko 

samostalnika) 

 posnemajo knjiţno izreko – ĉim bolj knjiţna, razloĉna in naravna izreka besed med 

pogovarjanjem z uĉiteljem, 

 sestavljajo povedi.  

 

Prostor: uĉilnica  Število učencev: 11 (skupine po 3 ali 2)  

Učna sredstva: slikovne kartice (Priloga 3), besedne kartice (Priloga 4)  

Viri in literatura:  

 http://www.mladirod.at/?page_id=9 (slike)  

 

NAĈRT POTEKA DEJAVNOSTI NA PETEM SREĈANJU 

1. dejavnost  

»RADA ali RAD …«  

Povedi sestavljamo iz besednih in slikovnih kartic. Na mizi so razvršĉene kartice. V prvem 

stolpcu sta dve kartici (Rada in Rad). Z besedo rada ali rad bomo zaĉeli poved. Drugi del 

povedi je iz  modre slikovne kartice in predstavlja glagol.  V tretjem stolpcu so nastavljene 

slike dnevna soba (v dnevni sobi), otroška soba (v otroški sobi) in igrišče (na igrišĉu). 

Naloga uĉencev je, da s pomoĉjo slikovnih kartic tvorijo povedi. Najprej pokaţem primer, 

nato nadaljujejo sami. Sošolci drug drugega preverjajo, ali so tvorili smiselno poved.  

Dodatna dejavnost: Uĉencem sestavim poved, oni pa jo morajo pravilno prebrati.  

 

2. dejavnost  

ZAPIŠI, »KAJ RADA/RAD DELAŠ« 

Uĉencem razdelim list, na katerega zapišejo povedi, ki smo jih pred tem ustno utrjevali. 

Spodbudim jih, da naj pišejo sami. Ĉe imajo teţave, jim pomagam.  

 

 

 

http://www.mladirod.at/?page_id=9
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ANALIZA PETEGA SREĈANJA  

SKUPINA 1 (DEK 2, DEK 3, DEĈ 3)  

Uĉenci so zelo dobro usvojili glagole, zato pri tvorjenju in branju povedi niso imeli teţav. 

Napako sta naredili deklici, in sicer pri istem primeru Rada kolesarim/se igram v igrišču. 

Napako sta po mojem opozorilu sami popravili. DEĈ 3 je vse povedi tvoril samostojno, tudi 

pri branju ni naredil nobene napake.  

Nadaljevali smo pisanje povedi. Nad pisanjem niso bili najbolj navdušeni, predvsem zaradi 

tega, ker se niso mogli spomniti, kaj radi poĉnejo oz. kaj bi lahko napisali.  Prvi povedi so 

samostojno zapisali, v nadaljevanju pa so potrebovali spodbudo (razen DEK3, ki je vse 

povedi zapisala brez spodbude in pomoĉi). Najveĉ pomoĉi pri zapisu je potreboval DEĈ 3. 

Poved je ustno tvoril sam, pri zapisu doloĉenih besednih zvez pa sem mu morala pomagati. 

To sem storila tako, da sem besedno zvezo veĉkrat jasno izgovorila, on pa me je poslušal. 

Primer je dnevna soba; veĉkrat sem ga jasno in na glas izgovorila, da je slišal jasno izreko. Pri 

pisanju je potreboval tudi veĉ ĉasa, zato sem z uĉenkami izvedla še kratko dejavnost, pri 

kateri smo ponovile samostalnike in uporabo samostalnikov v povedi. Postavila sem jima 

vprašanji, kot sta Kaj damo na oči, ko sije sonce? in Kaj oblečemo ţenske poleti in je iz enega 

dela? Uĉenki sta pravilno odgovorili na moji vprašanji.  

Analiza delovnih listov:  

DEK 3 je zapisala šest povedi brez napake.  

DEK 2 je zapisala štiri povedi z dvema napakama (Rada igram v otroški sobi, Rada perem). 

DEĈ 3 je zapisal tri povedi z  eno napako (dnevni sobi je zapisal z veliko zaĉetnico Dnevni).  

SKUPINA 2 (DEK 6, DEĈ 2, DEĈ 4) 

Pri ustnem tvorjenju povedi so imeli uĉenci teţave predvsem pri dodajanju prislovnega 

doloĉila kraja, saj je bilo to zanje novo. Uĉenca nista bila navdušena nad pisanjem, medtem 

ko je deklica sama od sebe zaĉela pisati povedi. Samostojno je zapisala pet povedi. Uĉencema 

sem veĉino ĉasa pomagala in ju spodbujala k pisanju. DEĈ 2 je potreboval pomoĉ pri zapisu 

nekaterih besednih zvez, kot je »v dnevni sobi, v otroški sobi«.  

Analiza delovnih listov:  

DEĈ 4 je zapisal tri povedi in naredil dve napaki (televisio in Dnevni). 

DEK 6 je zapisala pet povedi in naredila štiri napake (na igrišče  na igrišĉu, otoški sobi  

otroški sobi, televizio  televizijo, igršče  na igrišču). 

DEĈ 2 je zapisal tri pravilne povedi in naredil eno napako (televisijor  televizijo). 

SKUPINA 3 (DEK 4, DEK 5) 

Uĉenki sta hitro ugotovili, kako tvorita poved. Primer napake pri DEK 5: 

U: »Kaj rada delaš in kje to delaš?« 

u: »Rada delaš …« 

U: »Ne … Ple…« 

u: »Rada plešem v gnevna soba.«  

U: »Lepo preberi.« 

u: »Rada plešem v gnevni sobi.«  

U: »V dnevni sobi.« (poudarek na d) 
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Uĉenki sta razumeli navodilo in prva dva dela povedi jima nista povzroĉala teţav, ustavili sta 

se pri tretjem delu, ker besednih zvez nista usvojili in sta potrebovali ĉas, da sta se spomnili, 

kaj prikazuje posamezna slika. DEK 5 si je ţelela dokonĉati poved, zato je dodala nemško 

besedo »Rada se igram v cimer.« Z namenom, da si zapomnita besedne zveze, smo veĉkrat na 

glas ponovile »v dnevni sobi, v otroški sobi in na igrišču«.   

Pri pisanju sta potrebovali pomoĉ in spodbudo. Teţko sta se spomnili, kaj bi napisali, kaj radi 

poĉneta. Najprej smo poved tvorile ustno in nato sta jo zapisali. Zanimiv mi je zapis DEK 4, 

ki je pri pisanju besed z veliko zaĉetnico zapisala tiste ĉrke, ki jih je izgovorila naglašeno.  

 

Analiza delovnih listov:  

DEK 4 je zapisala tri povedi in naredila štiri napake (televisio  televizijo, Na  na, Igrišču 

 igrišču in izpustila besedo sobi pri besedni zvezi v otroški sobi).  

DEK 5 je zapisala tri povedi in naredila dve napaki (geledam  gledam, Televisio  

televizijo) 

SKUPINA 4 (DEK 1, DEĈ 5, DEĈ 1 je bil odsoten od pouka)   

DEĈ 5 ni bil pripravljen sodelovati, zato ga nisem vkljuĉevala v dejavnost, ĉe sem videla, da 

ne ţeli sodelovati. Dovolila sem mu, da zapusti našo uĉilnico in se vrne v razred.   

Z deklico sva najprej ponovili poimenovanje slik za dejavnosti; teţje besede sva veĉkrat 

ponovili. Nadaljevali sva tvorjenje povedi, vendar le iz prvih dveh delov (Rada berem, Rada 

plešem, Rada se igram …). Tvorjenje povedi je bilo zanjo teţavno, ker besed in besednih zvez 

še vedno ni usvojila. Kljub temu sva dejavnost izvajali poĉasi, s spodbudnimi besedami in 

pohvalami ob vsaki pravilni besedi: Super, saj ti gre, vedno boljša si ….  Opazila sem, da se 

trudi in je aktivna, ko delava skupaj. Dobila pa sem obĉutek, da ob odhodu v trenutku pozabi 

vse, kar se je nauĉila, in to se dogaja vedno znova. Pri DEĈ 5 nisem vztrajala, da ostane v 

mojem razredu. S tem bi lahko naredila samo veĉ škode kot koristi. Uĉenec mora imeti 

veselje do uĉenja, da bo uĉenje uspešno.  

Z DEK 1 sva skupaj zapisali povedi. Povedi so bile tvorjene zgolj iz prvih dveh delov (Rada 

berem. Rada gledam televizijo. Rada pojem. Rada igram odbojko.) V tej skupini sem morala 

cilje prilagoditi. Napredek v tej skupini je manjši kot v drugih, zato delo prilagajam. Z deklico 

sva ponovili še poimenovanje predmetov.  

Analiza delovnega lista:  

DEK 1 je zapisala 4 povedi z mojo pomoĉjo in naredila eno napako (telewisior  televizijo). 
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5.5.6 Šesto srečanje   

Študentka: Jasmina Delić Razred: 1. 

Šola:  Datum: 27. 6. 2018 

Učni predmet: slovenšĉina  Zaporedna številka srečanja:  
Zaporedna številka srečanja: 6 

Učna tema: Uĉimo se slovensko  

Učna enota: Prosti ĉas  

Učne oblike: skupinsko delo  

Učne metode: pogovor, delo s slikovnimi karticami, didaktiĉna igra 

Operativni učni cilji:  

Uĉenci: 

 sodelujejo v didaktiĉni igri, 

 pozorno poslušajo uĉiteljev govor,  

 poimenujejo dejavnosti na sliki s knjiţnimi besedami, 

 poimenujejo predmete s knjiţnimi besedami, 

 uporabijo besedo ali besedno zvezo v povedih (upoštevajo pravilno sklonsko obliko 

samostalnika) 

 posnemajo knjiţno izreko – ĉim bolj knjiţna, razloĉna in naravna izreka besed med 

pogovarjanjem z uĉiteljem, 

 sestavljajo povedi.  

 

Prostor: uĉilnica  Število učencev: 11 (skupine po 3 ali 2)  

Učna sredstva: igralna plošĉa in navodila (Priloga 11)  

Viri in literatura:  

 http://www.mladirod.at/?page_id=9   

 Rot, Vrhovec, A. (2016). Sporazumevalna zmoţnost v slovenskem jeziku pri otrocih, 

katerih prvi jezik ni slovenski. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

NAĈRT POTEKA DEJAVNOSTI NA ŠESTEMU SREĈANJU  

Dejavnost: 

DIDAKTIČNA IGRA »KAJ RAD DELAŠ IN KJE TO DELAŠ?«  

Uĉencem jasno povem navodila in pokaţem primer. Nato nadaljujemo z igro (Priloga 11).  

 

ANALIZA ŠESTEGA SREĈANJA  

SKUPINA 1  (DEĈ 3, DEK 3 in DEĈ 4) 

V skupino sem dodala DEĈ 4, ker je njegovo znanje primerljivo z znanjem DEK 3 in DEĈ 3. 

Uĉenci so bili navdušeni nad igralno plošĉo in motivirani za igro. Najprej sem jim razloţila 

pravila in pokazala primer. Hitro so razumeli, kaj morajo delati. V igri sem sodelovala tudi 

sama. Vsi so bili zelo uspešni. Tvorjenje povedi jim ni povzroĉalo teţav.  

Naredili smo še kratko pisno vajo, pri kateri so po nareku zapisali nekaj besed (športni čevlji, 

majica, v dnevni sobi, kratke hlače, v otroški sobi, na igrišču), za katere sem menila, da bi 

bilo dobro, da jih ponovimo in utrdimo. Tudi z zapisom ni imel teţav nihĉe.  

http://www.mladirod.at/?page_id=9
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SKUPINA 2 (DEK2, DEK 6, DEĈ 2)  

Uĉencem je bila ideja za igro zelo všeĉ, vsi so z zanimanjem poslušali navodila. Hitro so 

razumeli, kaj morajo delati. DEK 2 in DEK 6 nista imeli teţav s tvorjenjem povedi. Teţave je 

imel DEĈ 2, saj je teţko tvoril poved. Besedišĉe je usvojil, vendar mu je skladnja povzroĉala 

teţave.  

Primer 1 

U: »Kaj delaš v prostem času?« 

u: »To je … V prostem času se v otroški sobi.«  

U: »… se igram v otroški sobi.«  

 

Primer 2 

U: »Kaj je to?« 

u: »To so v dnevni sobi.«  

U: »Ne, to je dnevna soba.«  

 

Igra je bila zelo dober naĉin, da so uĉenci poskušali sodelovati v slovenšĉini. DEĈ 2 je 

veĉkrat uporabil Ti si, ko je moral igro nadaljevati naslednji. Med igro so morali vsi polja šteti 

v slovenšĉini.  

Naredili smo kratko pisno vajo, pri kateri so zapisali besede in besedne zveze, ki bi jim lahko 

povzroĉale teţave; te so športni čevlji, kratke hlače, majica, v dnevni sobi, v otroški sobi. 

DEĈ 2 je na primer narobe zapisal dnevna soba gnevna soba in ĉevlji čevli. 

DEK 2 in DEK 6 pri zapisu nista naredili napake.   

SKUPINA 3 (DEK 5, DEK 4, DEĈ 1)  

Uĉenci so bili za igro zelo motivirani. Potrebovali so malo pomoĉi, še posebej DEĈ 1, ki je 

bil dvakrat odsoten zaradi bolezni. Tudi uĉenki sta potrebovali vodenje pri tvorjenju povedi. 

Ta skupina je imela veĉ teţav kot SKUPINA 2 in SKUPINA 1. Takoj se je opazilo, da 

besedišĉa niso dobro usvojili.   

Tudi v tej skupini smo izvedli pisno vajo. Pri zapisu so vsi potrebovali pomoĉ, besede in 

besedne zveze sem jim jasno in razloĉno izgovarjala, tako da so slišali vse glasove.  

Napake, ki so se pojavile:  

kratke hlaše  kratke hlače 

športni čeulji  športni čevlji 

krake hlače  kratke hlače  

SKUPINA 4 (DEK 1, DEĈ 5) 

Uĉenca sta z zanimanjem poslušala, kaj bomo poĉeli. Oba sta zaĉela sama od sebe šteti polja 

v slovenšĉini. Igro sem prilagodila tako, da nista odgovarjala v celih povedih. Na moje 

vprašanja sta odgovarjala samo z besedo ali besedno zvezo. 

Primer:  

U: »Kaj delaš?« 

u: »Berem.« 
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U: »Kaj delaš v dnevni sobi?« 

u: »Se igram.« 

 

Ta naĉin izvedbe igre se mi je zdel primernejši, saj sta uĉenca še vedno na ravni usvajanja 

besed in besednih zvez. Nisem videla smisla, da zahtevam tvorjenje celih povedi, ker jima je 

ţe poimenovanje slik povzroĉalo teţave.  

Ob slikovnih karticah smo ponovili besede in besedne zveze. Eden od uĉencev je prevzel 

vlogo uĉitelja, drugi pa je poimenoval slike. To je bilo zelo motivacijsko, oba sta ţelela 

sodelovati pri obeh vlogah. Znanje besed in besednih zvez je bilo boljše kot na prejšnjih 

sreĉanjih.  

Izvedli smo tudi pisno vajo, pri kateri sta se dobro odrezala.  

 

DEĈ 5 je pri zapisu naredil sledeĉe napake:  

sporni čevlji  športni čevlji 

v dnejni sobi  v dnevni sobi 

v otrškisobi  v otroški sobi 

 

DEK 1 je naredila napake pri zapisu:  

v Dnevni sobi v dnevni sobi 

v Otroški sobi v dnevni sobi 

na igrišče na igrišču  

 

Pred zakljuĉkom sem DEĈ 5 dala navodilo, da naj mi pokaţe doloĉene stvari (sončna očala, 

ţensko obleko, športne čevlje). Ker je nalogo naredil brez napake, je bil motiviran za nadaljnje 

delo. 
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5.5.7 Sedmo srečanje   

Študentka: Jasmina Delić Razred: 1. 

Šola:  Datum: 28. 6. 2018 

Učni predmet: slovenšĉina  Zaporedna številka srečanja:  
Zaporedna številka srečanja: 7 

Učna tema: Uĉimo se slovensko  

Učna enota: Prosti ĉas  

Učne oblike: skupinsko delo  

Učne metode: pogovor, delo s slikovnimi karticami, delo s konkretnim materialom 

Operativni učni cilji:  

Uĉenci: 

 sodelujejo v igri, 

 pozorno poslušajo uĉiteljev govor,  

 poimenujejo dejavnosti na sliki s knjiţnimi besedami, 

 poimenujejo predmete s knjiţnimi besedami, 

 uporabijo besedo ali besedno zvezo v povedih (upoštevajo pravilno sklonsko obliko 

samostalnika) 

 posnemajo knjiţno izreko – ĉim bolj knjiţna, razloĉna in naravna izreka besed  med 

pogovarjanjem z uĉiteljem. 

 

Prostor: uĉilnica  Število učencev: 11 (skupine po 3 ali 2)  

Učna sredstva: podloga piši-briši 1 (Priloga 12), podloga piši-briši 2 (Priloga 13), primer 

dejavnosti Rada ali rad … (Priloga 14) 

Viri in literatura:  

 http://www.mladirod.at/?page_id=9  
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NAĈRT POTEKA DEJAVNOSTI NA SEDMEM SREĈANJU  

1. dejavnost:  

DIALOG 

Izvedemo kratek dialog in utrjujemo vprašanje Kaj delaš?.  

Uĉenci sedijo v krogu. Dejavnost najprej demonstriram. Svojemu sosedu postavim vprašanje 

Kaj delaš?. Sosed si izbere eno od kartic in odgovori na moje vprašanje Rad berem. Nato 

uĉenec postavi isto vprašanje svojemu sosedu: Kaj delaš? in ta sosed ponovno poišĉe svoj 

odgovor med karticami. Dialog tako nadaljujemo v krogu.  

Dodatno: 

Uĉencu postavim vprašanje: »Kako me boš vprašal, če ţeliš dobiti odgovor Rada plešem?« 

Priĉakujem, da bodo nekateri samostojno prišli do ugotovitve, da morajo postaviti vprašanje 

Kaj rada delaš?.  

 

2. dejavnost:  

NAMIZNA IGRA  

Pripravljeno imam preprosto namizno igro (podloga piši-briši) za tvorjenje povedi. Uĉencem 

povem navodilo in primer. Navodila in igralna plošĉa (Priloga 12). 

 

3. dejavnost:  

TO JE ali TO SO  

Za vsakega uĉenca sem pripravila podlago piši-briši (Priloga 13). Naloga uĉencev je, da 

pravilno poveţejo zaĉetek povedi TO JE ali TO SO z besedo ali besedno zvezo.  

