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POVZETEK 

Eden izmed temeljnih ciljev pouka slovenščine v OŠ je razvijanje sporazumevalne zmožnosti 

učencev. Gre za zmožnost kritičnega sprejemanja in tvorjenja besedil raznih vrst, ki so ustrezna, 

razumljiva, pravilna in učinkovita (Bešter Turk, 2011). Učenci svojo sporazumevalno zmožnost 

med drugim razvijajo tako, da sprejemajo in tvorijo besedila. 

V vsakdanjem življenju je najpogostejša sporazumevalna dejavnost poslušanje, najredkejša pa 

pisanje (Križaj Ortar, Magajna, Pečjak in Žerdin, 2000). Posebej zahtevno je tvorjenje zapisanih 

enogovornih besedil zlasti pri ljudeh, ki tega ne počnejo pogosto. Težave imajo tudi učenci, ki 

se tvorjenja besedil šele učijo. V  magistrskem delu smo raziskovali, kako se poučuje tvorjenje 

zapisanega besedila v angleškem učnem okolju. V Angliji učenci na področju pisanja dosegajo 

odlične rezultate, predvsem pa uživajo v pisanju, zato smo želeli raziskati, kako jim to uspeva.  

V teoretičnem delu smo se osredinili na pojem sporazumevanja, sporazumevalne zmožnosti, 

pisanja in besedila ter s pomočjo literature raziskali, kako se tvori besedilo v angleški in 

slovenski OŠ. 

V empiričnem delu magistrskega smo z opazovanjem raziskali, kako se učenci 5. razreda v 

angleški OŠ učijo tvoriti besedilo, in za primerjavo izvedli raziskavo tudi v 5. razredu dveh 

slovenskih osnovnih šol – učenci 5. razreda so pri predmetu slovenščina (jezikovni pouk) tvorili 

pripovedovalno besedilo. Na koncu smo z analizo dokumentov raziskali in primerjali še oba 

učna načrta, in sicer na področju pisanja besedil.   

Ugotovili smo, da se pojavljajo razlike med razvijanjem zmožnosti tvorjenja zapisanih besedil 

v angleški in slovenski OŠ. Učenci v angleški OŠ so bolj motivirani za pisanje kot v slovenski. 

Učitelj jih motivira že s svojim pristopom, uporabo različnih oblik in metod dela, raznolikimi 

dejavnostmi in pripomočki ter gradivi, ki so v učilnici. Učenci spoznajo, največkrat v 

paru/skupini, specifičen proces tvorjenja besedila. Velik poudarek je na pripravi na pisanje, ki 

je bistvena za to, da učenci lahko maksimalno razvijejo svojo ustvarjalnost, usvajajo strategije 

tvorjenja besedila in hkrati uživajo v pisanju. Navodila za tvorjenje so daljša, vendar razdeljena 

na več delov oz. parafrazirana. Učitelj jih ponavlja toliko časa, dokler ni prepričan, da so vsi 

učenci razumeli, kaj je njihova naloga. Učenci se učijo tudi s samoocenjevanjem in vrstniškim 

ocenjevanjem, povratno informacijo o pisnem izdelku pa dobijo tudi od učitelja. V slovenski 

OŠ je največji poudarek na učiteljevi povratni informaciji, medtem ko se samoocenjevanja in 

vrstniškega ocenjevanja ne uporablja v taki meri, kot bi se lahko. Uporaba diferenciacije in 

individualizacije se v angleški OŠ osredini na dejavnosti in sam proces, medtem ko so cilji 

enaki za vse. V slovenski OŠ učitelji šibkejšim učencem hitro pripišejo minimalne standarde, 

medtem ko je pot do cilja v večini enaka za vse.  

Z izvedeno raziskavo smo dobili vpogled v angleški način poučevanja tvorjenja besedil ter v 

razlike in podobnosti med načinoma poučevanja v angleški in slovenski OŠ. Ugotovitve lahko 

služijo kot priporočila za izboljšanje tvorjenja besedila v slovenski OŠ in s tem pripomorejo k 

nastanku kakovostnejših besedil v slovenščini ter za izboljšanje odnosa do pisanja pri 

slovenskih učencih. 

Ključne besede: tvorjenje besedila, pisanje, angleška osnovna šola, slovenska osnovna šola, 5. 

razred  
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ABSTRACT 

One of the main goals in Slovene classes in primary school is to develop pupils' communicative 

competences, which include critical evaluation and formation of various types of texts that are 

appropriate, comprehensible, accurate and effective (Bešter Turk, 2011). Among other, pupils 

develop communicative competences with the help of critical evaluation and text formation.   

In everyday life, the most common communicative competence is listening and the least 

common communicative competence is writing (Križaj Ortar, Magajna, Pečjak in Žerdin, 

2000). Formation of written, monologue texts is particularly difficult for people who do not do 

it very often. Pupils that are only learning how to form texts also face problems. This master’s 

thesis investigates how written text formation is taught in the English learning environment. 

English pupils achieve excellent results in the field of writing and they especially enjoy writing, 

so we wanted to determine how they arrive at these results.  

The theoretical part focuses on the following terms: communication, communicative 

competences, writing and text. Moreover, we investigated how texts are formed in English and 

Slovene primary schools with the help of corresponding literature.  

In the empirical part of the thesis, we observed and examined how the pupils of fifth grade in 

an English primary school learn to form a text; for comparison, we conducted the same research 

in pupils of fifth grade of two Slovene primary schools–they formed a narrative text in the 

Slovene class (language class). In the end, with a document analysis, we studied and compared 

both curricula regarding text formation.  

We determined that there are differences in the development of text formation between English 

and Slovene primary schools. English pupils are more motivated for writing than Slovene 

pupils. They are motivated by their teacher’s approach, the use of different work types and 

methods, various activities as well as accessories and materials found in the classroom. The 

pupils learn about a specific text formation process in pairs or in a group. A great emphasis is 

put on the writing preparation, which is vital for the pupils to entirely develop their creativity, 

acquire strategies of text formation and, at the same time, enjoy writing. The instructions for 

text formation are longer, but divided into more parts or paraphrased. The teacher keeps 

repeating them to make sure that every pupil understands what their task is. Also, the pupils 

learn with the help of self-evaluation and peer-evaluation; what is more, their teacher gives 

them feedback on their work as well. In Slovene primary schools, the greatest stress is put on 

the teacher’s feedback while self-evaluation and peer-evaluation are not as commonly used as 

they could be. In English primary schools, the use of differentiation and individualization is 

focused on activities and the process itself, while the goals remain the same for everybody. On 

the other hand, in Slovene primary schools, weak learners are quickly assigned minimal 

standards, but the path to achieving their goals is mainly the same for all. 

With the research concluded we gained an insight into the English principles of teaching text 

formation and into the differences and similarities between English and Slovene principles of 

teaching. Our findings can serve as recommendations for improving text formation in Slovene 

primary schools and contribute to the creation of more quality texts in Slovene. Moreover, they 

can help the Slovene pupils improve their attitude towards writing.   