Primer:  

 

TO JE KRATKE 

HLAĈE TO SO 

 

 

ANALIZA SEDMEGA SREĈANJA  

SKUPINA 1  (DEĈ 4) 

V prvi skupini je bil samo DEĈ 4, ker je pri pouku predĉasno konĉal vse obveznosti. Ker je 

bil prost, sem ga v dogovoru z uĉiteljem vzela iz razreda.  

Zaĉela sva s kratkimi dialogi, s katerimi sem ţelela utrditi vprašanje »Kaj delaš?« 

Najin dialog je potekal tako: 

U: »Moj odgovor je: Rada berem. Kako me moraš ti vprašati, da dobiš ta odgovor?« 

u: »Rad berem.« 

U: »Ne, to je odgovor. Was ist die Frage? Rada berem ist Antwort.« 

u: »Kaj delaš?« 

U: »Ja, dobro. Razumeš?« 

u: »Ja.« 

U: »Rada plešem.« 

u: »Kaj delaš?« 

U: »Rada kolesarim. Kaj delaš ti rad?« 

u: »Rad gledam televizijo.« 
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Nadaljevala sva igro. Bil je zelo motiviran in pripravljen sodelovati. Navodila igre je hitro 

razumel, ni potreboval dodatne razlage. Vse primere je naredil samostojno. Nekaj teţav je 

imel pri uporabi predlogov na in v. 

Primer: 

u: »Rad berem  na otroški sobi.« 

U: »Ne, rad berem v otroški sobi.« 

u: »Aa, rad berem v otroški sobi.« 

 

Tudi pri naslednji dejavnosti je bil zelo uspešen. Pravilno je povezal povedi, pomoĉ je 

potreboval le pri besedni zvezi ţenska obleka (To je ţenska obleka.)  

Pravilno mi je povedal tri razliĉne odgovore na vprašanje Kaj rad delaš in kje to delaš?   

V nadaljevanju  sem izvedla kratek dialog, ker sem ţelela ugotoviti, ali bo znal povezati dane 

besede (ţoga, knjiga, mikrofon) z besedami, ki smo se jih uĉili. 

 

Dialog:  

U: »Imam ţogo. Kaj delam?« 

u: »Ti imaš ţogo, ti igraš nogomet.« 

U: »Jaz imam knjigo.« 

u: »Ti imaš knjigo, ti bereš.« 

U: »Jaz imam mikrofon.« 

u: »Ti imaš mikrofon, ti bere… Ti poješ.« 

U: »Bravo, super si!«  

 

DEĈ 4 me je zelo presenetil, ker nisem priĉakovala, da bo odgovarjal tako zelo dobro in to v 

drugi osebi, kar se nismo uĉili.  

SKUPINA 2 (DEK 2, DEK 3, DEĈ 3) 

Uĉenci so dobro sodelovali v dialogu, ki smo ga izvedli v krogu. Razumeli so, kaj je njihova 

naloga.  Prav tako so znali postaviti vprašanje na moj odgovor. 

 

U: »Kako me boš vprašal, če je moj odgovor  Rada berem? 

u: »Kaj delaš?« 

U: »Rada plešem.« 

u: »Kaj rada delaš?« 

 

Nadaljevali smo z namizno igro. Navodila so razumeli. Igra jim je bila zelo zabavna, še 

posebej zato, ker so lahko povedali, kaj radi delajo. S sestavljanjem povedi niso imeli teţav, le 

pri besednih zvezah (otroška soba, dnevna soba in igrišče) so na zaĉetku potrebovali namige. 

Polja so šteli v slovenšĉini.   

DEK 2 se je zmotila pri predlogu na/v: Rada berem  na otroški sobi in Rada berem v igrišču. 

Napako je sama ugotovila in jo tudi popravila. Pri naslednjem primeru te napake ni ponovila. 

 

Pri tretji dejavnosti so uĉenci ţeleli sami narediti nalogo in primere zapisati na podlago 

piši/riši.  

DEK 3 je pravilno povezala povedi, razen ene To je sončna očala.  Pri poimenovanju je imela 

teţavo z ţensko (obleko) in natikači.  

DEK 2 je vse pravilno povezala, prav tako je vse ponovila tudi ustno.  

DEĈ 3 je teţave povzroĉala beseda natikači, ker se je ni mogel spomniti. Vse ostale primere 

je zapisal pravilno.  
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SKUPINA 3 (DEK 6, DEĈ 1, DEĈ 2) 

Uĉenci so bili zelo razigrani, zato sem na zaĉetku porabila nekaj ĉasa, da sem jih umirila. 

Zaĉeli smo z dialogi v krogu. Najprej sem jim postavila vprašanje: »Moj odgovor je rada 

plešem. Kako me boste vprašali, da dobite moj odgovor?« 

DEK 6 je takoj odgovorila z vprašanjem »Kaj delaš?« Dialog smo nadaljevali v krogu.  

Uĉenci so odgovarjali s pomoĉjo kartonĉkov. DEĈ 1 in DEK 6 sta pri odgovarjanju 

potrebovala nekaj ĉasa, vendar nista delala napak.  

 

Primer napake, ki jo je naredil DEĈ 2: 

u1: »Kaj delaš?« 

u2: »Igram kolesarim.« 

U: »Ne, popravi. Ne rečemo igram kolesarim, temveč …« 

u2: »Kolesarim.«  

Nadaljevali smo z drugo dejavnostjo. DEĈ 2 ni bil prisoten, ker se je pridruţil naslednji 

skupini.   

Navodila so razumeli. DEĈ 1 je bil negotov pri tvorjenu povedi. Potreboval je veĉ ĉasa kot 

DEK 6, še posebej pri drugem delu povedi (v otroški sobi, v dnevni sobi, na igrišĉu), saj se je 

besednih zvez teţko spomnil.  

Navodila sem nekoliko spremenila. Povedati so mi morali vse povedi s pomoĉjo podloge 

(slike). Medtem ko je DEK 6 sestavljala povedi, je DEĈ 1 poslušal. 

 

Primer povedi DEK 6: 

u: »Rada kolesarim.« 

U: »Cela poved.« 

u: »Rada kolesarim na igrišču.« 

u: »Rada berem v otroški sobi. Rada gledam televizijo na dnevni sobi.« 

U: »Kako smo rekli?« 

u: »V dnevni sobi. Rada igram odbojko v dnevni sobi. Rada plešem na igrišču. Rada rišem v 

šoli. Rada igram nogomet na igrišču.«  

 

Povedi je tvoril tudi DEĈ 1. Medtem je uĉenka dobila podlogo za tretjo dejavnost in jo najprej 

sama izpolnila (povezala TO JE/TO SO s slikami). 

 

Primeri povedi DEĈ 1:  

u: »Rad kolesarim na igrišču. Rad berem v otroški sobi. Rad gledam televizijo v dnevni sobi. 

Rad odbojko …« 

U: »Kaj z odbojko?« 

u: »… igram odbojko na igrišču. Rad plešem na igrišču. Rad rišem v otroški sobi.«  

 

Z DEĈ 1 sva nadaljevala s tretjo dejavnostjo, medtem pa je DEK 6 zapisala povedi na podlogi 

piši-briši.  

DEĈ 1 je naredil napako pri primerih športni čevlji (To je športni čevlji.) in sončna očala (To 

je sončna očala.). Napaki je po opozorilu popravil.  

 

Pri zapisu povedi je DEK 6 imela vprašanje:  

u:  »Č, č. Was ist Č?« 

U: Napišem črko Č na list. »To pa ţe poznaš.« 

Teţavo je imela tudi pri zapisu ĉrke Ţ.  

u: »Ţ… am Ţ je… Doch einmal gelernt mit Herr Lerer?« 
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U: »Ja …«  

u: »Učiteljica, to je ţenska obleka?« Pokaţe mi zapisano poved. 

U: »Ja.«  

 

DEK 6 se je zelo dobro odrezala pri vseh dejavnostih, besedišĉe je zelo dobro usvojila, med  

delom je pokazala veliko zanimanja in veselja do uĉenja. Bila je edina uĉenka, poleg DEK 2, 

ki je poskušala v svoj govor vkljuĉevati besede, ki jih jaz ne uporabljam. Na primer: Rada 

rišem v šoli. Iz te povedi je razvidno, da znanje povezuje. Prav tako je bila edina, ki je 

vprašala, kako se zapišeta ĉrki Ĉ in Ţ. Drugi tega niso storili, besedo so enostavno zapisali 

tako, kot so mislili, da se zapiše.  

Dobra odloĉitev je bila, da sem v to skupino dala DEĈ 1. Menim, da ima veliko potenciala za 

uĉenje jezika, zato bi bilo bolje, da je v skupini, v katerem uĉenci ţe veliko znajo in se lahko 

od njih tudi veĉ nauĉi. Ni še dobro usvojil vsega besedišĉa, tisto, kar se je nauĉil, dobro zna.  

SKUPINA 4 (DEK 4, DEK 5, DEĈ 2)  

Navodila za prvo dejavnost so razumeli. DEK 5 in DEĈ 2 sta postavljala vprašanja in nanje 

odgovarjala brez pomoĉi, DEK 4 pa je pri postavljanju vprašanja potrebovala pomoĉ.  

Navodila pri drugi dejavnosti sem jasno in poĉasi povedala in prvi primer tudi demonstrirala. 

Teţave so imeli pri tretjem delu povedi (na igrišču, v otroški sobi in v dnevni sobi).  

Primer napake:  

u1: »Rada berem v otroška soba.«  

u2: »Rada plešem v otroška soba.«  

Obe uĉenki sta po opozorilu napako popravili.  

 u3: »Rad kolesarim v… na, v … na igrišču.« Ob mojem namigu je pravilno povedal.  

 

Vsak uĉenec mi je povedi povedal po vrsti ob slikah.  

 

DEĈ 2 je tvoril povedi in naredil napako:  

u: »Rad rišem v otroška soba.« 

DEK 4 je najprej sestavljala samo kratke povedi brez besednih zvez (otroška soba, dnevna 

soba in igrišče).  

u: »Rada berem. Rada plešem. Rada rišem. Rada gledam televizijo. Rada se igram.« 

Nato je dodala še drugi del povedi. 

u: »Rada gledam televizijo … v dnevni sobi. Rada igram odbojko na igrišču.« Povedi je 

tvorila ob moji pomoĉi.  

DEK 5 je poĉasi in z mojo pomoĉjo sestavila nekaj povedi. Moja pomoĉ je bila zaĉetek 

besede ali besedne zveze.  

u: »Rada berem …« 

U: »…v otro…« 

u: »v otroški sobi.« 

 

Tretjo dejavnost so naredili sami. Nato sem vsakemu uĉencu pregledala zapise.  

 

Napake, ki so jih naredili: 

To je sončna obleka.  To je ţenska obleka.  

To je sončna obleka.  To je ţenska obleka.  

To je majico.  To je majica. 

To je natikači.  To so natikači.  
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Uĉenci so dobro sodelovali pri vseh dejavnostih. Opazila se je razlika med DEĈ 2 in DEK 4 

in 5. DEĈ 2 ima ţe dobro usvojene besede in besedne zveze, pri uĉenkah pa doloĉene besedne 

in besedne zveze še niso dovolj utrjene. Prav tako uĉenki potrebujeta veĉ ĉasa pri tvorjenju 

povedi. Napaka To je sončna obleka se je pojavila dvakrat, pri DEĈ 2 in DEK 4. 

Predvidevam, da je od tega prišlo, ker sta obe besedni zvezi za njih novi in obe sestavljeni iz 

dveh besed. Podobna napaka se je pojavila tudi pri DEK2, ko je sončna očala poimenovala 

ţenska očala, kar bi lahko bilo pravilno, vendar to ni bil odgovor, ki sem ga zahtevala.  

SKUPINA 5 (DEK 1, DEĈ 5)  

Prva dejavnost ni povzroĉala teţav. Uĉenca sta hitro ugotovila, kako poteka dialog, prav tako 

sta zelo dobro uporabljala vprašanje Kaj delaš? in nanj odgovarjala.  

 

Navodila za drugo dejavnost sem povedala poĉasi in jasno, poleg tega sem pokazala en 

primer. Oba sta se igre zelo veselila.  

Napake sta naredila pri posameznih besedah in besednih zvezah. DEĈ 5 je npr. namesto rišem 

rekel berem. DEK 1 je potrebovala pomoĉ pri otroški sobi, dnevni sobi in igrišču.  

Oba sta naredila isto napako, in sicer namesto Rad/rada igram odbojko sta uporabila le 

Rad/rada odbojko.  

Pri tvorjenju povedi sta oba potrebovala še veliko moje pomoĉi.  

 

Tretjo dejavnost sta najprej poskusila narediti sama, v nadaljevanju sem jima pomagala.  

Uĉenca še nista dobro usvojila besedišĉa, prav tako imata še teţave pri tvorjenju povedi. 

Veliko sta ţe napredovala od prvega dneva, nekatere besede sta si zelo dobro zapomnila, pri 

nekaterih pa še vedno potrebujeta mojo pomoĉ. V tej skupini smo naredili veliko manj kot v 

ostalih, ker smo veliko veĉ ĉasa porabili zato, da sta uĉenec in uĉenka usvojila besedišĉe. 

Kljub vsemu sta oba napredovala.  
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5.6 Tretji pisni preizkus znanja    

Študentka: Jasmina Delić Razred: 1. 

Šola:  Datum: 2. 7. 2018 

Učni predmet: slovenšĉina  Zaporedna številka ure:  

Učna tema: Uĉimo se slovensko  

Učna enota: tretji (konĉni) preizkus znanja   

Učne oblike: frontalno delo, individualno delo 

Učne metode: razlaga, pogovor, delo z delovnim listom  

Operativni učni cilji:  

Uĉenci: 

 pozorno poslušajo uĉiteljev govor,  

 pišejo besede z malimi tiskanimi ĉrkami, 

 poimenujejo dejavnosti na sliki s knjiţnimi besedami, 

 poimenujejo predmete s knjiţnimi besedami, 

 usvajajo zapis besed. 

 

Prostor: matiĉna uĉilnica Število učencev: 16 

Učna sredstva: pisni preizkus znanja (Priloga 1) 

Viri in literatura:  

 http://www.mladirod.at/?page_id=9   

 

NAĈRT ZA POTEK URE  

 1. dejavnost  

Uĉencem povem, da bomo pisali zadnji preizkus znanja, s katerim bom preverila, koliko so 

se nauĉili. Preden razdelim preverjanja znanja, preberem in povem navodila. Poleg tega pri 

vsaki nalogi preberem primer.  

 

2. dejavnost 

Uĉenci samostojno rešujejo pisni preizkus znanja (Priloga 1).  

 

ANALIZA POTEKA URE  

Tokrat mi ni bilo potrebno razlagati, kaj bomo poĉeli v nadaljevanju ure. Uĉenci so bili 

pripravljeni na reševanje zadnjega pisnega preizkusa znanja. Preden sem razdelila preizkus 

znanja, sem navodila in primer pri vsaki nalogi še enkrat prebrala. Pred pisanjem sem jim dala 

napotke, da naj test rešujejo poĉasi, pred vsako nalogo naj dobro premislijo in besede pravilno 

zapišejo. Dva uĉenca DEK 3 in DEĈ 4 sta bila odsotna od pouka.  

  

http://www.mladirod.at/?page_id=9
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ANALIZA TRETJEGA PISNEGA PREIZKUSA ZNANJA 

1. NALOGA  

Navodila naloge so razumeli vsi uĉenci. Nalogo so uspešno rešili vsi, razen DEK 1 in DEĈ 5.  

DEĈ 5 je zapisal napaĉni glagol. Namesto glagola pojem je zapisal glagol plešem.  

DEK 1 je ponovila napako. Zapisala je V prostem času igram pojem. Predvidevam, da je 

napaka zaradi zgledovanja po primeru V prostem času igram tenis.   

 
2. NALOGA   

Navodila so razumeli. Nalogo so pravilno rešili vsi uĉenci.  

 
3. NALOGA  

Navodila naloge so razumeli. Šest uĉencev je nalogo rešilo brez napake. DEĈ 5 je naredil tri 

napake, DEK 5 in DEĈ 1 pa dve napaki.  

 
DEK 5: To je dnevna soba je povezala z sliko otroška soba.  

To je otroška soba je povezala s sliko dnevna soba. 

DEĈ 1: To je dnevna soba je povezal s sliko otroška soba.  

To je otroška soba je povezal s sliko dnevna soba.  

DEĈ 5: To je dnevna soba je povezal s sliko otroška soba. 

To je otroška soba je povezal s sliko dnevna soba. 

Igram nogomet ni povezal z nobeno sliko.  

 

4. NALOGA  

Ĉetrte naloge ni rešil nihĉe. Predvidevam, da navodil niso razumeli. Navodila naloge in sama 

naloga bi morda morala biti sestavljena drugaĉe.  

 
5. NALOGA  

Navodila so razumeli vsi uĉenci. Štirje uĉenci so nalogo rešili brez napak. Ostali uĉenci so 

naredili napako pri zapisu besede čevlji (čelje, protni čeli, čewlje, športne čevlji, zopate). 

Predvidevam, da so napake pri zapisu besede čevlji ali športni čevlji zaradi slabe slušne 

analize.  

 

Besedna zveza športni ĉevlji ni najbolj primerna. Pravilen slovenski izraz so športni copati.  

Uĉenci so ţe pred zaĉetkom diferenciranega dela spoznali besedo ĉevlji. Nekateri so si 

besedo zapomnili, drugi ne (kar je razvidno iz prvega pisnega preizkusa znanja). Na podlagi 

tega, sem se odloĉila, da pri uĉenju novih besed uporabim besedno zvezo športni ĉevlji, kot 

ĉevlji, ki jih uporabljamo pri športnih aktivnosti (igranje odbojke, igranje nogometa, 

kolesarjenje). Moj namen je bil, da si uĉenci ĉim laţje zapomnijo besedo oz. besedno zvezo, 

prikliĉejo iz spomina ţe znano besedo in jo nadgradijo s pridevnikom, tako pri zapisu kot 

tudi pri izgovarjavi. Bolje bi bilo, da bi uĉenci usvojili pravilen slovenski izraz športni copati.  

 

6. NALOGA  

Navodila naloge so razumeli. Samo DEK 2 je zapisala nalogo brez napake. Ostali uĉenci so 

nalogo dobro reševali, teţave jim je povzroĉal zapis posameznih besed in sklanjanje. Primeri 

povedi:  

 Rad gledam televisijor na gnevna soba.  

 Rada pojem v otroška soba. Teţava s sklanjanjem. 

 Rad gledam televisior v nevni sobi.  
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 Rad gledam televisior v otaški sobi.  

 Rada berem v oprosna soba.  Rada polem v oprosna soba. 

 

Ponavljale so se iste napake. Teţave jim povzroĉa zapis besede »televizijo« in »dnevni sobi«. 

Mislim, da so te napake posledica slabe slušne analize, prav tako nismo utrjevali zapisa teh 

besed. Naše utrjevanje besedišĉa je bilo predvsem ustno.  

 
7. NALOGA  

Navodila so razumeli. Vsi uĉenci so rešili nalogo brez napak.   

 

REZULTATI TRETJEGA PREIZKUSA ZNANJA PO TOĈKAH IN ODSTOTKIH 

UĈENEC/ 

UĈENKA 

SKUPNO ŠTEVILO TOĈK PRAVILNIH 

REŠITEV 

(MOŢNIH JE BILO 21 TOĈK) 

ODSTOTEK 

PRAVILNIH REŠITEV 

DEK 1 17,5 83 % 

DEK 2 19,5 92 % 

DEK 3 / / 

DEK 4 16 76 % 

DEK 5 14,5 69 % 

DEK 6 19,5 93 % 

DEĈ 1 16 76 % 

DEĈ 2 18,5 88 % 

DEĈ 3 19,5 93 % 

DEĈ 4 / / 

DEĈ 5 14,5 69 % 

SKUPNO POVPREĈJE 17,3 82 % 

Preglednica 6: Rezultati tretjega pisnega preizkusa znanja 

DEK 6 in DEĈ 3 sta dosegla najveĉ odstotkov, in sicer 93 %. Najniţji odstotek sta dosegla 

DEK 5 in DEĈ 5, in sicer 69 %. Vsi uĉenci so dosegli veĉ kot 50 %. Vsi uĉenci so svoj 

rezultat izboljšali. Glede na rezultate prvih dveh preizkusov znanja je DEK 5 najbolj 

napredovala.  
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REZULTATI PRVEGA, DRUGEGA IN TRETJEGA PISNEGA PPREIZKUSA ZNANJA V 

ODSTOTKIH  

 
1. PISNI PREIZKUS 

ZNANJA 

2. PISNI PREIZKUS 

ZNANJA 

3. PISNI PREIZKUS 

ZNANJA 

 

UĈENEC/ 

UĈENKA 

ODSTOTEK 

PRAVILNIH 

REŠITEV 

ODSTOTEK 

PRAVILNIH 

REŠITEV 

ODSTOTEK 

PRAVILNIH 

REŠITEV 

DEK 1 33 % 67 % 83 % 

DEK 2 48 % 83 % 92 % 

DEK 3 64 % 85 % / 

DEK 4 28 % 64 % 76 % 

DEK 5 14 % 60 % 69 % 

DEK 6 57 % 76 % 93 % 

DEĈ 1 57 % 57 % 76 % 

DEĈ 2 59 % 64 % 88 % 

DEĈ 3 55 % 79 % 93 % 

DEĈ 4 55 % 79 % / 

DEĈ 5 29 % 67 % 69 % 

SKUPNO 

POVPREĈJE 
45 % 71 % 82 % 

Preglednica 7: Rezultati treh pisnih preizkusov znanja 
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ANALIZA DOSEŢKOV UĈENCEV PRI PISNIH PREIZKUSIH ZNANJA  

Pisni preizkus znanja je zajemal preverjanje pisanja in branja z razumevanjem, besedišĉe, 

skladenjsko in pravopisno zmoţnosti.  

Na zaĉetku raziskave so imeli uĉenci razliĉno razvito besedišĉe na temo prosti ĉas. Pri 

reševanju prvega preizkusa znanja je pet uĉencev doseglo manj kot 50 % moţnih toĉk. Šest 

uĉencev je doseglo veĉ kot 50 % moţnih toĉk, vendar nihĉe veĉ kot 64 %. Najboljši rezultat 

je dosegla DEK 3.  

Pri drugem pisnem preizkusu znanja se vidi napredek pri vseh uĉencih. Nihĉe ni dosegel manj 

kot 57 % vseh toĉk. Najboljši rezultat je dosegla DEK 3, in sicer 85 % vseh toĉk. Glede na 

odstotke je najbolj napredovala DEK 5, ki je svoje znanje izboljšala za kar 46 %, sledi ji DEK 

4, ki je svoje znanje izboljšala za 36 %. Napredka ni pokazal DEĈ 1, ki je pri prvem in 

drugem preizkusu znanja dosegel 57 % vseh moţnih toĉk.  

Na zadnjem preizkusu znanja so vsi uĉenci, ki so pisali zadnji preizkus znanja, dosegli visoke 

rezultate. Najveĉ toĉk sta dosegla DEK 6 in DEĈ 3, in sicer 93 % vseh toĉk. To je 19,5 toĉk 

od 21 toĉk. Zelo blizu je bila DEK 2, ki je dosegla 92 % moţnih toĉk. Nihĉe od uĉencev ni 

dosegel manj kot 69 % moţnih toĉk; to predstavlja 14,5 toĉk od vseh 21 moţnih toĉk.  

Iz Preglednice 7 je razvidno, da so od prvega do zadnjega preizkusa znanja napredovali vsi 

uĉenci.  

5.7 Drugi ustni preizkus znanja    

Študentka: Jasmina Delić Razred: 1. 

Šola:  Datum: 29. 6. 2018 

Učni predmet: slovenšĉina  Zaporedna številka ure:  

Učna tema: Uĉimo se slovensko  

Učna enota:  drugi ustni preizkus znanja   

Učne oblike: frontalno delo, individualno delo 

Učne metode: razlaga, pogovor, delo s slikami  

Operativni učni cilji:  

Uĉenci: 

 pozorno poslušajo uĉiteljev govor,  

 poimenujejo dejavnosti na sliki s knjiţnimi besedami, 

 poimenujejo predmete s knjiţnimi besedami. 

 

Prostor: matiĉna uĉilnica Število učencev: 11 

Učna sredstva: Ustno preverjanje znanja (Priloga 2), slikovne kartice (Priloga 3) 

Viri in literatura:  

 http://www.mladirod.at/?page_id=9 (slike, uporabljene na preverjanju znanja)  

 

 

  

http://www.mladirod.at/?page_id=9
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NAĈRT POTEKA URE  

1. dejavnost  

Po enega uĉenca kliĉem iz razreda in z njimi opravim ustni preizkus znanja. Na mizi imam 

pripravljeno slikovno gradivo, s katerim bom preverila njihovo znanje. 

Vsakemu uĉencu, ki prisede k mizi, povem, da bom preverila njegovo znanje oz. da bi rada 

ugotovila, kaj so se pri naših sreĉanjih nauĉili. Rezultati ne bodo vplivali na oceno.  

 

2. dejavnost  

 

Uĉenec ustno odgovarja na moja ţe vnaprej pripravljena vprašanja.  

1. naloga:  

Ob slikovnih karticah odgovarjajo na vprašanji Kaj delaš? in  Kaj je to?  

2. naloga:  

Uĉenec odgovarjajo na vprašanja Kaj delaš v prostem času? in Kaj rad delaš?  

3. naloga:  

Uĉenec mi mora postaviti vprašanje.  

Odgovor na vprašanje je Rada berem. 

4. naloga:  

Uĉencu pripravim povedi, sestavljene iz slikovnih kartic. Njegova naloga je, da s pomoĉjo 

slikovnih kartic tvori pravilno spoved.  

5. naloga:  

Uĉenca vprašam, kaj imam na sebi. Poimenovati mora oblaĉila in obutev.  

 

ANALIZA DOSEŢKOV 

Z uĉenci sem individualno izvedla drugi ustni preizkus znanja. Pred zaĉetkom sem jim 

povedala, da je to zadnje preverjanje. Vprašanja so enaka kot prviĉ. Preden odgovorijo na 

vprašanje, morajo premisliti.  

Vsi uĉenci so napredovali glede na doseţke pri prvem ustnem preverjanju znanja. Le DEK 1 

je dosegla manj kot 50 % vseh moţnih toĉk, vsi ostali so dosegli veĉ kot 50 % vseh moţnih 

toĉk. DEK 2 je na vsa vprašanja odgovorila pravilno, zelo dobro se je odrezal tudi DEĈ 3, ki 

je dosegel 98 % vseh moţnih toĉk.  

Pri prvi nalogi so bili vsi uspešni, in to kaţe, da so zelo dobro usvojili besedišĉe. Veĉ teţav je 

bilo pri drugi nalogi; pri njej so morali ustno odgovarjati na moja vprašanja. Še vedno se 

pojavlja enaka napaka kot na pisnem preverjanju znanja Rada igram pojem ali V prostem času 

nogomet. Po opozorilu so uĉenci te napake popravili.  

Pri tretji nalogi, pri kateri so morali tvoriti vprašanje na moj odgovor, so imeli nekateri še 

teţave. Pet uĉencev je pravilno postavilo vprašanje. To so tisti uĉenci, ki so dosegli tudi 

najvišje število toĉk. Ostali uĉenci navodil niso razumeli in vprašanja niso znali postaviti. 

DEK 5 je poskusila postaviti vprašanje, vendar ga ni znala pravilno oblikovati: Kaj ti v otroški 

sobi? 

Pri ĉetrti nalogi so uspešno tvorili povedi. Teţava se je pojavila, ĉe uĉenec ni poznal besede 

ali besedne zveze.  
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Peta naloga je bila ponovitev doloĉenih besed iz prve naloge, le da so morali poimenovati 

konkretno stvar na katero sem pokazala. Besedo majica in kratke hlače so vsi usvojili. Najveĉ 

teţav jim je povzroĉalo poimenovanje sončnih očal in natikačev.  

REZULTATI DRUGEGA USTNEGA PREIZKUSA ZNANJA PO TOĈKAH IN 

ODSTOTKIH 

 

DEK 2 je na vsa vprašanja odgovorila pravilno ter tako dosegla 100 %. Najniţji odstotek je 

dosegla DEK 5, in sicer 53 %. DEK 1 je dosegla manj kot 50 %, in sicer 36 %. Vsi ostali 

uĉenci so dosegli veĉ kot 50 %. 

 

UĈENEC/ UĈENKA 

 

SKUPNO ŠTEVILO TOĈK 

PRAVILNIH REŠITEV (MOŢNIH 

JE BILO 49 TOĈK) 

 

 

ODSTOTEK PRAVILNIH 

REŠITEV 

 

DEK 1 

 

17,5 

 

36 % 

 

DEK 2 

 

49 

 

100 % 

 

DEK 3 

 

44 

 

90 % 

 

DEK 4 

 

38,5 

 

79 % 

 

DEK 5 

 

26 

 

53 % 

 

DEK 6 

 

41 

 

82 % 

 

DEĈ 1 

 

35 

 

71 % 

 

DEĈ 2 

 

41, 5 

 

85 % 

 

DEĈ 3 

 

48 

 

98 % 

 

DEĈ 4 

 

42 

 

85 % 

 

DEĈ 5 

 

31 

 

63 % 

SKUPNO 

POVPREĈJE 

 

38 

 

76 % 

Preglednica 8: Rezultati drugega ustnega preizkusa znanja 
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REZULTATI PRVEGA IN DRUGEGA USTNEGA PREIZKUSA ZNANJA V 

ODSTOTKIH 

Pri prvem ustnem preizkusu znanja je devet uĉencev doseglo manj kot 50 % vseh toĉk. 

Najboljši rezultat je dosegla DEK 2, in sicer 67 % vseh toĉk. Na drugem ustnem preizkusu 

znanja je le ena uĉenka (DEK 1) dosegla manj kot 50 % vseh toĉk. Tudi pri drugem ustnem 

preverjanju znanja je najboljši rezultat dosegla DEK 2, in sicer 100 %. Glede na odstotke so 

najbolj napredovali DEĈ 2, DEK 4 in DEĈ 5.  

 

Iz preglednice 9 je razvidno, da so od prvega do drugega ustnega preizkusa znanja 

napredovali vsi uĉenci.  

  

  

1. USTNI PREIZKUS  

ZNANJA 

 

2. USTNI PREIZKUS 

ZNANJA 

 

UĈENEC/ UĈENKA 

ODSTOTEK PRAVILNIH 

REŠITEV 

ODSTOTEK PRAVILNIH 

REŠITEV 

 

DEK 1 

 

6 % 

 

36 % 

 

DEK 2 

 

67 % 

 

100 % 

 

DEK 3 

 

35 % 

 

90 % 

 

DEK 4 

 

16 % 

 

79 % 

 

DEK 5 

 

20 % 

 

53 % 

 

DEK 6 

 

39 % 

 

82 % 

 

DEĈ 1 

 

23 % 

 

71 % 

 

DEĈ 2 

 

12 % 

 

85 % 

 

DEĈ 3 

 

67 % 

 

98 % 

 

DEĈ 4 

 

40 % 

 

85 % 

 

DEĈ 5 

 

0,5 % 

 

63 %  

SKUPNO 

POVPREĈJE 

 

30% 

 

76 % 

Preglednica 9: Rezultati prvega in drugega ustnega preizkusa znanja v odstotkih 
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6 SPLOŠNA ANALIZA NAPREDKA POSAMEZNIH UČENCEV   

DEK 1  

 PISNO 1 PISNO 2 PISNO 3 USTNO 1 USTNO 2 

DOSEŢENE 

TOĈKE 
7/21 14/20 17,5/21 3/49 17,5/49 

ODSTOTKI 33 % 67 % 83 % 6 % 36 % 

Preglednica 10: Doseţki DEK 1 

Na prvem pisnem preizkusu znanja sem preverila uĉenkino predznanje. Izkazalo se je, da je 

njeno predznanje slabo, saj je na prvem preizkusu znanja dosegla le 7 toĉk od 21. Prepoznala 

je le nekaj posameznih besed, kot so kapa, ţenska obleka, majica, kratke hlače, čevlji, dnevna 

soba, otroška soba, berem in gledam televizijo.  Tudi pri zapisu besed je imela teţave: meic 

(majica), hlač (hlaĉe), čule (ĉevlji). Ni rešila sedme naloge, s katero sem preverila branje z 

razumevanjem.  

Na drugem pisnem preizkusu znanja, sem preverjala, koliko se je uĉenka nauĉila pri  

frontalnem pouku. Dosegla je enkrat boljši rezultat kot prviĉ (14 toĉk od 21). Izboljšalo se je 

besedišĉe (prepoznavanje besed), prav tako zapis besed majica in hlače. Poskušala je zapisati 

povedi pri šesti nalogi, vendar neuspešno. Pravilno je rešila zadnjo nalogo, s katero sem 

preverila branje z razumevanjem.  

Pri zadnjem pisnem preizkusu znanja, s katerim smo preverjali, kaj se je uĉenka nauĉila pri 

individualnem pouku, je pokazala napredek tako pri besedišĉu (poznavanje besed) kot pri 

zapisu besed. Dosegla je 17,5 toĉk od moţnih 21.  

Prvo ustno preverjanje znanja je pokazalo, da dekliĉino znanje slovenšĉine slabo. Dosegla je 3 

toĉke od 49. Nobene slikovne kartice ni pravilno poimenovala, poznala je del besednih zvez, 

kot so »televizijo«, namesto gledam televizijo, »nogomet« namesto igram nogomet, »pesmi« 

namesto pojem, »koleraiso« namesto kolesarim. Teţave pri izgovarjavi sem zaznala pri 

besedi kolesarim.  

Pri drugem, tj. zadnjem ustnem preverjanju, je deklica pokazala veĉ znanja kot na prvem. 

Usvojila je veĉ besedišĉa, besed še ni uporabljala v povedih, kot so: To je/To so/Rada … 

Dosegla je 17,5 toĉk od moţnih 49.  

Uĉenka je od prvega preverjanja znanja in do zadnjega preverjanja znanja zelo napredovala. 

Ni dosegla visokih rezultatov, vendar  je bila glede na zaĉetne rezultate uspešna. Med delom v 

skupinah sem ugotovila, da ima teţave s pomnjenjem besed. Dobila sem obĉutek, da ob 

odhodu iz uĉilnice pozabi vse, kar se je nauĉila. Menim, da je razlog za poĉasen napredek 

nemotiviranost  uĉenke za uĉenje  slovenšĉine. Veĉkrat sem opazila, da je bila neaktivna, še 

posebej, ĉe ni bila uspešna. Predvidevam, da doma nima velike podpore za uĉenje jezika 

oziroma ne izhaja iz okolja, v katerem bi slišala oz. potrebovala slovenšĉino. Podpora druţine 

in motivacija sta kljuĉni pri uĉenju drugega jezika. Predvidevam, da je rezultat tudi posledica 

nemotiviranosti za uĉenje. Imela je tudi teţave z izgovarjavo posameznih besed (čoli, 

koleraiso, čenska obleka, gnevna soba). To sem poskušala reševati tako, da sva veliko 

utrjevali in izgovarjali besede na glas. Najprej sem besedo izgovorila jasno in razloĉno, nato 

jo je uĉenka ponovila. Ĉe besede ni znala izgovoriti, sva jo glaskovali ali zlogovali.  
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DEK 2  

 PISNO 1 PISNO 2 PISNO 3 USTNO 1 USTNO 2 

DOSEŢENE 

TOĈKE 
10/21 17,5/21 19,5/21 33/49 49/49 

ODSTOTKI 48 % 83 % 92 % 67 % 100 % 

Preglednica 11: Doseţki DEK 2 

Uĉenka je na prvem preizkusu znanja pokazala, da prepozna veliko besed: drugo in tretjo 

nalogo je rešila brez napake (risanje in povezovanje). Ostalih nalog, ki so preverjale pisanje in 

branje z razumevanjem, ni rešila. Dosegla je 10 toĉk od 21; to je manj kot polovica vseh toĉk.  

Na drugem pisnem preizkusu znanja je napredovala. Rešila je tudi naloge, ki so preverjale 

pisanje. Poved je zapisala po navodilu, skoraj brez napake. Napaka, ki jo je naredila, je Rada 

perem na mizi namesto Rada berem na mizi. 

Rezultati zadnjega pisnega preverjanja znanja so pokazali, da je uĉenka zelo dobro usvojila 

besedišĉe in skladnjo na temo prosti ĉas. Ĉetrte naloge, pri kateri bi morala zapisati vprašanje 

na odgovor, ni rešila. Naredila je napako pri zapisu športni čevlji, in sicer športne čevlji. 

Ostale naloge je rešila brez napake. Od prvega do zadnjega pisnega preizkusa znanja je veliko 

napredovala, njeno pisno znanje se je izboljšalo za kar 44 %. 

Pri prvem ustnem preverjanju je uĉenka pokazala kar veliko znanja. Zelo dobro je ţe poznala 

doloĉene besede. To je vpliv pozitivnega jezikovnega transferja. Teţave sem opazila pri 

izgovarjavi doloĉenih besed in besednih zvez (sončne očale v 1. sklonu) in povedi (To su …). 