Keywords: text formation, writing, English primary school, Slovene primary school, fifth 

grade 
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I UVOD 
 

»Pisanje je najboljši in najodločnejši stvaritelj in učitelj dobrega govorjenja.« (Cicero) 

Ob vstopu v osnovno šolo imajo učenci največ izkušenj z govorjenjem in poslušanjem, manj 

pa z branjem in pisanjem. Slednje je ena izmed dejavnosti, za katero učenci navadno nimajo ne 

velikega zanimanja ne motivacije. Med pedagoško prakso, ki smo jo na fakulteti opravljali 

vsako leto, smo opazili, da učenci kažejo odpor, ko so pri pouku na vrsti dejavnosti, povezane 

s pisanjem. 

Raziskave, povezane z jezikovnim poukom, se večinoma osredinjajo na branje, čeprav je 

pisanje prav tako kompleksen proces (morda še bolj kot branje) in bi mu bilo potrebno nakloniti 

več pozornosti (Dombey, 2013). Preden začnemo pisati besedilo, je treba razumeti, da je pisanje 

proces, sestavljen iz več dejavnosti (Maimon, Peritz in Yancey, 2007). Če te dejavnosti 

spoznavamo postopoma, lažje in hitreje usvojimo cilj – tvorjenje besedila.  

V angleški OŠ je pri tvorjenju besedila bistveno ravno to: postopoma, z različnimi dejavnostmi 

učence pripraviti na to, da postanejo samostojni pisci. Zato je bil namen tega magistrskega dela 

raziskati, kako se v angleški OŠ učenci učijo tvoriti besedilo. Zanimalo nas je: s čim učitelj 

motivira učence za tvorjenje, katere učne metode in oblike uporablja, s katerimi fazami učenci 

dosežejo cilj – tvorjenje besedila, v kateri obliki so navodila, ki jih daje učitelj, ali je pouk 

tvorjenja besedil diferenciran in individualiziran ter na kateri način so posredovana merila za 

ocenjevanje in povratna informacija o pisnem izdelku.  

Izhodišče za pisanje teoretičnega dela je bil pojem sporazumevanje, ki vključuje sprejemanje 

(in razumevanje) ter sporočanje (tj. tvorjenje in pošiljanje besedil) (Gomboc, 2015: 20). 

Nadaljevali smo s pojmom sporazumevalna zmožnost ter raziskali, kaj je pisanje in kaj 

besedilo. Nato smo se osredinili na proces tvorjenja besedila. Pri tem smo primerjali angleško 

in slovensko strokovno literaturo.  

Kakovostno pisanje nam ne omogoča visokih dosežkov le pri predmetu slovenščina, ampak je 

ta zmožnost ključna tudi za uspešnost pri drugih predmetih. Poleg tega pisanje prispeva k 

razvoju učenčevega jezika, v procesu tvorjenja besedila pa lahko izražamo misli in čustva. 

Učitelj igra pomembno vlogo pri tem, kako bodo učenci dojemali dejavnosti pisanja in kako 

bodo motivirani za tvorjenje pisnih besedil.  

V učnem načrtu za angleščino v angleški OŠ (DfE, 2013) piše, da otroške izkušnje s pisanjem 

v šoli prispevajo h kognitivnemu in k čustvenemu razvoju ter k razvoju domišljije. Tudi zato se 

moramo zavedati pomembnosti pisanja in učence motivirati tako, da bodo z ustreznimi 

»koraki« tvorili besedila in ob tem uživali.  
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II TEORETIČNI DEL 

1 SPORAZUMEVANJE 

Sporazumevanje je ena izmed oblik človeške družbene oz. medosebne dejavnosti, ki je 

najpogostejša in verjetno tudi najpomembnejša (Križaj idr. 2018). 

»Sporazumevanje je izmenjavanje besedil med ljudmi. Zajema besedni dejanji najmanj dveh 

ljudi: tistega, ki govori ali piše, in onega, ki posluša ali bere. Sporazumevanje torej obsega 

sporočanje (tj. tvorjenje in pošiljanje besedil) ter sprejemanje (in razumevanje) besedil« (prav 

tam: 20). Dejavnosti sporazumevanja so govorjenje in poslušanje, pisanje in branje (Gomboc, 

2015). 

Ljudje se načeloma sporazumevamo z besednim jezikom, ki ga po navadi spremljajo prvine 

nebesednega jezika. Pri govorjenju so to mimika, glasnost, hitrost, drža telesa; pri pisanju pa 

fotografije, preglednice, vrsta tiska, čustvenčki/emotikoni itn. Včasih se sporazumevamo samo 

z nebesednim jezikom (npr. samo s kretnjami ali dogovorjenimi vidnimi in tipnimi znamenji). 

Sporočila so torej besedna (govorjena ali zapisana) ali nebesedna (vidna, slušna in tipna). Ena 

izmed pogostih vrst nebesedni splošnih oz. mednarodnih sporočil so piktogrami, ki jih najdemo 

na javnih mestih (Križaj in Bešter Turk, 2018). Strokovnjaki pravijo, da je v vsakdanjem 

sporočanju več kot 90 % nebesednih znamenj (Gomboc, 1999).    

Prejemnik se na dano besedno sporočilo odzove tako, da odgovori, kaj pritrdi ali čemu 

nasprotuje. Tako se vlogi sporočevalca in prejemnika zamenjata – prejemnik lahko postane 

sporočevalec, če ga sporočevalec poziva k odzivu (npr. ga kaj vpraša), lahko pa se na besedilo 

odzove kar sam od sebe. Pri tem ne govorimo več o prejemniku in sporočevalcu, ampak o 

sogovorcih ali dopisovalcih, ki tvorita dvogovorno besedilo. Takšno sporazumevanje, pri 

katerem se vlogi sporočevalca in prejemnika menjata, imenujemo dvosmerno; takšno, v 

katerem se vlogi sporočevalca in prejemnika ne menjata, pa enosmerno (Križaj idr. 2018).  

 

 

1.2 SPORAZUMEVALNA ZMOŽNOST 

Eden izmed temeljnih ciljev pouka slovenščine je razvijanje sporazumevalne zmožnosti 

učencev (Bešter Turk, 2011). 

Sodobni teoretiki so si v pojmovanju sporazumevalne zmožnosti enotni. Sporazumevalna 

zmožnost je to, da se človek zna sporazumevati v različnih sporazumevalnih okoliščinah. Za 

šolsko rabo je bilo potrebno pojem sporazumevalne zmožnosti oblikovati tako, da bo njegova 

uporaba v pedagoški praksi dokaj preprosta (prav tam). »Sporazumevalna zmožnost je 

zmožnost kritičnega sprejemanje besedil raznih vrst ter zmožnost tvorjenja ustreznih, 

razumljivih, pravilnih in učinkovitih besedil raznih vrst; gre torej za zmožnost sporočevalca in 

prejemnika besedil, da sodelujeta v dvosmernem ter v enosmernem sporazumevanju« (prav 

tam: 121). 
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1.2.1 Sestavine/gradniki sporazumevalne zmožnosti 

 
Sporazumevalna zmožnost je po M. Križaj in M. Bešter Turk (2018) sestavljena iz naslednjih 

sestavin/gradnikov: 

 motiviranost za sprejemanje in sporočanje, 

 stvarno znanje, 

 jezikovna zmožnost, 

 zmožnost nebesednega sporazumevanja, 

 pragmatična/slogovna zmožnost, 

 metajezikovna zmožnost. 

Motiviranost za sprejemanje in sporočanje je z razlogom prva sestavina sporazumevalne 

zmožnosti, saj brez nje sporazumevanje ne more potekati. Sporazumevanje je zavestno (človek 

se zanj odloči) in namerno (človek sprejema in tvori besedila z določenim namenom) dejanje 

ter poteka samo, če je človek za to motiviran. 