Uĉenkin prvi jezik je bosanšĉina, kar se je slišalo lahko pri izgovarjavi doloĉenih besed. 

Teţave z izgovarjavo pa so vpliv negativnega transferja.  

Primer: 

Uĉenka: To su kratke hlače. To su očale. To su čevlje. 

Bosansko: To su kratke hlače. To su naočale. To su cipele.  

Pri drugem ustnem preverjanju znanja je deklica dosegla vse moţne toĉke. Pravilno je 

poimenovala vse slikovne kartice, odgovorila na moja vprašanja, postavila vprašanje na 

odgovor in pravilno tvorila povedi iz danih slikovnih kartic. Tudi njena izgovarjava se je 

obĉutno izboljšala.  

Uĉenka dobro razume slovenski jezik. Predvidevam, da je razlog za njeno znanje in napredek 

vpliv prvega jezika na uĉenje drugega jezika. Predvidevam, da ima deklica doma podporo pri 

uĉenju slovenšĉine kot drugega jezika. Na zaĉetku je bila zelo zadrţana. Ko je ugotovila, da 

lahko svoj prvi jezik koristno uporabi pri uĉenju, je postala samozavestnejša. Na naša sreĉanja 

je hodila z veseljem. Pri uĉenju je bila zelo uspešna, to jo je tudi motiviralo za delo. Najveĉ 

teţav je imela pri izgovarjavi. Veliko besed je enakih kot v njenem prvem jeziku, le da se 

naglasijo drugaĉe. Teţavo sem poskušala odpraviti z jasno izreko, veĉkratnim ponavljanjem 

besed na glas in sprotnim popravljanjem napak.  
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Primer besed oziroma besednih zvez, ki so podobne: 

Berem knjigo.  Ĉitam knjigu.  

Gledam televizijo. (ozki e) Gledam televiziju. (široki e) 

Igram nogomet.  Igram nogomet. 

sonĉna oĉala sunĉane naoĉale 

dnevna soba (ozki e) dnevna soba  (široki e) 

Pozitivni transfer je v njenem primeru pomnjenje in prepoznavanje slovenskih besed. Besede 

razume in si jih hitro zapomni.  

Negativni transfer pa se kaţe v izgovarjavi in pravilni obliki besed. Na primer:  

pravilna oblika  

sonĉna oĉala sonĉne oĉale  

Napaka je posledica transferja:  

slovensko bosansko 

sonĉna oĉala sunĉane naoĉale  

 

Uĉenka je na podlagi rezultatov preizkusov znanja in mojih opazovanj napredovala.  

 

DEK  3 

 PISNO 1 PISNO 2 PISNO 3 USTNO 1 USTNO 2 

DOSEŢENE 

TOĈKE 
13,5/21 18/21 / 24/49 44/49 

ODSTOTKI 64 % 85 % / 35 % 90 % 

Preglednica 12: Doseţki DEK 3 

Rezultati prvega preizkusa znanja so pokazali, da deklica pozna doloĉene besede in besedne 

zveze. Tudi navodila pri vseh nalogah je razumela in ni potrebovala dodatne razlage. Zelo 

dobro se je izkazala pri nalogah povezovanja, teţave je imela z zapisom besedišĉa in 

tvorjenjem povedi.   

V drugem preizkusu znanja je uĉenka dosegla 18 toĉk od 21. Od prvega preverjanja znanja je 

napredovala, pridobila je veliko besedišĉa. Ĉetrte naloge ni rešila pravilno (zapiši vprašanje k 

odgovoru). Napako je naredila tudi pri drugi nalogi, pri kateri je namesto natikačev narisala 

škornje in pri peti nalogi, pri kateri je namesto športnih čevljev zapisala natikači.   
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Uĉenka je pri prvem ustnem preverjanju pokazala znanje doloĉenih besed oziroma besednih 

zvez, kot so berem knjigo, igram nogomet, rišem, se igram, pojem, plešem. Teţave je imela 

pri poimenovanju predmetov. Prepoznala je  kratke hlače, vendar je napaĉno tvorila poved To 

je kratke hlače. Na moja vprašanja Kaj delaš v prostem času in kaj rada delaš? je pravilno 

odgovorila. Vprašanja na moj odgovor »Rada berem.« ni znala postaviti. Pri ĉetrti nalogi je 

pravilno poimenovala samo dejavnosti igram nogomet, gledam televizijo in berem knjigo. Pri 

peti nalogi je pravilno poimenovala majico in kratke hlače, vendar je ponovila napako, tj. 

neustrezno obliko glagola v povedi To je kratke hlače. 

Rezultat drugega ustnega preverjanja znanja je pokazal individualni napredek uĉenke. Na veĉ 

vprašanj je pravilno odgovorila, pravilno je prepoznala vse glagole in samostalnike, razen 

sončnih očal. Prostore v hiši je prepoznala, vendar jih ni uporabila v povedi. Na moji 

vprašanji Kaj delaš v prostem času? in Kaj rada delaš? je odgovorila pravilno, tudi vprašanje 

na moj odgovor je pravilno postavila. Pri ĉetrti in peti nalogi je odgovorila brez napake.   

Uĉenka je od prvega do zadnjega ustnega preizkusa znanja zelo napredovala. Njeno znanje se 

je izboljšalo za 55 %. Na zaĉetku je nekaj besed poznala, vendar je imela teţave s pravopisno 

zmoţnostjo. Menim, da so teţave z zapisom predvsem posledica slabe slušne analize. Z 

intenzivnim delom v manjših skupinah sem te teţave poskušala omiliti oz. odpraviti. Uĉenka 

ni pisala tretje pisno preverjanje znanja, saj je bila odsotna od pouka,  vendar je svoje znanje 

zelo dobro izkazala pri drugem ustnem preverjanju znanja. Uĉenka ni imela teţav z 

izgovarjavo in pomnjenjem novih besed. Predvidevam, da na njeno znanje in napredek v 

uĉenju slovenskega jezika, poleg našega dela, vpliva tudi njeno znanje jezikov, saj od rojstva 

govori dva jezika, nemšĉino in rušĉino. Poleg tega je bila za delo motivirana, zelo rada pa je 

sodelovala pri igrah, s katerimi smo utrjevali besedišĉe.   

DEK  4 

 PISNO 1 PISNO 2 PISNO 3 USTNO 1 USTNO 2 

DOSEŢENE 

TOĈKE 
6/21 13,5/21 16/21 10/49 38,5/49 

ODSTOTKI 28 % 64 % 76 % 16 % 79 % 

Preglednica 13: Doseţki DEK 4 

Pri prvem preizkusu znanja je uĉenka dosegla 6 toĉk od 21, tj. 28 %. Pravilno je prepoznala 

dnevno sobo, otroško sobo in besede za dejavnost kolesarim ter igram nogomet (naloga 

povezovanja slika–zapis). Pravilno je prepoznala in zapisala tudi besedi majica in hlače, 

namesto športni ĉevlji je zapisala besedo ţopate (copati). Ostalih nalog ni rešila.  

Pri drugem preizkusu znanja je uĉenka dosegla 7,5 veĉ toĉk kot pri prvem, in sicer 13,5 toĉk 

od 21; to predstavlja 64 % doseţenih toĉk. Pokazala je napredek pri prepoznavanju besed in 

pri branju z razumevanjem. Teţave so ji povzroĉale besede/besedne zveze sončna očala, 

natikači in športni čevlji. Prav tako še ni znala odgovoriti na vprašanja Kaj rada delaš in kje 

to delaš?. Tudi vprašanja k odgovoru ni znala zapisati (4. naloga). 

Rezultat tretjega pisnega preizkusa znanja je pokazal individualni napredek uĉenke predvsem 

na podroĉju branja z razumevanjem. Pri prvi nalogi je poved pravilno napisala. Drugo in 

ĉetrto nalogo je rešila brez napake (risanje in povezovanje slika–zapis). Pri tretji nalogi ni 

napisala vprašanja k odgovoru. Pri peti nalogi je pravilno zapisala majica in kratke hlače, 
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ponovila pa je enako napako kot na prvih dveh preverjanjih znanja, in sicer pri zapisu  besede 

zopate. Poimenovanje športni copati je pravilna, vendar smo utrjevali poimenovanje športni 

ĉevlji/ĉevlji. Toĉke je izgubila tudi pri šesti nalogi, pri kateri ni zapisala nobene pravilne 

povedi. Deklica je prejela 16 toĉk od 21; to pa predstavlja 76 % moţnih toĉk. Njeno pisno 

znanje se je torej izboljšalo za veĉ kot polovico, in sicer za 51 %.  

Pri prvem ustnem preverjanju znanja uĉenka ni podala nobenega popolnoma pravilnega 

odgovora.  Pri slikovnih karticah je podala le delne odgovore, ki niso ustrezali navodilom, 

npr. televizijo namesto gledam televizijo, kolo namesto kolesarim, nogomet namesto igram 

nogomet, pišem namesto rišem, to je kratke hlače namesto to so kratke hlače, copate namesto 

športni čevlji, flip flop namesto natikači. Na moje vprašanje Kaj delaš v prostem času? je 

pravilno odgovorila, na vprašanje Kaj rada delaš? pa odgovora ni podala. Teţave je imela pri 

tvorjenju povedi iz danih slikovnih kartic, saj besedišĉa in skladnje ni dobro usvojila. Pri 

zadnji nalogi je pravilno poimenovala majico in kratke hlače, natikače je poimenovala flip 

flops in sončna očala sonco. 

Rezultat zadnjega ustnega preverjanja znanja je pokazal individualni napredek uĉenke. Zelo 

dobro je usvojila besedišĉe. Pravilno je poimenovala vse dejavnosti. Dobro je usvojila tudi 

poimenovanje predmetov in uporabo le-teh v preprostih povedih. Naredila je naslednje 

napake: To so ţenska obleka. namesto To je ţenska obleka, To je natikači. namesto To so 

natikači, V dnevni sobi.  namesto To je dnevna soba, se igram namesto igrišče. Na moji 

vprašanji Kaj delaš v prostem času? in Kaj rada delaš? je pravilno odgovorila. Vprašanja na 

odgovor ni podala (4. naloga). Tudi pri nalogi, pri kateri je morala sestaviti povedi iz 

slikovnih kartic, je dosegla dober rezultat. Naredila je le napako pri prepoznavanju slike 

otroške sobe (namesto v otroški sobi je uporabila glagol se igram). Sliki sta zelo podobni, 

napaka je verjetno posledica nenatanĉnosti. Pri zadnji nalogi, pri kateri je morala povedati, kaj 

imam na sebi, je v povedi pravilno poimenovala in uporabila besede in besedne zveze majica, 

natikači in sončna očala, napako je naredila le pri uporabi kratkih hlaĉ v povedi, in sicer To je 

kratke hlače. Od prvega do drugega ustnega preizkusa znanja je napredovala za kar 63 %.  

Iz rezultatov, ki jih je uĉenka dosegla na preverjanjih znanja, lahko zakljuĉim, da je uĉenka 

individualno zelo napredovala. Tako pri pisnem kot na ustnem preizkusu znanja je dosegla 

dobre rezultate. Pri pisnem preizkusu znanja je dosegla 16 toĉk od moţnih 21, pri ustnem 

preizkusu znanja pa od moţnih 49 toĉk, kar 38,5.  Imela je veliko teţav z izgovarjavo, še 

posebej, preden smo zaĉeli delo po skupinah. Veliko ĉasa sva namenili ponavljanju in 

izgovarjavi besed. Besede sem najprej jasno, razloĉno in na glas izgovarjala sama, nato mi je 

sledila uĉenka. Zahtevne besede sva tudi glaskovali in zlogovali. Menim, da so bile teţave z 

izgovarjavo posledica slabe slušne analize. Predvidevam tudi, da so teţave lahko posledica 

neuporabe slovenšĉine v njenem primarnem okolju, saj starši govorijo z njo le nemško. Na 

sreĉanjih je bila motivirana in aktivna, zelo rada je sodelovala pri igrah, s katerimi so utrjevali 

besedišĉe.  
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DEK  5 

 PISNO 1 PISNO 2 PISNO 3 USTNO 1 USTNO 2 

DOSEŢENE 

TOĈKE 
3/21 12,5/21 14,5/21 10/49 26/49 

ODSTOTKI 14 % 60 % 69 % 20 % 53 % 

Preglednica 14: Doseţki DEK 5 

Rezultati prvega preizkusa znanja so pokazali, da je znanje deklice šibko, dosegla je 3 toĉke 

od 21. Teţave ji povzroĉa prepoznavanje besed, branje z razumevanjem in zapis besed ter 

povedi. Pravilno je narisala kapo in povezala sliko s povedjo Gledam televizijo ter Igram 

nogomet. Pri peti nalogi je zapisala besede mijlpa namesto majica, hasč namesto hlaĉe in 

čtole namesto ĉevlji.  Prve, ĉetrte, šeste in sedme naloge ni rešila.  

Pri drugem pisnem preverjanju znanja je pokazala veĉ znanja kot pri prvem. Dosegla je 12,5 

toĉk od 21. Še vedno ji povzroĉa teţave zapis besed polem namesto pojem,  majiza namesto 

majica, hlaţ namesto hlače in nogavize namesto športni čevlji. Pri šesti nalogi je poslušala 

zapisati povedi, vendar niso bili smiselne: Rada igram televisio ali Rada igram Berem na 

soba. Naloge, ki preverjajo branje z razumevanjem, je rešila brez napak, le pri drugi nalogi ni 

razumela besedne zveze sončna očala.  

Pri tretjem preverjanju znanja je dosegla le dve toĉki veĉ kot na drugem preverjanju znanja, 

vendar je na tretjem pokazala veĉ razumevanja kot pri drugem. Izboljšala je poznavanje in 

razumevanje besed ter tvorjenje povedi. Brez napake je rešila prvo in drugo nalogo. Pri tretji 

nalogi (naloga povezovanja) je naredila dve napaki in menim, da sta posledica površnosti. Pri 

ĉetrti nalogi vprašanja ni zapisala. Pri peti nalogi je pravilno zapisala besedo majica in 

besedno zvezo kratke hlače. Besedno zvezo športni čevlji je zapisala kot protni čeli. Besedna 

zveza športni čevlji ji je povzroĉala tudi veliko teţav pri izgovarjavi. Pri šesti nalogi je 

zapisala smiselne povedi, vendar je pri zapisu naredila napake: Rada berem v oprsnasoba. 

namesto Rada berem v otroški sobi ter Rada polem v oprosna soba namesto Rada pojem v 

otroški sobi. Te napake so posledica slabe slušne analize, ki se je kazala tudi pri izgovarjavi in 

neutrjenem besedišĉu. Besedo razume, vendar ni del njenega  aktivnega besedišĉa.  

Pri prvem ustnem preverjanju znanja je uĉenka podala le štiri popolnoma pravilne odgovore. 

Ostali odgovori so bili delno ustrezni ali neustrezni. Primeri odgovorov: kolo namesto 

kolesarim, nogomet namesto igram nogomet, pisali namesto rišem, tenis namesto igram 

odbojko, To je hlač namesto To so hlače, To je nogavice namesto To so športni čevlji, flip 

flops namesto natikači, fusbal platz namesto igrišče. Na moja vprašanja je poskušala 

odgovoriti, vendar neuspešno. Njena odgovora sta bila V prostem času je televizijo in Rada 

delaš Tiere. Pri ĉetrti nalogi je prav tako poskušala sestaviti povedi: Nogomet na Fusballplatz, 

Gledam televizijo im Wohnzimmer, in Berem na Zimmer. Za besede, ki se jih ni spomnila, je 

uporabila nemški izraz.  

Pri drugem ustnem preverjanju znanja je uĉenka dosegla 26 toĉk od 49. Pokazala je veĉ 

znanja kot pri prvem ustnem preverjanju znanja. Še vedno ji povzroĉajo teţave glagoli, kot so 

rišem, se igram, plešem, pridevniki in samostalniki, kot so ţenska obleka, natikači, dnevna 

soba, otroška soba in igrišče. Na moje vprašanje »Kaj delaš v prostem času?« je odgovorila 

pravilno. Na drugo vprašanje »Kaj rada delaš?« pa je odgovorila: »Rada delam plavam.« Na 
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dani odgovor je postavila naslednje vprašanje: »Kaj ti v otroški sobi?« in izpustila glagol 

delati. Pri ĉetrti nalogi je pravilno sestavila dve povedi. Pri peti nalogi pa je pravilno 

poimenovala vse, razen sončnih očal.  

Uĉenka je od prvega preverjanja znanja do konca obravnave teme napredovala. Imela je 

veliko teţav z izgovarjavo in poslediĉno s pomnjenjem besed. Veliko ĉasa sva namenili 

pravilni izreki in utrjevanju besed. Tako kot z DEK 4 sem tudi z DEK 5 veliko ponavljala in 

predvsem z didaktiĉnimi igrami utrjevala besedišĉe. Povedi sta tvorili s teţavo, ker besedišĉa 

nista dobro usvojili. Uĉenka je pogosto pri govorjenju izpušĉala posamezne glasove, npr. 

hlače, ki jih je vedno izgovorila »hlač« in tako tudi zapisala. Tudi športni čevlji so bili zelo 

teţki za izgovor in tudi zapis. Teţavo sem poskušala odpraviti z vajami, pri katerih sem 

veĉkrat razloĉno izgovarjala besedo. Besede smo tudi zapisale, da sta lahko videle vse ĉrke. 

Besede smo tudi glaskovale in zlogovale.  Uĉenka je bila za uĉenje motivirana, na vsakem 

sreĉanju je aktivno sodelovala in odgovarjala. Zagnanost sem opazila tudi pri ustnem 

preverjanju, saj je na vsa vprašanja ţelela odgovoriti, ĉe pa ĉesa ni znala, je rekla Ne vem.  

DEK  6 

 PISNO 1 PISNO 2 PISNO 3 USTNO 1 USTNO 2 

DOSEŢENE 

TOĈKE 
12/21 16/21 19,5/21 19/49 41/49 

ODSTOTKI 57 % 76 % 93 % 39 % 82 % 

Preglednica 15: Doseţki DEK 6 

Na prvem pisnem preizkusu znanja je uĉenka brez napake rešila tretjo in sedmo nalogo, ki sta 

preverjali branje z razumevanjem. Dosegla je 12 toĉk od 21. Teţave je imela pri prvi, ĉetrti in 

šesti nalogi, ki so preverjale poznavanje besed in tvorjenje povedi ter branje z razumevanjem. 

Pri prvi nalogi je zapisala povedi, ki se niso navezovali na nalogo. Primeri: Jaz prijem čaj, Jaz 

prinesi brabize in Jonas prijen sok. Pri drugi nalogi je pravilno narisala le kapo. Pri peti 

nalogi je pravilno zapisala majica in kratke hlače, športni čevlji pa je zapisala kot čole. Pri 

šesti nalogi je zapisala veĉ povedi, ki niso bile smiselne.  