Druga sestavina sporazumevalne zmožnosti je stvarno znanje. Besedila, ki jih sprejemamo in 

tvorimo, o nečem govorijo. Če o temi besedila veliko vemo, hitreje in učinkoviteje sprejemamo 

in tvorimo besedila. Dani gradnik je rezultat prejemnikovih/sporočevalčevih besedilnih in 

stvarnih izkušenj, njegovih interesov, njegove spoznavne zmožnost itd. 

Jezikovna zmožnost je obvladovanje danega besednega jezika. Ljudje smo edina bitja, ki se 

sporazumevamo z besednim jezikom, zato je to pomembna sestavina sporazumevalne 

zmožnosti. Zgrajena je iz poimenovalne/slovarske, upovedovalne/slovnične/skladenjske, 

pravorečne in pravopisne zmožnosti. Poimenovalna oz. slovarska zmožnost je za sporočevalca 

zmožnost poimenovanja bitij, stvari, njihovih značilnost ipd., za naslovnika pa zmožnost 

razumevanja danih besed in besednih zvez. Upovedovalna/slovnična/skladenjska zmožnost je 

za sporočevalca zmožnost razumevanja logičnih razmerij v stvarnosti in izražanje teh razmerij 

v povedih ter v zvezah povedi, za prejemnika pa zmožnost razumevanja logičnih razmerij v 

povedih in v zvezah povedi. Pri pravorečni zmožnosti gre za obvladanje pravil in prvin knjižne 

izreke, pri pravopisni pa obvladanje prvin in pravil pisanja danega jezika.   

Zmožnost nebesednega sporazumevanja je razumevanje nebesednih sporočil in nebesednih 

spremljevalcev govorjenja/pisanja ter tvorjenje nebesednih sporočil in smiselna uporaba 

nebesednih spremljevalcev govorjenja/pisanja. 

Pomembna sestavina je tudi pragmatična/slogovna zmožnost, ker mora sporočevalec/prejemnik 

pri sprejemanju/tvorjenju besedila razmišljati tudi o okoliščinah, v katerem je besedilo nastalo 

oz. v katerih bo besedilo sprejeto ter se mora nanje tudi ustrezno odzvati. 

Zadnji, šesti gradnik sporazumevalne zmožnosti je metajezikovna zmožnost, tj. teoretično 

znanje o sporazumevanju (npr. vrste, načela, faze), o besedilu (npr. merila besedilnosti, besedne 

vrste in njihove značilnosti), o jeziku (npr. lastnosti besed in povedi; pravopisna, slovnična in 

pravorečna pravila), o slogu (npr. o slogovni vrednosti besed in povedi ter o ustreznih 

okoliščinah zanje) itd. Gre za zmožnost ponazarjanja in razumevanja jezikoslovnih izrazov, 

zmožnost navajanja lastnosti in sestave sporazumevanja, besed, povedi in besedil, zmožnost 

poimenovanja vrst sporazumevanja, besed, povedi in besedil z jezikoslovnimi izrazi, zmožnost 

navajanja slogovnih, slovničnih, pravorečnih in pravopisnih pravil danega jezika itd. 

Metajezikovna zmožnost omogoča učinkovitejše sporazumevanje. 
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1.2.2 Kako razvijamo sporazumevalno zmožnost? 

Sporazumevalno zmožnost razvijamo pri pouku sistematično in načrtno tako, da učenci 

sodelujejo v sporazumevalnih dejavnostih: poslušanje, govorjenje, branje in pisanje. Pri 

komunikacijskem modelu pouka je pozornost enakovredno namenjena vsem štirim 

sporazumevalnim dejavnostim (Bešter Turk, 2011). 

M. Križaj in M. Bešter Turk (2018) navajata, da sporazumevalno zmožnost pri pouku razvijamo 

transakcijsko. To pomeni, da učitelj učencem ne posreduje svojega znanja o vrstah, lastnostih, 

sestavi besedil ipd., saj bi bili pri tem učenci bolj ali manj pasivni, ampak učenci sami pridejo 

do določenih znanj. Dani jezikovni pojav opazujejo, ga primerjajo z drugimi, prepoznavajo 

njegovo vlogo ter njegove zgradbene, pragmatične in oblikovne značilnosti, predstavljajo 

njegove značilnosti ter na novo pridobljeno znanje tudi uporabijo v novih okoliščinah. Torej so 

v tem procesu dejavni predvsem učenci. 

Uporabljamo tudi t. i. induktivno obravnavo – od konkretnega k splošnemu. Med njo učenci 

aktivirajo svoje predznanje, izkušnje in višje miselne procese (analizirajo, primerjajo, 

povezujejo, sklepajo, vrednotijo, uporabljajo in povzemajo). Učenje je tako zanimivejše, znanje 

in zmožnosti pridobljene pri t. i. transakcijskem/kognitivno-konstruktivističnem pouku pa 

trajnejše in trdnejše. 

Pri takšni obravnavi je učiteljeva vloga, predvsem usmerjevalna. Zato učitelj/učiteljica 

 vodi učni pogovor (lahko ob nalogah iz učnega gradiva). Če se vprašanja navezujejo na 

besedilo, morajo imeti učenci le-tega pred seboj, da si pomagajo pri odgovarjanju. 

Kadar ni posebej določeno, kako naj ga preberejo, ga preberejo celega enkrat in tiho. K 

posameznim delom besedila se vračajo takrat, kadar se naloge nanašajo na podrobnejše 

podatke iz besedila. Tudi posneto izhodiščno besedilo si ogledajo oz. ga poslušajo 

enkrat. Ogled ponovijo, če si učenci in učenke ne zapomnijo vseh potrebnih podatkov, 

pred ponovnim gledanjem pa jih učitelj opozori, na kaj morajo biti še posebej pozorni. 

Učitelj ne prekinja gledanja/poslušanja besedila, razen če to ni posebej določeno;    

 pazi na to, da se učenci pri pogovoru o besedilu, o sebi in svojih zmožnostih 

sporazumevanja počutijo sproščene in varne in ne dovoli nestrpnosti zaradi drugačnega, 

neustreznega odgovora; 

 spodbuja učence k individualnemu ali sodelovalnemu reševanju pisnih nalog. Pri tem 

spremlja njihovo delo in jim po potrebi nudi pomoč (predvsem pri odločanju o strategiji 

reševanja naloge). Učno šibkejšim učencem pomaga tako, da jih vodi pri napovedovanju 

postopka reševanja naloge. Učenci, ki ubesedilijo postopek reševanja naloge, uzavestijo 

strategijo reševanja, hkrati pa učitelju/učiteljici posredno sporočijo, pri čem imajo 

težave; 

 spodbuja učence k samostojnemu povzemanju in posploševanju značilnosti 

obravnavanega pojava;  

 preverja rešitve vseh pisnih nalog, potem ko so učenci dane naloge že rešili sami. 

Reševanje in preverjanje naj ne bi potekalo hkrati. Učitelj v isti šolski uri uporablja 

različne načine preverjanja rešitev (individualno, frontalno, v dvojicah, s pomočjo 

interaktivne table, itd.). in jih pri tem spodbuja k pojasnjevanju rešitev in poročanju o 

morebitnih težavah in napakah pri reševanju. S tem imajo težave tako učenci kot učitelji. 

Slednji predvsem zato, ker ta del izvedbe zahteva veliko časa.  Tega pa ne sme biti 

škoda, ker je to višja stopnja razumevanja in sporočanja;  

 določi domače naloge in jih vedno tudi pregleda; 
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 spodbuja učence k pisanju besedil in pošiljanju danih besedil na njegov elektronski 

naslov. Vedno se jim odzove z opisno oceno, ker se zaveda, da tako prispeva k 

izboljšanju zmožnosti pisnega sporočanja; 

 spodbuja učence k samostojnemu reševanju nalog za utrjevanje znana in zmožnosti; 

 na koncu vsake učne enote se pogovori z učenci o tem, kaj novega so se naučili, kje in 

kako bodo uporabili novo znanje, kako bi izboljšali svoje delo in sodelovanje itd. Učenci 

na tak način utrdijo in uzavestijo svoje delo; 

 na koncu vsake učne enote ovrednoti tudi svoje delo, da lahko nadgradi ali izboljša svoje 

nadaljnje delo v istem ali naslednjem šolskem letu (prav tam).   

M. Bešter Turk (2011) navaja, da učenci pri jezikovnem pouku razvijajo sporazumevalno 

zmožnost tako, da 

 sprejemajo dvogovorna in enogovorna besedila raznih vrst in s tem razvijajo tudi druge 

zmožnosti, kot so: zmožnost kritičnega sprejemanja tujih besedil, zmožnost 

utemeljevanja svojega mnenja o besedilu, zmožnost selektivnega branja, zmožnost 

izpolnjevanja obrazcev, opazujejo in uzaveščajo tipično zgradbo danih besedilnih vrst 

in s tem razvijajo tudi zmožnost tvorjenja podobnih besedil; 

 tvorijo dvogovorna in enogovorna besedila raznih vrst, da bi razvijali zmožnost 

tvorjenja besedil in strategije sporočanja ter spoznavali načela sporočanja in si jih 

uzaveščali; 

 sistematično razvijajo sestavine sporazumevalne zmožnosti, da bi s tem bolje razumeli 

tuja besedila in tvorili kakovostnejša besedila. 

Učenci sporazumevalno zmožnost razvijajo tudi pri drugih šolskih predmetih, saj slovenščina 

ni le učni predmet, ampak tudi učni jezik (prav tam). 

 

1.2.3 Preverjanje in ocenjevanje sporazumevalne zmožnosti pri jezikovnem pouku 

»Učitelj/učiteljica preverja in ocenjuje sporazumevalno zmožnost tako, kot jo razvija. To 

pomeni, da ob novih/neznanih primerih ali okoliščinah preverja/ocenjuje 

 kritično razumevanje dvogovornih in enogovornih besedil, 

 tvorjenje dvogovornih in enogovornih besedil ter 

 obvladanje gradnikov/sestavin sporazumevalne zmožnosti« (Križaj in Bešter Turk, 

2018: 14). 

 

2 PISANJE 
 

Različni avtorji različno opredeljujejo pisanje; predvsem je to odvisno, s katerega vidika ga 

preučujejo: kot vrsto sporočanja, tj. kot del sporazumevanja, kot kognitivni proces, kot družbeni 

proces, kot individualni proces, kot ustvarjalni proces, z družbenega vidika, z jezikovnega 

vidika, v odnosu do branja, v odnosu do govora itd. (Cencič, 1996). Toporišič (1998) 

opredeljuje pisanje v obliki modela, ki je sestavljen iz tvorca besedila, naslovnika in iz besedila 

samega. Pisanje poteka v določenih okoliščinah, ki bolj ali manj vplivajo na besedilo. 

»Stvarnost se v besedilo predstavlja le prek tvorčeve zavesti (in podzavesti), ubesedeno pa 

naslovnik z druge strani spet zagleda le prek svoje zavesti (in podzavesti)« (Toporišič, 1994 v 

Cencič, 1996: 13). D. Marc in K. Torkar Papež (2006) pravita, da je pisanje ob govorjenju 
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temeljna sporazumevalna dejavnost, brez katere si ne moremo predstavljati današnjega 

globalnega in javnega komuniciranja. Gre sicer za dolgotrajen proces, ki lahko nastaja celo 

tedne ali mesece, saj pisec v besedilu išče najprimernejše izraze. M. Križaj Ortar, L. Magajna, 

S. Pečjak in T. Žerdin (2000) pa o pisanju pišejo kot o dejavnosti, pri kateri se v pisni obliki 

sporočajo misli, ideje in želje z namenom, da bi jih kdo prebral ali pa da bi jih ohranili pred 

pozabo.  

Pisanje pa ni le zapisovanje govorjenega jezika na papir ali zaslon. Pri pisanju nastaja besedilo, 

ki ga bralec nato bere brez prisotnosti avtorja (Dombey, 2013). Med sporočevalcem in 

prejemnikom je z vidika dejanja pisne komunikacije medpredmetna razdalja, zaradi katere se 

ne moreta neposredno povezati, ampak lahko to storita le prek besedila (Cencič, 1996). 

Pisanje je torej zapletenejši in kompleksnejši proces kot branje in se ga je posledično tudi težje 

naučiti (Dombey, 2013). V eni izmed raziskav je omenjeno, da je učenje pisanja miselno 

zahtevno tako kot igranje šaha (Kellogg, 2008 v Dombey, 2013). S pisanjem in branjem lahko 

otrok postane poln član pismene družbe, sposoben prispevati svoje izkušnje in ideje tudi tistim, 

ki niso v istem prostoru in času (Dombey, 2013). Svojih izkušenj in idej ne prispeva le drugim, 

ampak tudi sebi, saj je pisanje tudi samokomunikacija (če je sporočevalec hkrati tudi 

naslovnik). Ta monološki vidik pisanja je ena najpomembnejših značilnosti, ki ločijo pisanje 

od pogovora (Cencič, 1996). 

 

2.1  PISANJE KOT PROCES 

 

Kot spoznavni proces je pisanje oblikovanje informacij, ki jih piše nekdo, ki je vir in 

oblikovalec informacij, je sposoben pisanje nadzirati in ima dober spomin za skladiščenje 

informacij. Hayes in Flowerjev kognitivni model pisanja razdeli proces pisanja na tri osnovne 

dele: načrtovanje, tvorjenje in pregledovanje (Cencič, 1996). Dombey (2013) je njun pogled 

komentiral z besedami, da gre pri procesu pisanja za več kot preprosto tristopenjsko zaporedje. 

V tem procesu se pisec med pisanjem besedila prebija sem ter tja med vsemi tremi aktivnostmi. 