Rezultat drugega pisnega preverjanja znanje je pokazal, da je uĉenka usvojila novo besedišĉe. 

Še vedno ji povzroĉa teţave zapis posameznih besed in povedi. Besedo čevlji je zapisala ĉole, 

povedi pri šesti nalogi pa z napakami, kot so: Rada pojem v otroška soba, Rada rišem v šolo, 

Rada računati na zvezek.  

Pri tretjem pisnem preizkusu znanja je deklica izboljšala tudi zapis besed in povedi. Dosegla 

je 19,5 toĉk od 21. Pravilno je rešila prvo, drugo in tretjo ter sedmo nalogo. Vprašanja pri 

ĉetrti nalogi ni zapisala. Pravilno je zapisala vse oznaĉene besede/besedne zveze (majica, 

kratke hlače in čevlji). Pri šesti nalogi je zapisala smiselne povedi (z napako: Rada pojem v 

otroška soba.). Iz te povedi je razvidno, da ima teţave s skladnjo oz. tvorjenjem povedi. 

Pri prvem ustnem je uĉenka dosegla 19 toĉk od 49. Nekatere glagole je ţe usvojila, prav tako 

poimenovanje za predmete, ki pa jih še ne uporablja pravilno v povedih. Pri poimenovanju 

slikovnih kartic je naredila naslednje napake: igram berem namesto berem knjigo, televizijo 

namesto gledam televizijo, kolo, koleso namesto kolesarim, igram v otroški sobi namesto 

igram se, igram balet namesto plešem, To je kratke hlače namesto To so kratke hlače, To je 

športni čevlji  namesto To so športni čevlji, To je ţemska obleka namesto To je ţenska obleka, 
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To je sončan čala namesto To so sončna očala. Na moja vprašanje je odgovorila, vendar 

napaĉno. Na prvo vprašanje je odgovorila »V prostem času balet.« in na drugo vprašanje je 

odgovorila: »Rada delaš pojem.« Vprašanja na odgovor pri tretji nalogi ni znala postaviti. 

Teţave je imela s sestavljanjem povedi pri ĉetrti nalogi, ker ni imela še dobro usvojenega 

besedišĉa. Pri zadnji nalogi je pravilno poimenovala majico, kratke hlače in sončna očala. 

Namesto natikači je uporabila izraz flip flops.  

Pri drugem ustnem preverjanju znanja je uĉenka pokazala, da je jezikovno napredovala. 

Dosegla je 41 toĉk od 49. Pravilno je poimenovala vsa dejanja, prepoznala je vse besede oz. 

besedne zveze razen otroška soba. Pri uporabi besednih zvez v povedih je naredila naslednje 

napake: To je športni čevlji namesto To so športni čevlji, To so dnevna soba. namesto To je 

dnevna soba, Se igram namesto otroška soba in Igrišče namesto To je igrišče. Na vprašanje 

Kaj rada delaš? je odgovorila: »Rada delam pojem.« Pri tretji nalogi je pravilno postavila 

vprašanje na odgovor. Povedi pri ĉetrti nalogi je pravilno sestavila. Pri zadnji nalogi je 

prepoznala vse predmete in jih tudi pravilno poimenovala, napako pa je naredila pri uporabi 

mnoţinskih samostalnikov (kratke) hlače in (sončna) očala v povedi. Naredila je napaki: To 

je kratke hlače in To je sončna očala.  

Na podlagi rezultatov, ki jih je uĉenka dosegla med raziskavo, lahko trdim, da je napredovala. 

Tako pri pisnem kot tudi na ustnem preizkusu je dosegla visoke rezultate. Zelo dobro je 

usvojila besedišĉe, nekoliko teţav ima še z uporabo mnoţinskih samostalnikov v povedih. 

Uĉenka je bila za uĉenje zelo motivirana, pri vseh dejavnostih je z veseljem sodelovala in tudi 

ţelela pokazati, kaj ţe zna. Je edina uĉenka poleg DEK 2, ki je poskušala uporabljati tudi 

druge besede, ki jih pozna ţe od prej. Primer je poved Rada berem na mizi ali Rada rišem v 

šoli. S tem je pokazala, da ţe uporablja jezik zavestno in se trudi razumeti. Z izgovarjavo 

besed ni imela teţav, problem se je pojavil le pri sklanjanju (otroška soba  v otroški sobi).   

DEČ 1 

 PISNO 1 PISNO 2 PISNO 3 USTNO 1 USTNO 2 

DOSEŢENE 

TOĈKE 
12/21 12/21 16/21 11,5/49 35/49 

ODSTOTKI 57 % 57 % 76 % 23 % 71 % 

Preglednica 16: Doseţki DEĈ 1 

Uĉenec je na prvem pisnem preverjanju znanja pravilno rešil nalogi, ki preverjata bralno 

razumevanje (3. in 7. naloga). Pri prvi nalogi je zapisal nesmiselno poved V vasi je roši. 

Navodila ni razumel. Pri drugi nalogi je pravilno narisal le kapa, namesto sončna očala je 

narisal sonce. Pri ĉetrti nalogi ni zapisal vprašanja. Pri peti nalogi je pravilno prepoznal in 

zapisal besedi majica in hlače, pri športnih čevljih pa je zapisal čole. Pri šesti nalogi je zapisal 

tri povedi, ki niso bile smiselne: Rad imam je nogomed, V mama je stol in Ata je rada. 

Dosegel je 12 toĉk od 21.  

Pri drugem pisnem preverjanju znanja je uĉenec dosegel isto število toĉk kot na prvem 

preverjanju, le da je naredil druge napake. Pri prvi nalogi je sicer zapisal poved, vendar 

nepravilno: V prostem času igram pojem. Pri drugi nalogi je poleg kape prepoznal še ţensko 

obleko. Vprašanja pri ĉetrti nalogi ni zapisal. Pri peti nalogi je ponovil napako pri zapisu 

športni čevlji, in sicer čole, ter narobe zapisal besedo majica meica. Napaki sta posledici slabe 
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slušne analize, saj je besedi zapisal tako, kot ju sliši in izgovarja. Pri šesti nalogi je zapisal 

osem povedi, ki pa niso bile smiselne in niso ustrezale navodilom.  

Pri tretjem pisnem preverjanju znanja je uĉenec dosegel 16 toĉk od 21. Popolnoma pravilno je 

rešil prvo in drugo nalogo. Pri tretji nalogi je naredil napako, verjetno zaradi nepazljivosti. Pri 

ĉetrti nalogi vprašanja ni zapisal. Pri peti nalogi je pravilno zapisal majica, kratke hlače, 

namesto športni čevlji pa je zapisal čelje. Napredoval je pri zapisu besed in povedi. Pri šesti 

nalogi je zapisal dve povedi, in sicer: Rad gledam televisior v otoški sobi in Rad igram 

nogomet na igrišču. Uĉenec je napredoval pri branju z razumevanjem in pri pisanju.  

Pri prvem ustnem preverjanju znanja je uĉenec podal le dva popolnoma pravilna odgovora. 

Veĉina odgovorov je bila delno ustreznih ali neustreznih, npr. pojem namesto berem knjigo, 

televizijo namesto gledam televizijo, kolo namesto kolesarim, nogomet namesto igram 

nogomet, odbojko namesto igram odbojko, hlače namesto To so hlače, majica namesto To je 

majica. Na moja vprašanja ni odgovoril, prav tako ni postavil vprašanje k mojemu odgovoru. 

Tvoril je pomanjkljive povedi, npr. le delno poimenoval predmete, uporabil je tudi nemške 

besede: Nogomet fuzbalplatz namesto Igram nogomet na igrišču. Pri zadnji nalogi je pravilno 

poimenoval majico in kratke hlače, vendar teh besed ni uporabil v povedi.  

Pri drugem ustnem preverjanju znanje je uĉenec pokazal veliko veĉ znanja kot pri drugih 

preverjanjih. Pravilno je prepoznal in poimenoval vse besede in besedne zveze razen otroška 

soba in dnevna soba. Naredil je napake pri uporabi besed in besednih zvez v povedi, kot so To 

je hlače namesto To so hlače, To je športni čevlji namesto To so športni čevlji, To je sončna 

očala namesto To so sončna očala, Na igrišču namesto To je igrišče.  Na moje vprašanje Kaj 

delaš v prostem času? je odgovoril V prostem času rad nogomet. Vprašanja na dani odgovor 

pri tretji nalogi ni postavil. Dobro je tvoril povedi v ĉetrti nalogi. Pri peti nalogi je poimenoval 

vse besede oz. besedne zveze, vendar jih ni uporabil v povedi.  

Od prvega do zadnjega preverjanja znanja lahko opazimo, da je uĉenec individualno zelo 

napredoval. V prvem tednu in pri frontalnem delu ni napredoval; to se opazi iz doseţenih toĉk 

prvega in drugega pisnega preverjanja znanja. Napredoval je predvsem pri skupinskem delu, 

pri katerem je bilo delo intenzivnejše kot v razredu. Uĉenec je lahko veĉkrat prišel na in to je 

pozitivno vplivalo na njegov napredek. Teţave je imel pri pomnjenju doloĉenih besednih 

zvez. Zapomnil si je le del besedne zveze ali pa besede ni zmogel priklicati iz spomina. 

Teţave pri izgovarjavi je imel pri doloĉenih besedah/besednih zvezah, kot so športni čevlji, 

natikači, ţenska obleka. Teţave z izgovarjavo sva poskušala rešiti z vajami, pri katerih sva 

jasno in razloĉno izgovarjala teţje besede, jih glaskovala ali zlogovala. Uĉenec je bil za delo 

motiviran, na sreĉanja je prihajal z veseljem.  

DEČ 2 

 PISNO 1 PISNO 2 PISNO 3 USTNO 1 USTNO 2 

DOSEŢENE 

TOĈKE 
12,5/21 13,5/21 18,5/21 6/49 41,5/49 

ODSTOTKI 59 % 64 % 88 % 12 % 85 % 

Preglednica 17: Doseţki DEĈ 2 

Pri prvem pisnem preverjanju znanja je uĉenec brez napake rešil tretjo in sedmo nalogo, ki sta 

preverjali branje z razumevanjem. Teţave je imel pri prepoznavanju doloĉenih besed oziroma 
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besednih zvez, kot so sončna očala, natikači, majica, športni čevlji. Teţave je imel pri zapisu 

besed in povedi. Pri prvi in šesti nalogi je nepravilno zapisal povedi, ki niso bile smiselne. 

Prav tako je zapisal obelka namesto majica in čolje namesto športni čevlji. Dosegel je 12,5 

toĉk od moţnih 21.   

Pri drugem pisnem preverjanju znanja je dosegel le toĉko veĉ kot na prvem, tj. 13,5 toĉk od 

21. Brez napake je rešil sedmo nalogo, ki je preverjala branje z razumevanjem. Pri prvi nalogi 

je pravilno zapisal zahtevano poved, pri drugi nalogi je pravilno narisal vse razen sončna 

očala, ponovil je napako iz prvega preverjanja in narisal sonce. Pri tretji nalogi je izgubil 

toĉko, ker ni povezal povedi s sliko. Vprašanja pri ĉetrti nalogi ni zapisal. Zapisal je besedo 

čolvje namesto čevlji, majico je pravilno prepoznal in besedo pravilno zapisal. Pri šesti nalogi 

je zapisal povedi, ki niso bile smiselne.  

Pri tretjem pisnem preverjanju znanja se opazi napredek uĉenca tako pri pisanju kot pri branju 

z razumevanjem. Pravilno je zapisal poved v prvi nalogi V prostem času pojem, pri drugi 

nalogi je prepoznal vse besede in besedne zveze, v tretji nalogi je vse slike pravilno povezal s 

povedmi. Vprašanja pri ĉetrti nalogi na zapisal. Pravilno je zapisal vse oznaĉene dele pri peti 

nalogi. Pri šesti nalogi je zapisal povedi (prvo z napako): Rad gledam televisior na gnevna 

soba in Rad igram odbojko na igrišču.  

Pri prvem ustnem preverjanju znanja je dosegel 12 toĉk od 49. Pri poimenovanju slikovnih 

kartic je delal naslednje napake: To je berem namesto berem, To je gledam televizijo namesto 

gledam televizijo, To je nogomet namesto Igram nogomet, To je pisat namesto rišem, To je 

odbojko namesto Igram odbojko, To je hlače namesto To so hlače. Uĉenec je kljub 

opozorilom nadaljeval z uporabo To je … Besede/besedne zveze, kot so ţenska obleka, 

športni čevlji, dnevna soba, otroška soba in igrišče, ni izrekel. Na moji vprašanji Kaj delaš v 

prostem času? in Kaj rad delaš? ni odgovoril. Prav tako ni postavil vprašanje na dani odgovor 

v tretji nalogi. V ĉetrti nalogi je ponovil napako iz prve naloge, in sicer pri tvorjenju povedi je 

uporabil obliko To je …: To je nogomet, To je igram televizijo, To je berem. Pri zadnji nalogi 

je poimenoval samo majico in kratke hlače.  

Pri drugem ustnem preverjanju znanja je uĉenec pokazal velik napredek. Dobro je usvojil 

besedišĉe, teţave pri poimenovanju je imel le pri glagolu se igram, ki ga je naprej poimenoval 

otroška soba, in pri dnevna soba. Ostale besede in besedne zveze je pravilno izrekel. Napako 

je naredil le pri uporabi športni čevlji v povedi To je športni čevlji in To je na igrišču namesto 

To je igrišče. Na moja vprašanja je pravilno odgovoril, in sicer V prostem času rad igram 

nogomet na igrišču in Rad igram nogomet. Povedi v ĉetrti nalogi je pravilno tvoril. V peti 

nalogi je vse pravilno poimenoval, napako je naredil le pri uporabi besede natikaĉi v povedi 

To je natikači namesto To so natikači.  

Uĉenec je zelo napredoval od prvega pa do zadnjega preizkusa znanja. Napredek je razviden v 

doseţenih toĉkah na preizkusih znanja in v rešenih nalogah. Na zaĉetku je imel teţave s 

pomnjenjem ter z zapisom besed in povedi. Teţave sem poskušala odpraviti pri skupinskem 

delu. Z uĉencem sem veliko utrjevala besedišĉe in izgovarjavo. Na zadnjih preverjanjih 

znanja je pokazal, da je usvojil veliko besedišĉa, prav tako se je njegov zapis besed izboljšal.  
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DEČ 3 

 PISNO 1 PISNO 2 PISNO 3 USTNO 1 USTNO 2 

DOSEŢENE 

TOĈKE 
11/21 16,5/21 19,5/21 33/49 48/49 

ODSTOTKI 52 % 79 % 93 % 67 % 98 % 

Preglednica 18: Doseţki DEĈ 3 

Pri prvem pisnem preizkusu znanja je uĉenec dosegel 11 toĉk od 21. Prepoznal in poimenoval 

je doloĉene besede in besedne zveze, kot so sončna očala, kapa, dnevna soba, berem, otroška 

soba, kolesarim, majica, hlače in čevlji. Brez napake je rešil sedmo nalogo, ki je preverjala 

branje z razumevanjem. Teţave je imel z zapisom besed in povedi. Prve, ĉetrte in šeste 

naloge, ki so zahtevale zapis povedi  in vprašanja, ni rešil. Besedo športni čevlji/čevlji je 

zapisal narobe, in sicer čeulji. Pri reševanju je potreboval veliko spodbude.  

Pri drugem pisnem preverjanju znanja se opazi napredek pri besedišĉu in zapisu besed ter 

povedi. Pri prvi in šesti nalogi je zapisal povedi z napakami: V prostem času pojiem, Rad 

gledam telewizor in Rad se z Bizi igram. V peti nalogi je naredil napako pri zapisu majiza 

namesto majica in čeuli namesto čevlji. Besede in besedne zveze pri drugi in tretji nalogi je 

pravilno narisal in slike povezal z zapisi. Sedmo nalogo je pravilno rešil, tako kot pri prvem 

pisnem preverjanju.  V ĉetrti nalogi ni zapisal vprašanja.  

Pri tretjem preverjanju znanja je uĉenec dosegelvelik napredek. Dosegel je 19,5 toĉk od 21. 

1., 2. ,3., 5. in 7. nalogo je rešil brez napake. Toĉko je izgubil pri ĉetrti nalogi, pri kateri ni 

zapisal vprašanja na odgovor in pol toĉke pri zapisu povedi Rad gledam televisior v nevni 

sobi. zaradi napake v zapisu.  

Iz prvega ustnega preizkusa znanja je razvidno, da ima uĉenec ţe veliko predznanja s tega 

podroĉja. Besede in besedne zveze je pravilno poimenoval, teţave je imel pri kolesarim in 

igram odbojko. Prav tako ni znal poimenovati: ţenska obleka, sončna očala, natikači in 

igrišče. Na moji vprašanji Kaj delaš v prostem času? in Kaj rad delaš? je odgovoril pravilno. 

Na dani odgovor ni znal postaviti vprašanja. Pri sestavljanju povedi je imel teţavo pri 

poimenovanju igrišče, zato je povedal le del povedi: »Jaz igram nogomet.« namesto Igram 

nogomet na igrišĉu. V peti nalogi je poimenoval: majica in kratke hlače ter sončna obleka 

namesto sončna očala.  

Pri drugem ustnem preizkusa znanja je uĉenec dosegel odliĉne rezultate. Izgubil je le eno 

toĉko pri poimenovanju in uporabi besedne zveze dnevna soba v povedi. Na vprašanje Kaj je 

to? je odgovoril dnevna soba namesto To je dnevna soba. Uĉenec je pravilno poimenoval 

prostor na sliki, vendar odgovor ni bil popolnoma ustrezen. Je edini uĉenec, ki je postavil 

vprašanje na odgovor v tretji nalogi. Pravilno je uporabil vse mnoţinske samostalnike v 

povedih.  

Na podlagi rezultatov lahko trdim, da je uĉenec napredoval od zaĉetka do konca raziskave. 