V svoje besedilo ne vključujemo samo ciljev, s katerimi smo začeli pisati, ampak smo med 

samim pisanjem sposobni oblikovati tudi nove cilje. V imenovanem kognitivnem modelu (in 

tudi pri ostalih tovrstnih modeli) se poudarja mentalne procese, ki so v spominu in potekajo 

istočasno za naprej in za nazaj, zanemarja pa se bralca in odnos pisca do bralca ter okoliščine, 

v katerem poteka pisanje. Če pogledamo 

torej z dvojne perspektive, je pisanje na eni 

strani aktiviranje miselnih procesov pisca 

(kognitivna dejavnost), na drugi strani pa 

prenašanje sporočila (komunikacijska 

dejavnost). S tega vidika sta komunikacijska 

in kognitivna perspektiva pisne situacije 

medsebojno povezani. Pri celotnem procesu 

pisanja pa moramo vključiti tudi jezikovno 

področje, ustrezno funkcijsko zvrst in 

upoštevati pravila danega jezika, namen in 

cilje sporočanja (Cencič, 1996).  Vse tri 

razsežnosti pisnega procesa v svoj model 

(Slika 1) združi Väsäpassijeva, ki pravi, da 

je pisanje večstopenjski proces 

Slika 1: Prirejen model Väsäpassijeve: dejavniki v 

procesu pisanja (Cencič, 1996, str. 15) 
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ustvarjalnega mišljenja, s katerim pisec pokaže, da je sposoben istočasno organizirati različne 

vrste spretnosti in sposobnosti. Med pisanjem dane kognitivne sheme opremi z jezikovnimi 

izrazi in na podlagi teh struktur oblikuje besedilo, ki ga preda bralcu – ta besedilo razume ali 

pa tudi ne (Väsäpassi, 1987 v Cencič, 1996).        

 

Torej ima kognitivna dimenzija ima dve razsežnosti: odnos med temo in tvorcem besedila in 

odnos med temo in bralcem besedila. Bolj kot je tema piscu neznana, več kognitivnega napora 

bo moral uporabiti; bolj kot je tema oddaljena od bralca, več interpretativnega napora bo moral 

opraviti. Komunikacijska dimenzija vključuje posebno vrsto sporočanja – pisno. Pisec in bralec 

sta povezana le prek besedila in prek njega tudi komunicirata. S pomočjo jezikovnega področja 

pisec natančno tvori besedilo, da bi dosegel komunikacijske cilje in tvori ustrezno besedilno 

vrsto. Slika nakazuje tudi, da mora biti vsaj nekaj prekrivanja med kognitivno shemo pisca in 

bralca in jezikovnim področjem pisca in bralca. Če je v tej povezavi malo skupnega, potem 

mora pisec uporabiti več komunikacijskih spretnosti, da vzpostavi ali obdrži povezavo z 

bralcem (Cencič, 1996). 

 

V obeh modelih manjka motivacijski del. Motivacija je pri pisanju zelo pomembna (prav tam). 

Lahko je zunanja ali notranja. Pri zunanji je pisanje sredstvo za doseganje pohval, dobrih ocen, 

ugleda itd., pri notranji pa je učenec sam motiviran za pisanje besedil. Za visoko stopnjo 

motiviranosti so potrebni naslednji pogoji: splošno ugodno razpoloženje v razredu, polno 

zaupanje med učenci in učiteljem in učna izkušenost učencev. Vse te pogoje se lahko ustvari v 

daljšem obdobju (Žagar, 1992a).  

 

 

3 BESEDILO 

Po širšem pojmovanju je besedilo »vsako sporočilo, ki je izraženo z jezikovnimi (besednimi) 

sredstvi.« (Križaj Ortar, Bešter in Kržišnik, 1994: 11). Sestavljeno je iz več povedi, ki se 

začnejo z veliko začetnico in končajo s končnim ločilom (Kunst Gnamuš, 1986), med seboj pa 

se logično navezujejo druga na drugo (Gomboc, 2015). Pri definiciji besedila moramo paziti, 

da ne rečemo, da je besedilo vsota povedi. Dobro vemo, da je za vsoto potrebna zamenljivost 

seštevancev, zaporedja povedi pa ni mogoče spreminjati, ne da bi pri tem podrli vsebinsko 

zgradbo (Kunst Gnamuš, 1986).  Zato ne moremo trditi, da je vsako besedno sporočilo tudi 

besedilo, saj so nekatera izmed njih le nedokončane različice, ki jih je potrebno še popraviti, 

dopolniti, predelati. Besedilo je torej le tisto besedno sporočilo, iz katerega lahko zaradi njegove 

zaokroženosti in urejenosti prepoznamo namen in temo (Križaj in Bešter Turk, 2018), v katerem 

se povedi smiselno navezujejo drugo na drugo in v katerem ne manjka noben za razumevanje 

bistven podatek (Križaj idr. 2018). Besedilo je podlaga za pouk o jeziku, saj spoznavanje 

določenih slovničnih prvin in pojavov izvajamo z razčlembo ustnih ali pisnih besedil (Kunst 

Gnamuš, 1991). Sporočevalčev namen lahko prepoznamo iz značilnosti besed (npr. vabljeni, 

prošnja), iz oblik besed oz. povedi (npr. vprašalna, vzklična poved) ali pa o njem sklepamo 

zaradi značilne zgradbe besedila in svojih sporazumevalnih izkušenj. Temo besedila lahko 

prepoznamo že iz samega naslova, o njej sklepamo na podlagi vrste podatkov, ki po navadi 

razširjajo določeno vrsto teme ali na podlagi pogostosti danega podatka v besedilu (Križaj in 

Bešter Turk, 2018).   
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3.1 MERILA BESEDILNOSTI 

Besedila so le tista besedna sporočila, ki so smiselna, sovisna in zaokrožena. Smiselnost, 

sovisnost in zaokroženost/koherentnost so merila besedilnosti, ki jih moramo upoštevati, kadar 

tvorimo besedila in tudi takrat, kadar presojamo svoja ali tuja besedna sporočila. S 

pregledovanjem besednih sporočil odkrivamo pomanjkljivosti in jih odpravljamo (tako, da kaj 

dodamo, izpustimo, povežemo drugače ipd.) ter s tem delamo kakovostna besedila. 

Besedilo mora biti smiselno; mora imeti prepoznavni glavni namen (čemu sporoča, kaj želi 

doseči pri naslovniku) in temo (kaj želi sporočiti). 

Besedilo mora biti sovisno/koherentno, torej se morajo deli besedila (povedi, odstavki) 

vsebinsko navezovati drug na drugega in biti v logičnem odnosu. 

Da je besedilo zaokroženo mora biti vsebinska in oblikovna celota (Križaj idr. 2018). 

Pripovedna besedila so npr. sestavljena iz treh delov – ne smemo pozabiti na nobenega od njih. 

V uvodu napišemo, kaj se je zgodilo, komu, kje in kdaj. V jedru podrobneje predstavimo 

dogodke, ki smo ji napovedali v uvodu. To je najdaljši del besedila in je pogosto členjen na 

odstavke. V zaključku izrazimo svoje mnenje o dogodku, lahko povzamemo glavno zanimivost, 

ali napovemo nadaljevanje dogodka ipd. (Križaj in Bešter Turk, 2018).  

Besedilo je osrednja enota sporočanja in sprejemanja ter je sestavljeno iz ene (enopovedno 

besedilo) ali več povedi (večpovedno besedilo) (Gomboc, 2015).  