Uĉenec govori poleg nemšĉine tudi v nareĉno slovenšĉino, kar mu je, predvidevam,  olajšalo 

uĉenje. V primerjavi z drugimi uĉenci, teţav z razumevanjem navodil in besed ni imel, vendar 

se je prav tako tudi sam moral nauĉiti doloĉene nove besede, ki jih pred zaĉetkom še ni 

poznal. Zanj so bile nove besede/besedne zveze odbojka, sončna očala, ţenska obleka, 

natikači, igrišče. Glede na to, da je imel uĉenec ţe na zaĉetku dela veliko predznanja s tega 
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podroĉja, sem zanj naĉrtovala drugaĉen cilj. Ţelela sem, da izpopolni svojo izgovarjavo, se 

nauĉi pravilno uporabljati mnoţinske samostalnike v povedih ter izboljša zapis besed in 

povedi. To je bila individualizacija za uĉenca s predznanjem. Glede na rezultate, ki jih je 

pokazal v preizkusih znanja, je bil moj cilj bil doseţen. Na hiter  napredek in dober rezultat je 

poleg mojega dela vplivala tudi motivacija in ţelja uĉenca po uĉenju slovenšĉine in seveda 

znanje njegovega prvega jezika (nareĉne slovenšĉine), ter spodbuda druţine.  

DEČ 4 

 PISNO 1 PISNO 2 PISNO 3 USTNO 1 USTNO 2 

DOSEŢENE 

TOĈKE 
11/21 18/21 / 20/49 42/49 

ODSTOTKI 52 % 85 % / 40 % 85 % 

Preglednica 19: Doseţki DEĈ 4 

Pri prvem pisnem preizkusu znanja je uĉenec pokazal, da ima nekaj predznanja o tej temi. 

Pravilno je narisal kapo in povezal vse slike s povedmi pri tretji nalogi. Pri peti nalogi je 

poimenoval oznaĉene stvari majiča namesto majica, hlače in zjole namesto čevlji. Naloge, ki 

preverjajo pisanje, to so prva, ĉetrta in šesta, ni rešil. Sedmo nalogo, ki preverja branje z 

razumevanjem, je rešil pravilno. Uĉenec ima teţave s zapisom posameznih besed in povedi ter 

nepoznavanjem doloĉenih besed/besednih zvez.  

Pri drugem preverjanju znanja je viden napredek tako pri poznavanju besed kot zapisu le-teh 

in povedi. Uĉenec je rešil vse naloge. Pri prvi nalogi je zapisal poved V prostu času pojem. 

Pravilno je narisal ţensko obleko in kapo, medtem ko natikačev in sončnih očal ni pravilno 

narisal. V tretji nalogi je pravilno povezal slike s povedmi. V ĉetrti nalogi je edini od vseh 

uĉencev zapisal vprašanje Kaj delaš rad? V peti nalogi je narobe zapisal besedo čevlji, in 

sicer čwojli. V šesti nalogi je zapisal naslednje povedi: Rad berem na igrišču, Rad gledam 

televizijo na gnevna soba namesto Rad gledam televizijo v dnevni sobi  in Rad igram nogomet 

na igrišču. Sedmo nalogo, ki je preverjala branje z razumevanjem, je rešil pravilno. Teţave 

ima še pri pisanju.  

Tretjega preizkusa znanja uĉenec ni pisal, ker je bil odsoten od pouka.  

Pri prvem ustnem preverjanju znanja je uĉenec podal nekaj popolnoma ustreznih odgovorov, 

in sicer Berem knjigo, Gledam televizijo, Igram nogomet, Rišem, Plešem in dva delno ustrezna 

To je kratke hlače in To je športni čevlji. Teţave je imel pri naslednjih besedah oziroma 

besednih zvezah ter povedih: Kolesarim, Igram se, Igram odbojko, To je majica, To je ţenska 

obleka, To so sončna očala, To so natikači, To je dnevna soba, To je otroška soba, To je 

igrišče. Na moji vprašanji je pravilno odgovoril. Vprašanja v tretji nalogi ni znal postaviti. Pri 

ĉetrti nalogi je poimenoval le prve dele povedi: Igram nogomet, Gledam televizijo in Berem 

knjigo. Pri zadnji nalogi je pravilno poimenoval majico in kratke hlaĉe, vendar ne v povedi.  

Pri drugem ustnem preizkusu znanja je uĉenec dosegle dobre rezultate, in sicer 42 toĉk od 49. 

Poznal je vse glagole. Teţavo je imel pri ţenski obleki, ker ni je znal poimenovati, dnevni sobi 

in igrišču. Pri slikovni kartici otroška soba, besedne zveze ni uporabil v stavku. Na vprašanje 

je odgovoril pravilno, postavil je tudi vprašanje k danemu odgovoru. Ĉetrto in peto nalogo je 

rešil brez napake. Pri ĉetrti nalogi je pravilno sestavil stavke, pri peti nalogi pa je vse 

samostalniške besede pravilno uporabil v stavku (tudi mnoţinske samostalnike).  
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Glede na rezultate, ki jih je uĉenec dosegel na preverjanjih znanja, lahko trdim, da je uĉno 

napredoval. Njegovo znanje je bogatejše in bolj utrjeno, kot je bilo na zaĉetku. Uĉenec zelo 

veliko razume, vendar se teţje izraţa, ker še nima dovolj besedišĉa. Na njegov napredek je 

poleg mojega dela vplivalo tudi to, da ima stik s slovenšĉino tudi doma. Oĉe govori z njim 

samo v nareĉju. Pomembno vlogo ima pozitivni transfer, saj uĉenec veliko razume, ker jezik 

uporablja v pogovoru z oĉetom. Pomembna je tudi podpora druţine in seveda tudi motivacija 

uĉenca za uĉenje. Pogosto sem dobila obĉutek, da ni ţelel sodelovati z nami v skupini, ker ni 

ţelel zapustiti matiĉnega razreda. Ko je ugotovil, da se v skupinah veliko ĉasa igramo, mu je 

postalo zanimivo. Na zadnjem sreĉanju sem izvedla popolnoma individualno uĉenje z njim. 

Zelo me je presenetil s svojim znanjem.  V dialogu (gl. str. 68)  je uporabil glagole v drugi 

osebi, ĉeprav se tega nismo uĉili.  

DEČ 5 

 PISNO 1 PISNO 2 PISNO 3 USTNO 1 USTNO 2 

DOSEŢENE 

TOĈKE 
6/21 14/21 14,5/21 2,5/49 31/49 

ODSTOTKI 29 % 67 % 69 % 0,5 % 63 % 

Preglednica 20: Doseţki DEĈ 5 

Pri prvem pisnem preverjanju je uĉenec dosegel 6 toĉk od 21. Pravilno je narisal ţensko 

obleko in kapo. V tretji nalogi je pravilno povezal s povedjo le sliko Berem in Gledam 

televizijo. V peti nalogi je pravilno zapisal majica in hlače, namesto športni čevlji ali čevlji pa 

je zapisal noga. Prve, ĉetrte in šeste naloge, ki so preverjale pisanje, ni rešil, tudi sedme 

naloge, ki je preverjala branje z razumevanjem, ni rešil. Uĉenec ima slabo razvito besedišĉe, 

teţave z zapisom in branjem z razumevanjem.  

Pri drugem pisnem preverjanju je pokazal veĉ znanja kot pri prvem. Pri prvi nalogi je sicer 

zapisal povedi, vendar niso ustrezale pravilni rešitvi. Zapisal je: Rad nogomet, Rad tenis, Rad 

hokaji. Pri drugi nalogi je pravilno narisal ţensko obleko, kapo in natikaĉe. Namesto zapisa 

besedne zveze sončna očala je ponovil napako iz prvega preverjanja in narisal sonce. Tretjo 

nalogo je rešil brez napake. V ĉetrti nalogi ni zapisal vprašanja. V peti nalogi je pravilno 

zapisal majico in kratke hlače, zapis športni čevlji je izpustil. Pri šesti nalogi je zapisal 

povedi, ki niso bile dokonĉane. Primer: Rad igram hokaji namesto Rad igram hokej na 

igrišču, Rad igram nogomet namesto Rad igram nogomet na igrišču. V sedmi nalogi je 

pravilno rešil dva primera.  

Pri tretjem pisnem preizkusu znanja je dosegel le pol toĉke veĉ kot na drugem pisnem 

preverjanju. Dobro je rešil naloge, ki preverjajo branje z razumevanjem (2. in 7. naloga). 

Napake je naredil v tretji nalogi, pri kateri je moral povezati sliko s stavkom. Napake so 

posledica površnosti in nenatanĉnosti. V prvi nalogi je zapisal poved V prostem času plešem  

namesto V prostem času pojem. Vprašanja v ĉetrti nalogi ni zapisal. Peto nalogo je rešil 

pravilno, tudi besedo čevlje je pravilno zapisal. V šesti nalogi je zapisal poved popolnoma 

pravilno: Rad igram nogomet na igrišču. V sedmi nalogi je pravilno rešil vse primere.  

Pri prvem ustnem preizkusu znanja uĉenec ni podal nobenega popolnoma pravilnega 

odgovora. Dosegel je 2,5 toĉk od 49. Nobene slikovne kartice ni pravilno poimenoval, na 
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moja vprašanja ni odgovoril, prav tako ni postavil vprašanje na odgovor v tretji nalogi. Povedi 

iz danih slikovnih kartic ni znal sestaviti, ker ni imel usvojenega besedišĉa.  

Pri drugem ustnem preizkusu znanja je viden velik napredek. Teţave mu povzroĉajo še 

naslednje besede oziroma besedne zveze: pojem, igram odbojko, ţenska obleka, natikači, 

dnevna soba, otroška soba in igrišče. Na moje vprašanje Kaj delaš v prostem času? je 

odgovoril pravilno in smiselno: V prostem času se igram. Na drugo vprašanje ni odgovoril, 

prav tako ni postavil vprašanje na dani odgovor. Pri ĉetrti nalogi je pravilno tvoril le eno 

poved, to je Gledam televizijo v dnevni sobi. V peti nalogi je pravilno poimenoval vse stvari, 

besed pa ni uporabil v povedih.  

Po rezultatih, ki jih je uĉenec dosegel na preizkusih znanja, lahko reĉem, da je zelo 

napredoval od zaĉetka do konca obravnave snovi. Velik napredek je viden predvsem na 

govornem podroĉju. Do pisnega preizkusa znanja je imel uĉenec velik odpor in ni bil 

motiviran zanj. Veĉkrat sem ga morala spodbuditi, ker je ţelel prehitro odnehati z reševanjem. 

Tudi pri sreĉanjih v skupinah je nekajkrat pokazal odpor do uĉenja. V sodelovanje ga nisem 

silila, ker v tem nisem videla smisla. Zanimanje za uĉenje je pokazal predvsem pri didaktiĉnih 

igrah, takrat se je tudi zelo potrudil in razmislil. Menim, da na rezultate, napredek in znanje 

pri tem uĉencu veliko vpliva njegov odnos do drugega jezika in motivacija za uĉenje. 

Predvidevam, da doma ne govorijo slovensko in uĉenec ne vidi potrebe po uĉenju. Poslediĉno 

se ne trudi po svojih najboljših moĉeh.  

7  SPLOŠNA ANALIZA USTREZNOSTI DIDAKTIČNEGA PRISTOPA 

PRI POUČEVANJU SLOVENŠČINE KOT DRUEGA JEZIKA  

S pomoĉjo v magistrskem delu predstavljenega didaktiĉnega pristopa so uĉenci, ki so 

prijavljeni k dvojeziĉnemu pouku, razvijali sporazumevalno zmoţnost v slovenskem jeziku. Z 

vnaprej naĉrtovanimi dejavnostmi smo razvijali zmoţnost poslušanja, zmoţnost govorjenja, 

zmoţnost pisanja in branja ter poimenovalno zmoţnost, skladenjsko zmoţnost,  pravoreĉno 

zmoţnost in pravopisno zmoţnost.  

Po prvem rešenem pisnem preverjanju znanja sem opazila, da imajo uĉenci slabo razvito 

poimenovalno zmoţnost, skladenjsko zmoţnost in pravopisno zmoţnost. V frontalno 

obravnavo teme sem zato vkljuĉila dejavnosti, s katerimi lahko razvijamo naštete zmoţnosti 

in še dodatno pravoreĉno zmoţnost ter zmoţnost poslušanja.  

Poimenovalno zmoţnost smo razvijali pri vseh dejavnostih. Pri drugi dejavnosti (frontalna 

obravnava teme) v krogu smo najprej spoznali nove besede in besedne zveze. Vsak uĉenec je 

prišel na vrsto in slikovno kartico poimenoval ter tako odgovoril na sosedovo vprašanje Kaj 

delaš? Pri tej dejavnosti smo razvijali tudi pravoreĉno zmoţnost, saj smo besede in besedne 

zveze veĉkrat skupaj in vsak posamezno izgovorili na glas. Kadar sem pri katerem uĉencu 

opazila napako v izgovarjavi, sem ga popravila, le-ta pa je besedo ali besedno zvezo ponovil 

še enkrat. Razvijali smo tudi skladenjsko zmoţnost s kratkimi dialogi, pri katerih so uĉenci 

najprej odgovorili na sosedovo vprašanje in nato to isto vprašanje postavili drugemu sosedu. 

Razvijali smo tudi zmoţnost poslušanja, saj so morali uĉenci pozorno poslušati, kaj bo 

sošolec odgovoril in kaj ga bo sosed vprašal.  

Tudi pri tretji dejavnosti so razvijali poimenovalno zmoţnost, skladenjsko zmoţnost, 

pravoreĉno zmoţnost, bralno zmoţnost in zmoţnost poslušanja. Uĉenci so morali najprej 

uporabiti pravilno obliko besed rad ali rada, poimenovati, kaj je narisano na kartici, in tvoriti 

poved. Pri tem so drug drugega poskušali in sodelovali pri tvorjenju.  
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Tudi pri dejavnostih, pri katerih so spoznavali oblaĉila, obutev in dodatke, so razvijali 

poimenovalno zmoţnost, pravoreĉno zmoţnost, saj sem jih ves ĉas nagovarjala k pravilni in 

jasni izreki, in pravopisno zmoţnost, ko smo besede in besedne zveze zapisali na tablo in v 

zvezek.  

Pri peti dejavnosti je bil poudarek predvsem na razvoju branja z razumevanjem.  

Pri šesti dejavnost so morali uĉenci zapisati primere, kaj poĉnejo v prostem ĉasu. S to 

dejavnostjo smo razvijali poimenovalno in pravopisno zmoţnost.  

Pri frontalni obravnavi sem poskušala zajeti kar se da veliko dejavnosti, s katerimi bi razvijala 

posamezno vrsto zmoţnosti. Analiza drugega preverjanja znanja, ki sem ga izvedla po 

frontalni obravnavi teme, je pokazala, da so vsi uĉenci napredovali, dosegli boljše rezultate 

kot na prvem preizkusu znanja, napredovali so v poimenovalni in pravopisni zmoţnosti ter pri 

branju z razumevanjem.  

Pred izvedbo didaktiĉnega pristopa sem z uĉenci izvedla tudi ustno preverjanje znanja, s 

katerim sem ţelela preveriti njihovo poimenovalno zmoţnost, pravoreĉno zmoţnost, 

skladenjsko zmoţnost ter zmoţnost poslušanja. Ugotovila sem, da ima veĉina uĉencev slabo 

razvito poimenovalno zmoţnost, pravoreĉno zmoţnost, skladenjsko zmoţnost in zmoţnost 

poslušanja. Zato sem pripravila razliĉne dejavnosti za posamezna sreĉanja v manjših 

skupinah, znotraj katerih sem z uĉenci razvijala posamezno vrsto zmoţnosti.  

Za razvoj poimenovalne zmoţnosti sem pripravila dejavnost za vsako sreĉanje. Razvijala 

sem jo na razliĉne naĉine, vendar vedno tako, da so uĉenci besede in besedne zveze veĉkrat 

slišali in jih tudi veĉkrat izgovorili. Pri vsaki dejavnosti so uporabili slikovne kartice, ki so 

bile uĉencem v veliko pomoĉ. Nekatere besede so si zelo teţko zapomnili, npr. sončna očala, 

ţenska obleka, natikači, športni čevlji. Pri pomnjenju besed smo si pomagali tudi tako, da smo 

besedo ali besedno zvezo glaskovali ali zlogovali. Ta naĉin izgovarjanja (na-ti-ka-či) se je 

izkazal, kot dobra oz. potrebna metoda uĉenja besedišĉa.  

Skladenjsko zmoţnost sem poskušala pri uĉencih razvijati z uporabo novih besed v 

preprostih povedih. Spodbujala sem jih, da na moja vprašanja odgovarjajo v celih povedih in 

se tako navajajo na uporabo besed v višjih skladenjskih enotah.  

Pravopisno zmoţnost smo pri komunikacijskem pouku razvijali manj, ker je bil veĉji 

poudarek na govorjenju. Na petem sreĉanju sem jim pripravila delovni list, na katerega so 

morali zapisati nekaj povedi o tem, kaj radi delajo. Njihove povedi sem popravila in napake 

smo skupaj tudi pregledali. Tudi na zadnjem sreĉanju sem uĉencem, ki so bili hitrejši, dala 

dodatno nalogo, in sicer so morali zapisati povedi To je … oz. To so …  

Pravorečno zmoţnost smo razvijali na vsakem sreĉanju. Na zaĉetnih sreĉanjih smo veliko 

ĉasa namenili pravilni izreki in temu, da so se nauĉili pravilno izgovarjati posamezne besede 

in besedne zveze. Še posebej pozorna sem bila pri uĉencih, ki doma govorijo ali poslušajo 

slovensko (koroško) nareĉje ali bosanšĉino. Najveĉ teţav so imeli z izgovarjavo besed, kot so 

natikači, sončna očala, ţenska obleka, športni čevlji, kolesarim, dnevna soba, otroška soba, 

igrišče. To se je nato odraţalo tudi pri pisanju, in sicer čojli, čuli, hlač, gnevna soba, otoška 

soba. Teţave so imeli pri izgovarjavi šumevcev, npr. ţemska.  

Zmoţnost poslušanja smo razvijali na vsakem sreĉanju. Uĉenci so morali biti pozorni na moj 

govor, na govor sošolcev, na moja vprašanja in odgovore sošolcev.  
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Bralno zmoţnost smo razvijali pri dejavnostih, pri katerih so morali prebrati besede ali 

besedne zveze. Primer dejavnosti je »Vreĉka preseneĉenja 2«, pri kateri so uĉenci iz vreĉke 

potegnili škatlico z napisanim glagolom. Tega so morali najprej prebrati in ga razumeti, nato 

pa prikazati z gibi.   

Z didaktiĉnim pristopom sem ţelela vplivati na razvoj sporazumevalne zmoţnosti pri uĉencih, 

ki so prijavljeni k dvojeziĉnemu pouku in jim slovenšĉina ni prvi jezik. Pri izbiri teme za 

pouĉevanje sem se odloĉila za prosti ĉas, saj se mi zdi smiselno, da uĉenci usvajajo besedišĉe, 

ki izhaja iz njihovega vsakdana. Vsak uĉenec se ja najprej nauĉil povedati, kaj rad dela v 

prostem ĉasu. Najhitreje so si zapomnili dejavnosti, ki jih tudi sami izvajajo. Pri naĉrtovanju 

dejavnosti sem izhajala predvsem iz predhodnih izkušenj, ki sem jih pridobila z delom z 

uĉenci. Upoštevati sem morala tudi posebne razmere, kot so omejitev ĉasa, kraja in 

sposobnosti uĉencev.  

Rezultati konĉnega pisnega in ustnega preverjanja znanja so pokazali napredek pri vseh 

uĉencih, tako na pisnem kot na govornem podroĉju. Didaktiĉni pristop se je tako izkazal za 

uporabnega. Z rezultati, ki sem jih pridobila na zaĉetku in na koncu raziskave, sem oblikovala 

odgovore na tri raziskovalna vprašanja.  

1. Ali so učenci, ki so prijavljeni k dvojezičnemu pouku v osnovni šoli na avstrijskem 

Koroškem in katerih prvi jezik ni slovenščina, v določenem časovnem obdobju 

diferenciranega urjenja v slovenščini, napredovali, in če so, koliko? 

Uĉenci so po enomeseĉnem diferenciranem urjenju pokazali napredek pri sporazumevalni 

zmoţnosti v slovenskem (knjiţnem) jeziku.  

 

Na podlagi rezultatov, ki so prikazani v preglednici 7, je pri pisnem preizkusu znanja, ki je bil 

izveden trikrat, najbolj napredovala DEK 5. Na tretjem pisnem preizkusu znanja je dosegla 76 

%, kar je 55 % veĉ kot na prvem pisnem preizkusu znanja. Predvidevam, da je razlog za njen 

napredek motivacija za uĉenje jezika. Deklica je rada hodila na sreĉanja in aktivno sodelovala 

pri vseh dejavnostih.   

 

Najmanj pa je napredoval DEĈ 1, saj se mu je znanje od prvega do zadnjega pisnega 

preizkusa znanja izboljšalo »le« za 19 %. Ţe pri prvem pisnem  preizkusu znanja se je odrezal 

dobro, saj je dobil 57 % moţnih toĉk. Svoje znanje je torej izboljšal, vendar na podlagi 

odstotkov, napredek ni bil tako izrazit.  

 

Ĉe se osredotoĉim na zadnji pisni preizkus znanja, lahko reĉem, da so uĉenci dosegli v 

povpreĉju zelo dober rezultat, in sicer 82 % vseh moţnih toĉk. Vsi so dosegli nad 50 % vseh 

moţnih toĉk, nihĉe pa ni dosegel manj od 69 %. Najveĉ odstotkov sta dosegla DEK 6 in DEĈ 

3, in sicer 93 %.  

 

Na podlagi rezultatov, ki so prikazani v preglednici 9, je pri ustnem preizkusu znanja, ki je bil 

izveden dvakrat, najbolj napredoval DEĈ 2. Svoje znanje je izboljšal za kar 73 %. Opazila 

sem, da ima zelo dobre moţnosti za uĉenje jezika, saj pri pomnjenju besedišĉa v glavnem ni 

imel teţav. Predvidevam, da so razlog za napredek motivacija in dobre kognitivne 

sposobnosti deĉka, ki se kaţejo tudi na drugih podroĉjih, deĉek pa tudi prihaja iz okolja, v 

katerem se govori nareĉna slovenšĉina.  

Najmanj je napredovala DEK 1. Predvidevam, da je razlog pomanjkanje motivacije, ki 

poslediĉno vpliva na ţeljo po uĉenju in sodelovanju. Deklica prihaja iz okolja, v katerem 
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slovenšĉina ni v vsakodnevni rabi.  Kljub vsemu pa je napredovala, saj je svoje znanje 

izboljšala za 30 %.  

Uĉenci so na drugem ustnem preizkusu znanja dosegli v povpreĉju zelo dober rezultat, in 

sicer 76 % vseh moţnih toĉk. Nihĉe razen DEK 1 ni dosegel manj kot 50 % vseh moţnih 

toĉk. Najboljši rezultat je dosegla DEK 2, ki je popolnoma pravilno odgovorila na vsa 

vprašanja in naloge. Predvidevam, da je razlog za znanje slovenskega jezika vpliv prvega 

jezika, motivacija in spodbudno okolja (podpora staršev, v razredu veĉino ĉasa preţivi z 

naravno govorko slovenskega jezika).  

2. Kako diferencirani način dela z jezikovnim asistentom pri učenju slovenščine 

vpliva na znanje učencev, ki sodelujejo v raziskavi? 

Rezultati zaĉetnega (prvega), vmesnega (drugega) in konĉnega (tretjega) pisnega in obeh 

ustnih preverjanj znanj so pokazali napredek v znanju pri vseh uĉencih. Iz tega sklepam, da 

diferencirani naĉin dela z jezikovnim asistentom pri uĉenju slovenšĉine pozitivno vpliva na 

znanje uĉencev. Kot jezikovna asistentka sem preţivela doloĉeno ĉasovno obdobje v  

dvojeziĉnem 1. razredu. Naloga jezikovnega asistenta je, da uĉitelju v razredu pomaga pri 

pouĉevanju drugega/tujega jezika. Kot jezikovna asistentka za slovenski jezik sem mela 

razliĉne moţnosti za delo. V dogovoru z uĉiteljem sem se odloĉila, da bom izvajala 

diferencirano delo v manjših skupinah. Naĉrtovala sem posamezna sreĉanja, znotraj katerih 

smo izvajali razliĉne dejavnosti. Sreĉanja sem naĉrtovala veĉkrat na teden (vsaj trikrat) po 

deset do petnajst minut. Ta naĉin dela se mi je zdel uĉinkovit, ker so uĉenci vsakodnevno v 

zanimivih dejavnostih ponovili in utrdili znanje. Delo v majhnih skupinah mi je omogoĉalo 

prilagajanje dela vsakemu uĉencu posebej, ker so imeli vsi razliĉno predznanje. Delo je 

potekalo tako, da sem vsakodnevno prihajala v razred in z vnaprej oblikovanimi skupinami 

izvajala naĉrtovane dejavnosti, ki sem jih sama pripravila. Odloĉila sem se za homogene 

skupine uĉencev, ker se mi je zdelo to za ta razred najuĉinkoviteje. Z uĉenci, ki so ţe imeli 

nekaj predznanja, sem sporazumevalno zmoţnost nadgrajevala, z zaĉetniki pa sem utrjevala 

osnovno besedišĉe. Kot jezikovni asistent sem imela veĉ moţnosti prilagajanja, diferenciranja 

in individualiziranja dela, kot jo ima uĉitelj v razredu. Imela sem moţnost prilagoditi 

pouĉevanje vsem uĉencem, njihovemu znanju in zmoţnostim ter uporabiti metode dela, ki jih 

v razredu z vsemi uĉenci teţje izvajamo. Z delom v majhnih skupinah sem dosegla, da so bili 

vsi uĉenci aktivni pri uĉenju.  

3. Katere učne metode in učna sredstva so uporabna pri razvoju sporazumevalne 

zmoţnosti teh učencih?  

Z uĉenci sem najpogosteje izvajala metodo dela s konkretnimi uĉnimi pripomoĉki, kot so 

slikovne kartice (Priloga 3, Priloga 7), besedne kartice (Priloga 4), »vreĉke preseneĉenja«, 

igralne plošĉe (Priloga 11), podloga piši-briši (Priloga 12 in Priloga 13). Zelo uporabna 

metoda je didaktiĉna igra, saj uĉence zelo motivira in jih spodbudi k nezavednemu uĉenju. 

Kot zelo uporabna igra se je izkazala namizna dejavnost Kaj rad delaš in kje to delaš? 

(Priloga 14). V to igro sem vkljuĉila utrjevanje glagolov in samostalnikov (oz. pridevnikov) 

ter njihovo rabo v povedih. Dejavnost s podlogami piši-briši (Priloga 12, Priloga 13) se je 

uĉencem zdela zabavna; rešitve so najprej napisali, po pregledu pa zbrisali. Besedišĉe so 

razvijali z didaktiĉnimi igrami »vreĉka preseneĉenja, namizna igra«. Ĉe so imeli teţave z 

izgovarjavo ali pomnjenjem besede, smo besede glaskovali, npr. besedo ĉevlji. Velik vpliv na 

motivacijo uĉencev za uĉenje so imele pohvale. Pomembno je, da uĉitelj opazi tudi najmanjši 

napredek in uĉencu da obĉutek, da zna in zmore. To je kljuĉnega pomena pri motivaciji za 

nadaljnje uĉenje. 
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IV. UGOTOVITVE  

Akcijska raziskava je bila usmerjena v razvoj sporazumevalne zmoţnosti v slovenšĉini pri 

uĉencih, katerih prvi jezik ni slovenšĉina. Prijavljeni so bili k dvojeziĉnemu pouku v 1. 

Razredu dvojeziĉne ljudske šole. Ţelela sem ugotoviti, kako in koliko lahko vplivamo na 

znanje uĉencev z diferenciranim uĉnim pristopom, ki ga izvaja jezikovni asistent. Prišla sem 

do naslednjih ugotovitev:  

Z diferenciranim delom sem vplivala na izboljšanje sporazumevalne zmoţnosti uĉencev v 

slovenskem jeziku. Na podlagi analize pridobljenih rezultatov pri zaĉetnem in konĉnem  

preverjanju znanja ugotavljam, da je naĉrtovano diferencirano delo pozitivno vplivalo na 

znanje uĉencev in razvoj sporazumevalne zmoţnosti v slovenskem jeziku.  

Z naĉinom dela oziroma izvedbo diferenciranega pristopa sem prikazala, kako lahko jezikovni 

asistent naĉrtno vpliva na znanje uĉencev in njihov individualni napredek.  

Z analizo rezultatov preverjanj znanj sem potrdila, da je naĉrtovani didaktiĉni pristop 

primeren za uĉence, ki so prijavljeni k dvojeziĉnemu pouku, ker so uĉno napredovali.  

Uĉenci so s pomoĉjo didaktiĉnega pristopa razvijali poimenovalno, skladenjsko, pravoreĉno 

in pravopisno zmoţnost v slovenskem jeziku. Pri diferenciranem delu je bilo veĉ poudarka na 

razvoju poimenovalne, skladenjske in pravoreĉne zmoţnosti.  

Uĉenci so obogatili svoje besedišĉe na temo prosti ĉas.  

Zelo uporabna metoda pri uĉenju slovenšĉine kot drugega jezika je metoda dela s konkretnimi 

uĉnimi pripomoĉki in didaktiĉne igre. Uĉenci so pri uĉenju najraje uporabljali konkretne 

predmete, kot so slikovne kartice, besedne kartice, »vreĉke preseneĉenja«, podlago piši-briši 

in namizno igro.  

Uĉenĉev prvi jezik lahko pozitivno ali negativno vpliva na uĉenje drugega jezika. Pozitivni 

transfer se je v našem primeru izkazal kot hitro pomnjenje besedišĉa, negativni transfer pa se 

je kazal v izgovarjavi posameznih besed. Vpliv negativnega transferja se je med izvajanjem 

didaktiĉnega pristopa zmanjšal. Napake pri izgovarjavi so bile naĉrtno odpravljene.  

Na uĉenje in napredek znanja slovenšĉine kot drugega jezika ima velik vpliv motivacija 

uĉencev, ţelja po znanju, spodbuda in podpora v druţini. Ĉe ima uĉenec podporo staršev za 

uĉenje jezika, bo to pozitivno vplivalo nanj in njegovo motivacijo. Motivirani uĉenec je bolj 

odprt za uĉenje drugega jezika in laţje usvaja novo znanje. Ĉe uĉenec doma nima spodbud, se 

lahko zgodi, da bo njegova motivacija manjša in poslediĉno tudi njegov napredek pri uĉenju.  

Uĉenci, ki so bili za uĉenje slovenšĉine bolj motivirani, so dosegli boljše rezultate in veĉji 

napredek.  

Pri uĉenju drugega jezika in uĉenju novih slovenskih besed mora uĉitelj uporabljati jasno 

izreko in razloĉno mimiko, ker s tem uĉencem olajša razumevanje in slušno analizo besed.  

Didaktiĉni pristop je pozitivno vplival na uĉenje slovenšĉine kot drugega jezika. K temu pa je 

pripomoglo tudi delo v majhnih skupinah, uĉenje s konkretnimi materiali, uporaba didaktiĉnih 

iger, sestava skupin (v mojem primeru homogene skupine).  
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Zelo pomemben je tudi odnos, ki ga razvijeta uĉitelj oziroma jezikovni asistent in uĉenec. 

Uĉitelj ali jezikovni asistent mora verjeti v uĉenca, ga razumeti, spodbujati, motivirati in 

pohvaliti za vsak napredek. Za uĉenca je to kljuĉna motivacija, še posebej v primeru, kadar 

imajo teţave pri uĉenju.   

Uĉitelj ali jezikovni asistent mora biti aktiven spremljevalec in opazovalec napredka pri 

svojih uĉencih. Na podlagi opazovanj in ugotovitev, kaj uĉenci ţe znajo, mora naĉrtovati 

nadaljnje delo. Pripravljen mora biti tudi na spremembe ciljev in metod med izvajanjem 

didaktiĉnega pristopa.  

Ĉe ţelimo vsem uĉencem v dvojeziĉnem razredu omogoĉiti optimalen napredek v znanju 

slovenskega jezika kot drugega jezika, tj. ne glede na njihovo predznanje in sposobnosti, bi bil 

v razredu poleg razrednega uĉitelja potreben tudi jezikovni asistent. Ta ima veĉ moţnosti, da 

delo diferencira in naĉrtuje v manjših skupinah. Izvaja lahko didaktiĉni pristop, v okviru 

katerega naĉrtno spremlja in analizira napredek uĉencev ter na podlagi analize pripravi  naĉrt 

za nadaljnje delo. Ima veĉ ĉasa in moţnosti, da se posveti posamezniku in njegovim 

potrebam. Poskrbi lahko, da vsak uĉenec napreduje glede na svoje znanje in sposobnosti.   

1 SMERNICE ZA UČITELJE IN JEZIKOVNE ASISTENTE 

Na podlagi izkušenj in ugotovitev pri izvedbi akcijske raziskave v nadaljevanju navajam 

smernice za uĉitelja in jezikovnega asistenta za delo z uĉenci, ki se uĉijo slovenšĉine kot 

drugega jezika (prirejeno po Rot Vrhovec, 2016). 

− Uĉitelj mora biti vzgled svojim uĉencem. Vsakodnevno mora dosledno uporabljati 

slovenski jezik in ga tako pribliţati uĉencem. Predstaviti jim mora prednosti, ki jih 

prinaša znanje drugega jezika in jim dati moţnost, da jezik tudi sami vzljubijo.  

− Uĉiteljev govor naj bo razloĉen, jasen, razumljiv, primerno glasen in ustrezno hiter. 

Pri govoru naj uporablja kretnje in mimiko.  

− Uĉitelj mora verjeti v uĉence in njihove sposobnosti. Vedeti mora, kakšno je njihovo 

predznanje, kaj ţe zmorejo in ĉesa so se sposobni nauĉiti. Imeti mora ustrezna 

priĉakovanja in smiselne cilje, ki jih uĉenci lahko doseţejo.  

− Uĉencem je potrebno omogoĉiti, da prihajajo do znanja na razliĉne naĉine in da 

uporabljajo svoje naĉine razmišljanja, ker bodo tako lahko vsi uspešni. 

− Pomembno je, da uĉence pohvali za vsak napredek, jih spodbuja, opogumlja in 

motivira.  

− Pri delu mora biti strpen, razumljiv, potrpeţljiv. Vzeti si mora ĉas in ĉas dati tudi 

uĉencem. Biti mora razumljiv in pravoĉasno mora ugotoviti, kakšno je poĉutje otrok 

pri uĉenju slovenšĉine. 

− Ker se uĉenci razliĉno hitro uĉijo, mora uĉitelj z diferenciacijo omogoĉiti, da se 

hitrejši uĉenci nauĉijo kaj novega in tako napredujejo, poĉasnejšim pa omogoĉi veĉ 

ĉasa za utrjevanje in uĉenje.  

− Uĉitelj naj poskuša izvajati delo v manjših skupinah. Na ta naĉin se pribliţa vsakemu 

uĉencu posebej. Laţje opazuje posameznika in spremlja njegovo znanje in napredek. 

Delo v manjši skupini je sprošĉeno, uĉenci so bolj povezani, drug drugemu pomagajo 

in se spodbujajo. Prav tako je prednost dela v majhni skupini ta, da ima vsak uĉenec 

moţnost, da se govorno izraţa. Delo v majhni skupini pozitivno vpliva na razvoj 

sporazumevalne zmoţnosti.  
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− Pomembna je uĉiteljeva organizacija, pripravljenost za delo. Kljuĉna je sprotna 

analiza dela in napredka uĉencev, ker tako najbolje vidi, kaj uĉenci ţe znajo in kje 

imajo teţave. Iskati mora vedno boljše naĉine za uĉenje.  

− Ker so v razredu uĉenci z razliĉnim nivojem znanja, mora uĉitelj z razliĉnimi 

metodami in oblikami dela omogoĉiti napredek vsem uĉencem.  

− Uĉitelj mora poskrbeti, da v svoje pouĉevanje vkljuĉuje dejavnosti, ki omogoĉajo 

razvoj vseh sporazumevalnih dejavnosti (poslušanje, govorjenje, branje in pisanje).  

− Uĉenci morajo biti aktivni udeleţenci procesa. Uĉitelj jih mora spodbujati k 

aktivnemu sodelovanju, govorjenju. Dobro bi bilo, da pri komunikacijskem pouku 

uĉenci govorijo veĉ kot uĉitelj. Ta pa mora poskrbeti, da uĉenje popestri z igrami, 

slikami, gibanjem, z uporabo konkretnih materialov, slikovnih in besednih kartic, 

pantomimo, menjavanjem vlog (uĉenci prevzamejo vlogo uĉitelja in postavljajo 

vprašanja, dajejo navodila) itn.  