 

3.2  VRSTE BESEDIL 

V besedilu sporočevalec sporoča o raznih dejavnikih sporočanja, te dejavnike pa prejemnik 

odkriva med sprejemanjem besedila. Med branjem/poslušanjem po navadi vrednotimo 

verodostojnost besedila, razmišljamo o čem govori in kaj nam o tem pove ter s katerim 

namenom je bilo tvorjeno. Pri sprejemanju besedila lahko razmišljamo še o drugih stvareh: 

 koliko sporočevalcev je tvorilo besedilo, 

 s katerimi podatki in na kateri način je sporočevalec razvijal temo v vsebino, 

 je poleg dejstev sporočevalec izrazil tudi svoje občutke in mnenje, 

 je bil v besedilu prikazan stvarni ali domišljijski svet, 

 v kateri družbeni vlogi je bil sporočevalec, 

 komu je besedilo namenjeno, 

 v katerem družbenem razmerju sta sporočevalec in prejemnik, 

 kako je bilo besedilo posredovano naslovniku, 

 v katerem jeziku je bilo besedilo tvorjeno itd. 

Dejavnike sporočanja lahko iz besedila prepoznamo tako, da: 

 jih najdemo neposredno v besedilu, 

 o njih sklepamo na podlagi podatkov iz besedila ali 

 na podlagi svojih sporazumevalnih in drugih izkušenj (npr. na podlagi primerjanja z 

drugimi besedili, na podlagi poznavanje zgradbe besedila itd.) sklepamo o njih (Križaj 

idr. 2018).  
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Glede na dane dejavnike sporočanja lahko rečemo, da besedilo sestoji iz več plasti, zaradi tega 

pa je posledično tudi raznovrstno. S tem ko odkrivamo posamezne plasti besedila, odkrivamo 

tudi različne vrste besedila (prav tam).  

Besedilo je lahko:  

 umetnostno ali neumetnostno; 

Umetnostno besedilo nima praktičnega namena, zato ni tvorjeno z namenom, da bi naslovnik 

iz njega nekaj izvedel, mu nekaj verjel itd. (Križaj in Bešter Turk, 2018). Umetnostno besedilo 

je besedilo pisatelja, pesnika in dramatika. Vsebina naslovniku prinaša lepotno ugodje – estetski 

užitek. Namen takega besedila je, da bogati človekov miselni svet in njegovo duševnost. Jezik 

je v takih besedilih navadno bogat in vsebuje različna pesniška sredstva, kot so: okrasni 

pridevki, primere, poosebitve, pretiravanja, rime, ponavljanja, nasprotja in uporabo premega 

govora ter glasovnega slikanja (Pavlin Povodnik, 1997). Obliko besedila zaznamujejo kitice in 

verzi.  

Neumetnostna besedila pa so tvorjena s praktičnim namenom in naslovnik iz njih nekaj izve, 

naredi itd. Ta besedila sporočajo o bitjih, predmetih, dogodkih ali pojavih iz resnične stvarnosti. 

Besedilo je notranje in zunanjo členjeno po ustavljenih vzorcih, sestavljeno iz navadnih besed 

in besednih zvez.  

Dani vrsti besedila se ne razlikujeta le po namenu, jeziku in obliki ampak tudi po sprejemanju. 

Umetnostna besedila sprejemamo drugače kot neumetnostna, saj jih beremo in poslušamo 

doživljajsko, lahko tudi kritično (npr. vrednotimo dejanja književnih oseb in jih primerjamo z 

drugimi). Kadar jih beremo na glas, pa jih beremo interpretativno (Križaj in Bešter Turk, 2018).  

 enogovorno ali dvogovorno; 

Na podlagi ugotovitev, koliko sporočevalcev je tvorilo besedilo, lahko določimo, ali je besedilo 

enogovorno/monološko ali dvogovorno/dialoško. Sporazumevalno menjavo prepoznamo iz 

sloga in zgradbe besedila. Govorjena dvogovorna besedila so zgrajene iz pogovornih menjav, 

ki so pobudne in odzivne. Pri dvogovornih zapisanih besedilih pa je celo besedilo ena sama 

replika. Na začetku pisec naslovnika nagovori, ga vmes tika ali vika in se na koncu od njega 

poslovi s pozdravom in podpisom. Pri enogovornih besedilih je sporočevalec en sam. Zgradba 

in slog se od dvogovornega besedila razlikuje po zgradbi in slogu. Besedilo se začne z naslovom 

(napovedjo teme) in nadaljuje s povedmi, ki so med seboj logično povezane (Križaj idr. 2018). 

 prikazovalno, zagotavljalno, vrednotenjsko, pozivno, poizvedovalno, povezovalno 

ali izvršilno; 

Te vrste besedil določimo glede na namen sporočevalca. Namen lahko prepoznamo iz 

samostalnikov (npr. obvestilo, prošnja, čestitka), iz glagolov (npr. obveščam, prisegam, 

čestitam), iz vzklične ali rastoče intonacije (npr. Sneži! – Sneži?), iz nekaterih slovničnih ali 

glasovnih/pisnih prvin npr. iz velelnika (Upoštevajte polje zasebnosti.), lahko pa tudi iz 

okoliščin sporočanja (npr. v avtobusu: Pomikajte se proti izstopnim vratom.). 

S prikazovalnim besedilom želi sporočevalec zgolj prikazati prvino ali izsek stvarnosti. Želi, da 

naslovnik izve to, kar ve on sam. Primer besedil: seminarska naloga, referat, opis osebe, 

življenjepis, opis naprave ali postopka, definicija pojma, razlaga nastanka naravnega pojava itd. 

Zagotavljalno besedilo je tisto, s katerim sporočevalec naslovniku zagotavlja resničnost svojih 

izjav z namenom, da bi mu naslovnik verjel. Taka besedila so npr. obljuba, grožnja, naročilnica, 

pogodba, prijavnica, garancijski list itd. 
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Vrednotenjsko besedilo je tisto, v katerem sporočevalec izreka in utemeljuje svoje mnenje o 

kom ali čem z namenom vplivati na naslovnikovo mnenje o tem. Med taka besedila sodijo npr. 

ocena/kritika, pohvala, graja, komentar, oznaka, izvedensko mnenje. 

S pozivnim besedilom sporočevalec poziva naslovnika k določenem dejanju z namenom, da bi 

naslovnik to naredil. Primer takšnih besedil so npr. ukaz, prepoved, nasvet, zapoved, navodilo, 

prošnja itd. 

S poizvedovalnim besedilom sporočevalec pri naslovniku poizveduje po določenih podatkih. 

Taka besedila so npr. intervju, anketa, poizvednica. 

Povezovalno besedilo je tisto, s kateri sporočevalec ohranja ali navezuje stik z naslovnikom – 

ga pozdravi, mu izkaže hvaležnost ali obžalovanje za kaj itd. Primer takšnih besedil so npr. 

pozdrav, zahvala, opravičilo, voščilo itd. 

Izvršilno besedilo pa je tisto besedilo, s katerim sporočevalec povzroči spremembo v družbi. 

Taka besedila so npr. odstopna ali poročna izjava, oporoka, izrek sodbe (prav tam).  