− Uĉitelj mora spodbujati pozitivni transfer in izkoristiti podobnosti prvega jezika z 

drugim jezikom. Negativni transfer pa mora pravoĉasno odkriti in ga prepreĉiti. Vpliv 

in napake negativnega transferja je potrebno med izvajanjem uĉenja zmanjševati in 

njih naĉrtno odpravljati.  
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V. SKLEP  

Z izvedbo akcijske raziskave sem v magistrskem delu predstavila didaktiĉni pristop, s katerim 

sem razvijala sporazumevalno zmoţnost pri uĉencih, ki so prijavljeni k dvojeziĉnemu pouku 

na ljudski šoli na avstrijskem Koroškem. Predstavila sem diferenciran naĉin dela, ki sem ga 

izvajala kot jezikovna asistentka. Didaktiĉni pristop sem izvajala v 1. razredu, v katerem so 

uĉenci prijavljeni k dvojeziĉnemu pouku. Z naĉrtovanim diferenciranim delom sem ţelela 

sem vplivati na razvoj sporazumevalne zmoţnosti v slovenšĉini pri uĉencih, katerih prvi jezik 

ni slovenski. Moje izhodišĉe za delo in priprave diferenciranega naĉina dela je bilo 

preverjanje znanja. Pred zaĉetkom dela sem izvedla zaĉetno preverjanje znanja. Temu je 

sledila frontalna obravnava teme in vmesno preverjanje znanja. Z vmesnim preverjanjem 

znanja sem ţelela ugotoviti, koliko so uĉenci napredovali pri frontalnem uĉenju. Pred izvedbo 

diferenciranega naĉina dela sem izvedla še ustno preverjanje znanja. Po obravnavi teme in 

izvedbe naĉrta dela sem ponovila ustno in pisno preverjanje znanja. Z analizo zaĉetnega in 

konĉnega preverjanja znanja sem prišla do kljuĉnih ugotovitev in odgovorov na svoja 

raziskovalna vprašanja. Naĉrt izvajanja diferenciranega didaktiĉnega pristopa je obsegal 

sedem sreĉanj v manjših skupinah.  

Ob zakljuĉku raziskave in analizi dela sem prišla do kljuĉnih ugotovitev in spoznanj, 

pomembnih za delo jezikovnega asistenta v dvojeziĉnih razredih. Ugotovila sem, da lahko z 

diferenciranim naĉinom dela v dvojeziĉnem razredu pozitivno vplivamo na razvoj 

sporazumevalne zmoţnosti v slovenšĉini pri uĉencih, ki so prijavljeni k dvojeziĉnemu pouku. 

Jezikovni asistent lahko s skrbno naĉrtovanim in diferenciranim delom v manjših skupinah 

vpliva na napredek znanja pri posameznem uĉencu. Poznati mora znaĉilnosti uĉencev, 

analizirati njihovo znanje in pripraviti naĉrt za nadaljnje delo. Svoje delo in napredek uĉencev 

mora sproti analizirati in prilagajati naĉrt. Za uĉinkovito delo je pomembna tudi izbira metod 

dela. V raziskavi sem ugotovila, da sta pri uĉenju in usvajanju jezika, zelo primerni metodi 

dela didaktiĉna igra in delo s konkretnim materialom. To sta ugotovili tudi A. Rot Vrhovec 

(2016)  in T. Sunarić (2018). Obe metodi sta v uĉencih vzbudili zanimanje in motivacijo za 

uĉenje. Prav tako sta omogoĉili napredek vsem uĉencem. Uĉitelj mora poskrbeti, da so uĉenci 

aktivni udeleţenci uĉnega procesa. Pri uĉenju slovenšĉine kot drugega jezika je dobro, da 

uĉitelj prepozna pozitivni in negativni transfer prvega jezika na drugi jezik. Izkoristiti mora 

pozitivni transfer in podobnosti jezika v prid znanja uĉencev, negativni transfer pa naĉrtno 

odpravljati. Zelo pomembno je tudi, da zna uĉitelj uĉencem pribliţati jezik in jih motivirati za 

uĉenje. Z uĉenci mora razviti odnos, v katerem se uĉenci poĉutijo varne, sprošĉene, uspešne 

in se ne bojijo narediti napak. 

Menim tudi, da ĉe ţelimo vsakemu uĉencu v dvojeziĉnem razredu omogoĉiti optimalen 

napredek v znanju slovenskega jezika, glede na njihovo predznanje in sposobnosti, bi bil 

poleg razrednega uĉitelja v razredu potreben tudi jezikovni asistent, ki bi imel moţnost delo 

diferencirati, izvajati v manjših skupinah in vplivati na napredek vsakega uĉenca.  

Raziskavo sem naredila na majhnem vzorcu, zato rezultatov ne morem posplošiti na celotno 

populacijo. Za nadaljnje raziskovanje lahko predlagam raziskave na veĉjem vzorcu in v 

daljšam ĉasovnem obdobju ter v razliĉnih razredih. Na ta naĉin bi dobili še boljši vpogled v 

napredek uĉencev pri slovenšĉini kot drugem jeziku.  

S svojim delom in ugotovitvami sem prispevala k razvoju na podroĉju didaktike slovenskega 

jezika, tj. pouĉevanje slovenšĉine kot drugega jezika. Moje delo je vkljuĉevalo naĉrtovanje in 
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izvedbo didaktiĉnega pristopa, prilagojenega uĉencem, ki so prijavljeni k dvojeziĉnemu 

pouku in njihov prvi jezik ni knjiţna slovenšĉina. Pripravila sem tudi smernice za uĉitelje in 

jezikovne asistente, ki pouĉujejo slovenšĉino kot drugi jezik.  
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VII. PRILOGE  

Priloga 1: Pisni preizkus znanja   

1. Ob sliki zapiši, kaj delaš v prostem času.  
  

 

 

Primer:  

 V prostem času igram tenis.  

 

 

 

2. Kaj nosimo poleti? Nariši.  

sončna 

očala 

ženska 

obleka 

kapa natikači 

  

 

 

  

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

_____________________________________ 
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3. Poveži.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

To je dnevna 

soba. 

 

Berem. 

 

To je otroška 

soba. 

 

Kolesarim. 

 

Igram nogomet. 

 

Gledam 

televizijo. 
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4. Zapiši vprašanje k odgovoru.  

Vprašanje:  

__________________________________________________

Odgovor:  

Rad rišem.  

 

5. Kaj ima na sebi Sebastijan? 
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4. Zapiši vprašanje k odgovoru.  

Vprašanje:  

__________________________________________________

Odgovor:  

Rada rišem.  

 

5. Kaj ima na sebi Sebastijan? 
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6. Napiši.  

Kaj rad delaš in kje to delaš?  

Primer:  

Rad igram tenis na igrišču.  

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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6. Napiši. 

Kaj rada delaš in kje to delaš?  

Primer:  

Rada igram tenis na igrišču.  

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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7. Preberi in poveži.   

 

 

Sem Luka. 

Imam žogo. 

 

 

Kuham.   

 

Kolesarim. 

 

Igram odbojko. 

 

 
 

 
Sem Sonja. 

Imam knjigo. 
 
 

 
Rada igram nogomet. 

  

 
Rada berem. 

 

 
Rada plezam na drevo. 

 
 

 
 
 

Sem Jona. 
Imam mikrofon. 

 
 
 
 

 
Rada pojem. 

 

 
Rada gledam televizijo. 

 

 
Rada rišem.  
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Priloga 2: Ustni preizkus znanja  

Naloge za ustno preverjanje znanja  

Cilj:  

 prepoznajo in poimenujejo slikovne kartice (1. in 4. naloga) 

 odgovarjajo na vprašanja (2. naloga) 

 postavijo vprašanje »Kaj delaš?« (3. naloga) 

 povejo, kaj imam obleĉeno (5. naloga) 

 

1. Odgovarjajo na moje vprašanje: Kaj delaš?  

Kaj delaš?  

Berem knjigo. 

popolnoma ustrezen odgovor 2 (toĉki) 

delno ustrezen odgovor 1 

neustrezen odgovor  0 

 

Gledam televizijo. 

popolnoma ustrezen odgovor 2 (toĉki) 

delno ustrezen odgovor 1 

neustrezen odgovor  0 

 

Kolesarim. 

popolnoma ustrezen odgovor 2 (toĉki) 

delno ustrezen odgovor 1 

neustrezen odgovor  0 

 

Igram nogomet. 

popolnoma ustrezen odgovor 2 (toĉki) 

delno ustrezen odgovor 1 

neustrezen odgovor  0 
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Rišem. 

popolnoma ustrezen odgovor 2 (toĉki) 

delno ustrezen odgovor 1 

neustrezen odgovor  0 

 

Igram se. 

popolnoma ustrezen odgovor 2 (toĉki) 

delno ustrezen odgovor 1 

neustrezen odgovor  0 

 

Pojem. 

popolnoma ustrezen odgovor 2 (toĉki) 

delno ustrezen odgovor 1 

neustrezen odgovor  0 

 

Igram odbojko. 

popolnoma ustrezen odgovor 2 (toĉki) 

delno ustrezen odgovor 1 

neustrezen odgovor  0 

 

Plešem. 

popolnoma ustrezen odgovor 2 (toĉki) 

delno ustrezen odgovor 1 

neustrezen odgovor  0 
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Kaj je to?  

Kratke hlače. 

popolnoma ustrezen odgovor 

(odgovor v povedi)  

To so kratke hlaĉe/hlaĉe.  

2 (toĉki) 

delno ustrezen odgovor 

(odgovor z besedo) 

To je kratke hlaĉe/hlaĉe. Kratke hlaĉe/hlaĉe. 

1 

neustrezen odgovor  Ne vem/nepravilno poimenovanje 

0 

 

Majica.  

popolnoma ustrezen odgovor To je majica/majica na kratek rokav.  

2 (toĉki) 

delno ustrezen odgovor Majica/kratka majica.  

1 

neustrezen odgovor  Ne vem/nepravilno poimenovanje 

0 

 

Športni čevlji. 

popolnoma ustrezen odgovor To so športni ĉevlji/ĉevlji.  

2 (toĉki) 

delno ustrezen odgovor To je športni ĉevlji/ĉevlji.  

1 

neustrezen odgovor  Ne vem/nepravilno poimenovanje 

0 
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Ţenska obleka. 

popolnoma ustrezen odgovor To je ţenska obleka.  

2 (toĉki) 

delno ustrezen odgovor Ţenska obleka/obleka.  

1 

neustrezen odgovor  Ne vem/nepravilno poimenovanje 

0 

 

Sončna očala. 

popolnoma ustrezen odgovor To so sonĉna oĉala.  

2 (toĉki) 

delno ustrezen odgovor To je sonĉna oĉala/oĉala.  

1 

neustrezen odgovor  Ne vem/nepravilno poimenovanje 

0 

 

Natikači. 

popolnoma ustrezen odgovor To so natikaĉi.  

2 (toĉki) 

delno ustrezen odgovor Natikaĉi.  

1 

neustrezen odgovor  Ne vem/nepravilno poimenovanje 

0 
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Dnevna soba.  

popolnoma ustrezen odgovor To je dnevna soba.  

2 (toĉki) 

delno ustrezen odgovor Dnevna soba.  

1 

neustrezen odgovor  Ne vem/nepravilno poimenovanje  

0 

 

Otroška soba. 

popolnoma ustrezen odgovor To je otroška soba.  

2 (toĉki) 

delno ustrezen odgovor Otroška soba.  

1 

neustrezen odgovor  Ne vem/nepravilno poimenovanje 

0 

 

Igrišče. 

popolnoma ustrezen odgovor To je igrišĉe.  

2 (toĉki) 

delno ustrezen odgovor Igrišĉe.  

1 

neustrezen odgovor  Ne vem/nepravilno poimenovanje 

0 

 

2. Učenec/učenka odgovori na vprašanja:  

U: Kaj delaš v prostem času?  

u: (V prostem ĉasu) _______________________________.  

U: Kaj rad delaš? (učenci) 

(Rad) ___________________________________________.  
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U: Kaj rada delaš? (učenke) 

(Rada) __________________________________________. 

 

3. Učenec/učenka postavi vprašanje. 

u: ____________________________________________.   

U: Rada berem.  

Kriterij 

popolnoma ustrezen odgovor  1 toĉka 

delno ustrezen odgovor (odgovori/postavi 

vprašanje s pomoĉjo, z namigom) 

0,5 toĉk 

neustrezen odgovor  0 toĉk 

 

4. Učencem pripravim slikovne kartice v paru. Njihova naloga je, da tvorijo 

poved.  

Berem knjigo (1 toĉka)  v otroški sobi. (1 toĉka) 

  

 

Igram nogomet (1 toĉka) na igrišĉu. (1 toĉka) 

  

 

Gledam televizijo (1 toĉka) v dnevni sobi. (1 toĉka) 
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5. Povej, kaj imam na sebi (povedati morajo, kaj nosim).  

 majica (1 toĉka) 

 kratke hlaĉe (1 toĉka) 

 natikaĉi (1 toĉka) 

 sonĉna oĉala (1 toĉka) 

Priloga 3: Slikovne kartice (dejavnosti) 
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Priloga 4: Besedne kartice  

 

 

RIŠEM. 

 

 

 

 

POJEM. 

 

 

PLEŠEM. 

 

 

IGRAM ODBOJKO. 

 

 

 

 

KOLESARIM. 

 

 

GLEDAM TELEVIZIJO. 

 

 

BEREM. 

 

 

 

 

IGRAM NOGOMET. 

 

 

IGRAM SE. 

 

Priloga 5: Besedne kartice za bralno razumevanje 
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Priloga 6: Delovni list   

Zapiši, kaj delaš v prostem času.  

 

 

 

Priloga 7: Slikovne kartice   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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Priloga 8: Didaktična igra »Odkrij karto« 

 

Priloga 9: Škatlice, uporabljene pri dejavnosti »Vrečka presenečenja 2«  
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Priloga 10a: Delovni list (daljši)  

Kaj delaš v prostem ĉasu?  

Primer: V prostem ĉasu kolesarim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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Priloga 10b: Delovni list (krajši)  

Kaj delaš v prostem ĉasu?  

Primer: V prostem ĉasu kolesarim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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Priloga 11: Igralna plošča in navodila  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

»Kaj delaš in kje to delaš?«  

Cilj: razvijanje poimenovalne in skladenjske zmoţnosti 

Pripomočki: figura za vsakega igralca, igralna površina in igralna kocka  

Pravila igre:  

 Igralci postavijo svoje figure na polje ZAĈETEK. 

 S slovensko izštevanko izţrebamo, kdo bo zaĉel igro. Igro nadaljujemo v smeri 

urnega kazalca.  

 Prvi igralec vrţe kocko. Figuro postavi na ustrezno polje.  

 Poimenuje sliko ali opravi doloĉeno nalogo. V primeru slike mora odgovoriti še 

na vprašanji:  

a) Kaj rad-a delaš?  

b) Kaj delaš v prostem ĉasu in kje to delaš?  

 Ĉe pravilno poimenuje sliko ali pravilno opravi nalogo, ostane na igralnem polju. 

Ĉe odgovor ni pravilen, mora vrniti figuro na prejšnje polje.  

 Igro nadaljuje naslednji igralec.  

 Tisti, ki pride prvi na polje KONEC, je zmagovalec.  

Primer:  

 Slika BEREM.  

Kaj rada delaš? Rada berem. 

Kaj delaš v prostem ĉasu in kje to delaš? V prostem ĉasu berem v dnevni sobi.  
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ZAĈETEK 

  

 

 

 

  

 

Pojdi za 

dve polji 

naprej in 

povej kje 

to delaš. 

 

 

    

Pojdi k dnevni 

sobi. Povej kaj 

lahko tam 

delaš. 

 

 

Vrzi kocko še 

enkrat. 

 
 

  

 

 

 

 

KONEC 
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Priloga 12: Podlaga piši-briši 1  
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Priloga 13: Podlaga piši-briši 2  
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Priloga 14: Primer dejavnosti Rada ali rad …  

 

Priloga 15: Izdelek DEK 5 (prvi pisni preizkus znanja)  
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Priloga 16: Izdelek DEK 5 (drugi pisni preizkus znanja) 

 



Delić, J. (2018). Sporazumevalna zmoţnost v slovenšĉini pri uĉencih v dvojeziĉni šoli na 

avstrijskem Koroškem. Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  

 

134 

 

 

 

 



Delić, J. (2018). Sporazumevalna zmoţnost v slovenšĉini pri uĉencih v dvojeziĉni šoli na 

avstrijskem Koroškem. Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  

 

135 

 

 



Delić, J. (2018). Sporazumevalna zmoţnost v slovenšĉini pri uĉencih v dvojeziĉni šoli na 

avstrijskem Koroškem. Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  

 

136 

 

 



Delić, J. (2018). Sporazumevalna zmoţnost v slovenšĉini pri uĉencih v dvojeziĉni šoli na 

avstrijskem Koroškem. Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  

 

137 

 

  



Delić, J. (2018). Sporazumevalna zmoţnost v slovenšĉini pri uĉencih v dvojeziĉni šoli na 

avstrijskem Koroškem. Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  

 

138 

 

Priloga 17: Izdelek DEK 5 (tretji pisni preizkus znanja)  
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Priloga 18: Izdelek učenca (Rešen delovni list 10a) 
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Priloga 19: Izdelek učenca (Rešen delovni list 10b)  

 

Priloga 20: Izdelek učenke (DEK 5) in učenca (DEČ 4)5. srečanje, 2. dejavnost  
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Priloga 21: Soglasje staršev  

Liebe Eltern!  

Unsere Sprachassistentin Jasmina Delić arbeitet derzeit an ihrer Magisterarbeit und hat dazu 

die 1.a Klasse ausgesucht. Sie bearbeitet mit den Kindern die Themen »Freizeit und Hobbies« 

und dokumentiert dabei die Fortschritte der Kinder im Sprachenerwerb. Diese möchte sie in 

ihrer Arbeit dokumentieren und braucht dazu ihre Einverständniserklärung. Die Kinder 

werden nicht namentlich genannt, sondern werden mit Nummern versehen. Die Daten dienen 

ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken.  

Spoštovani starši! 

Sem Jasmina Delić, študentka razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V šol. l. 

2017/18 opravljam prakso kot jezikovna asistentka na Ljudski šoli Pliberk. V svojem 

magistrskem delu bi rada predstavila  delo, ki sem ga izvajala z uĉenci, tj. razvijanje 

sporazumevalne zmoţnosti v slovenskem jeziku pri uĉencih, ki so prijavljeni k dvojeziĉnemu 

pouku. Za objavo rezultatov raziskave v magistrskem delu potrebujem Vaše soglasje.  

Zaradi varovanje osebnih podatkov imena otrok ne bodo objavljena, izdelki otrok ne bodo 

podpisani in bodo sluţili le za raziskavo, shranjeni pa bodo pri meni.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Einverständniserklärung der Eltern 

Ich, ___________________________________ (Name eines Elternteiles) erlaube der 

Studentin Jasmina Deliĉ, dass sie in ihrer Magisterarbeit, in der sie die Fortschritte der Kinder 
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avstrijskem Koroškem. Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  
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in der slowenischen Sprache dokumentiert, die Daten und Ergebnisse meines Kindes 

_____________________________ verwenden darf. 

 

Bleiburg/Pliberk, _________________________                   __________________________ 

                                                                                                   Unterschrift eines Elternteiles 

 