 

 (prevladujoče) subjektivno ali objektivno; 

Kadar sporočevalec v besedilu navaja le podatke, ki jih lahko preverimo s čutili in se nam zato 

zdijo zanesljivi, je to besedilo (prevladujoče) objektivno. Kadar sporočevalec v besedilu izraža 

tudi svoje vrednotenje in doživljanje sveta, pa je besedilo (prevladujoče) subjektivno (Križaj in 

Bešter Turk, 2018). V objektivnih besedilih prevladujejo stvarni podatki, tretjeosebni glagoli in 

zaimki, slogovno nezaznamovane besede, v subjektivnih pa prvoosebni glagoli in zaimki, 

čustveno zaznamovane besede, vrednostni pridevniki in prislovi. Subjektivna besedila so tudi 

živahnejša v primerjavi z objektivnimi (Križaj idr. 2018). Med primere objektivnih besedil 

spadajo npr. referat, navodila za delo, časopisne/radijske/televizijske/spletne novice, poročila, 

med subjektivna besedila pa neuradni dopisi in pogovori, komentarji, reportaže, eseji in tudi 

besedila ekonomske in politične propagande (Križaj in Bešter Turk, 2018). 

 uradno/formalno ali neuradno/neformalno; 

Kadar je sporočevalec družbeno enakovreden naslovniku, ga pozdravlja in nagovarja z 

neuradnim nagovorom in pozdravom. Takšno besedilo je neuradno in je v njem pogosto 

izraženo tudi lastno mnenje in občutki, zapisano/govorjeno pa je v neknjižnem jeziku. 

Kadar je sporočevalec družbeno neenakovreden naslovniku, ga pozdravlja z uradnim 

nagovorom in njegovim strokovnim nazivom/družbenim položajem/priimkom/imenom in 

priimkom, ga vika in pogovor konča s predpisanim uradnim zaključkom in pozdravom. Pri 

pisnem sporočanju se drži predpisane zunanje oblike uradnega dopisa in se podpiše z imenom 

in priimkom ter strokovnim/družbenim nazivom. Takšno besedilo je uradno in je napisano v 

zbornem jeziku, govori pa se v knjižnem pogovornem (Križaj idr. 2018). 

 zasebno ali javno; 

Glede na to, komu je besedilo namenjeno, ločimo zasebno ali javno besedilo. Zasebna besedila 

so namenjena določenemu naslovniku in vsebujejo informacije, ki niso za vsakogar. Javno 

besedilo je tisto besedilo, ki je namenjeno komur koli in je tvorjeno v zbornem jeziku. To so 

besedila, ki so objavljena v časopisih, knjiga, revijah, na spletu, radiu in televiziji ali 

predstavljena v javnih prostorih – npr. v predavalnicah. 

V dobi digitalizacije je mejo med javnim in zasebnim sporočanjem že težko določiti. Vsa 

besedila, ki jih najdemo na spletu, so dostopna vsem, čeprav jih je avtor namenil ozkemu krogu 

prijateljev in zato v njih navajal zelo osebne podatke. Dobro moramo razmisliti, ko na spletu 

objavljamo svoje osebne podatke, pripovedujemo o svojih doživetjih, opisujemo svoj 

življenjski slog objavljamo fotografije, posnetke itd. (prav tam).   
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 opisovalno, pripovedovalno, razlagalno, utemeljevalno ali obveščevalno. 

Glede na to, kaj je tema besedila in kako se razvija ločimo, opisovalno, razlagalno, 

utemeljevalno, obveščevalno ali pripovedovalno besedilo. 

Obveščevalno besedilo nam pove, da se bo nekaj zgodilo in vsebuje podatke o tem, kaj se bo 

zgodilo, kje, kdaj in včasih tudi zakaj. Napisano je v prihodnjiku ali v dovršnem sedanjiku. 

Primer takšnih besedil so npr. seznam za nakupovanje, radijski in televizijski spored, urnik.  

Opisovalno besedilo je besedilo, v katerem sporočevalce opisuje prvino stvarnosti. Sestavljeno 

je iz teme in podtem, ki so poljubno razvrščene. Vsaka podtema je po navadi opisana v svojem 

odstavku. Glagoli so večinoma v sedanjiku, razen kadar opisujemo prvino stvarnosti, ki ne 

obstaja več.  

Pripovedovalno besedilo tvorimo takrat, kadar sporočevalec opazuje, kako se je prvina 

stvarnosti razvijala skozi čas, pri tem pa navaja njene spremembe oz. dogodke v časovnem 

zaporedju. V njem prevladujejo glagoli, ki poimenujejo dejanja in so zapisani v pretekliku.  

Razlagalno besedilo nastane takrat, ko sporočevalec opazuje vzročno-posledično povezanost 

sveta in sporoča o tem, zakaj je nastal določen pojav in kakšne so njegove posledice. Po navadi 

vsebuje tri podteme. Najprej je zapisana definicija pojava, nato vzrok za nastanek tega pojava, 

v tretji pa njegova posledica. Tudi v razlagalnem besedilu prevladujejo glagoli, ki poimenujejo 

dejanja in so zapisani v sedanjiku.  

Utemeljevalno besedilo je besedilo, v katerem sporočevalec oceni/vrednoti prvino stvarnosti in 

svojo oceno z namenom utemeljitve podkrepi z dokazi. Sestavljeno je iz dveh podtem: v eni je 

izražena sporočevalčeva ocena/mnenje, v drugi pa so naveden dejstva, na podlagi katerih si je 

sporočevalec oblikoval mnenje. Ljudje neprestano presojamo svet okoli sebe, zato so 

utemeljevalna besedila ena izmed pogostejših besedil v vsakdanjem življenju (prav tam).   

 

V besedilih ne razvijamo teme le na en način, ampak v želji celostne obravnave teme 

uporabljamo več načinov. Sporočevalec npr. najprej opisuje, nato razlaga ali pripoveduje ipd. 

Kljub temu v besedilu prevladuje eden ali dva načina (prav tam).     

 

 praktičnosporazumevalno, uradovalno, strokovno ali publicistično; 

Ljudje imamo v vsakdanjem življenju različne vloge. V zasebni vlogi nastopamo kot starši, 

sorodniki, prijatelji, sosedje, znanci; v uradovalni/poslovni vlogi kot ponudniki storitev, 

uradniki ali kot uporabniki storitev; v poklicni vlogi kot profesorji, dijaki, nekateri tudi v javni 

vlogi kot politiki, poročevalci. Vsaka družbena vloga pomeni tudi poseben način vedenja, 

oblačenja in sporazumevanja. Tudi iz besedila lahko ugotovimo, v kateri družbeni vlogi je 

sporočevalec besedilo tvoril. To prepoznamo iz teme, zgradbe in sloga besedila (Križaj in 

Bešter Turk, 2018).  

V zasebni vlogi tvorimo praktičnosporazumevalna besedila, ki so lahko govorjena (npr. 

pozdravi, pogovor) in zapisana (npr. čestitka, zasebno pismo in druge stalne oblike besedil). V 

njih se sporočevalec razodeva naslovniku – mu pokaže, kakšen je in kakšen je njegov odnos do 

njega (Pavlin Povodnik, 1997). Večinoma so ta besedila dvogovorna – neuradni/neformalni 

pogovori in dopisi (Križaj in Bešter Turk, 2018).  

V uradni/poslovni vlogi tvorimo uradovalna besedila. Sporočevalec in naslovnik sta v 

neenakovrednem družbenem razmerju in se zato spoštljivo vikata in nagovarjata. Uradovalna 

besedila so prevladujoče objektivna, saj sporočevalec v njih večinoma izreka dejstva, ne pa 

svojega mnenja in večinoma dvogovorna. Tvorjena so v knjižnem jeziku (uradni pogovori v 

knjižnem pogovornem jeziku, uradni dopisi pa v zbornem) (prav tam). 
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V poklicni vlogi tvorimo strokovna besedila in so namenjena ljudem z istimi strokovnimi 

interesi (prav tam). Prepoznamo jih po tem, da so v njih strokovni/znanstveni izrazi (čustva in 

osebni svet sta potisnjena v ozadje), avtor (navadno strokovnjak določenega področja) v njem 

navaja dokaze, s katerimi podpira svoje trditve. Izbira besed mora biti natančna, da ne pride do 

nesporazumov. Avtor se lahko sklicuje na prej navedene izsledke; izražanje je jedrnato. Za 

nazornejši prikaz lahko v besedilu najdemo slike, skice, preglednice ipd. Navedeni so tudi viri, 

s katerimi lahko vsaj delno preverimo, od kod je avtor črpal znanje za svoje delo (Pavlin 

Povodnik, 1997). Večinoma gre za enogovorna, zapisana ali govorjena besedila (npr. referat, 

predavanje) in so tvorjena v knjižnem zbornem jeziku (Križaj in Bešter Turk, 2018). 

V javni vlogi tvorimo publicistična besedila, namenjena širši javnosti. Objavljena so v 

množičnih občilih in so zapisana (npr. časopis, splet) ali govorjena (npr. televizija, radio) (prav 

tam). 

 zapisano ali govorjeno. 

Iz besedila lahko prepoznamo prvine, ki so značilne za zvočni ali vidni prenosnik. Za govorjeno 

besedilo je značilna spontanost, saj se govorec sproti odziva na naslovnika, se dopolnjuje, 

pogosto tudi ne dokonča povedi ali jih ponavlja ter skače s teme na temo. Zapisano besedilo je 

običajno skrbneje oblikovano in ubesedeno, ker ima pisec čas za pripravo, pisanje, popravljanje 

in prepis osnutka (Križaj idr. 2018).  

 

3.3  SPREJEMANJE BESEDILA 

Enogovorna besedila pogosteje sprejemamo, kot tvorimo. Sprejemanje je zapletena in naporna 

miselna dejavnosti, ki jo navadno opravljamo z določenim namenom, npr. izvedeti določen 

podatek, dopolniti svoje znanje, izvedeti čim več o dani temi ipd. Med sprejemanjem želimo 

besedila najprej razumeti (prav tam), zato besedilo razčlenjujemo in pri tem prepoznavamo več 

vrst podatkov: 

 sporočevalčev namen (t. i. naklonska razčlemba besedila); 

 temo, bistvene podatke in njihovo povezanost ter tudi manj bistvene podatke (t. i. 

predmetnopomenska razčlemba besedila); 

 okoliščine, v katerih je besedilo nastalo (t. i. okoliščinska/pragmatična razčlemba 

besedila); 

 besedno-slovnične značilnosti (t. i. besedno-slovnična razčlemba besedila); 

 tvarne značilnosti (t. i. tvarna razčlemba besedila); 

 ubesedijo svoje mnenje o besedilu (t. i. vrednotenjska razčlemba besedila); 

 razvijajo zmožnost sprejemanja in tvorjenja besedil določene besedne vrste (t. i. 

metajezikovna razčlemba besedila) (prav tam). 

Po obravnavi besedila na ta način so učenci sposobni ne samo sprejemati besedilo določene 

besedne vrste, ampak ga tudi tvoriti (Bešter, 2003).  
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3.3.1 Faze sprejemanja besedila  
 

Besedilo sprejemamo tako, da ga poslušamo ali beremo. Sprejemanje poteka v treh fazah: pred 

in med poslušanjem/branjem in po njem (Križaj in Bešter Turk, 2018). 

Poslušanje 

Najpogostejša vrsta poslušanja v življenju, tudi v šoli, je poslušanje z razumevanjem. Cilj te 

vrste poslušanja je prepoznavanje bistvenih podatkov in njihove povezanosti. Pri poslušanju 

smo učinkoviti/uspešni, če 

 pred poslušanjem pridobimo podatke o temi, besedilni vrsti in govorcu, odmislimo svoje 

predsodke do dane teme, besedilne vrste ali danega govorca, razmislimo o 

pričakovanjih, se umirimo in namestimo tako, da bomo lahko govorca dobro slišali in 

videli, ter si pripravimo pripomočke (npr. papir in pisalo, prenosni računalnik), da bomo 

lahko lažje spremljali govorjeno besedilo; 

 med poslušanjem tiho in zbrano poslušamo govorca ter opazujemo tudi nebesedne 

spremljevalce govorjenja in ponazarjalno gradivo, o posredovanem besedilu kritično 

razmišljamo in ga povezujemo s svojimi pričakovanji in predznanjem, zapišemo 

bistvene podatke in zaznamujemo njihovo povezanost, ne motimo govorca in 

poslušalcev, si zapišemo pripombe/vprašanja, ki se nam porajajo med poslušanjem, in 

jih nato v primernem trenutku z govorcem tudi razrešimo ter se vljudno odzivamo na 

govorčeve pozive k spraševanju; 

 po poslušanju sodelujemo v pogovoru o govornemu nastopu, uredimo in dopolnimo 

svoje zapiske, izdelamo povzetek (npr. v obliki dispozicijskih točk, miselnega vzorca, 

preglednice ipd.), ga ubesedilimo in s tem obnovimo poslušano besedilo ter z 

razmišljanjem o dejavnostih pred poslušanjem, med njim in po njem uzaveščamo in 

nadgrajujemo strategije poslušanja (tudi strategije učenja iz govornih besedil) (prav 

tam). 

Branje 

Dejavnosti pred in med branjem ter po njem so sicer podobne tistim pri poslušanju, ločijo pa se 

predvsem po tem, da ima bralec zapisano besedilo ves čas pred seboj. Ravno zato, se sam 

odloča, kako hitro bo bral, kaj bo prebral še enkrat ipd. Pri podrobnem/študijskem branju bomo 

uspešni, če  

 se pred branjem seznanimo z napovedano temo in besedilno vrsto ter s splošnimi 

podatki o piscu, odmislimo predsodke do dane besedilne vrste, teme in danega pisca, 

razmislimo o svojih pričakovanjih, si pripravimo pripomočke za lažje spremljanje 

zapisanega besedila, se umirimo in namestimo tako, da bomo zapisano besedilo dobro 

videli ter ga v miru prebrali; 

 med branjem zbrano sledimo zapisanemu besedilu, kritično razmišljamo o podatkih, o 

katerih beremo in jih povezujemo s svojim predznanjem/pričakovanji, prepoznavamo 

bistvene podatke (lahko jih podčrtamo, si jih izpišemo) in si zapišemo 

nerazumljive/neznane besede ter morebitna vprašanja/pripombe; 

 po branju uredimo in dopolnimo zapiske, izdelamo povzetek v izbrani obliki, se o 

morebitnih vprašanjih/pripombah pogovorimo z nekom, ki je besedilo že prebral ali pa 
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pogledamo še v kateri pisni vir, povzetek ubesedilimo in tako obnovimo zapisano 

besedilo, razmišljamo o dejavnostih med bralnim procesom, presojamo njihovo 

učinkovitost in tako uzaveščamo ter nadgrajujemo strategije branja (tudi strategije 

učenja iz zapisanih besedil) (prav tam). 

 

3.4 TVORJENJE BESEDILA 

 

Besedilo tvorimo takrat, ko postavljamo povedi v ustrezna pomenska, razvrstitvena in 

oblikovna razmerja (Ceklin Bačar, Klemenčič Glavica, Levstik in Cazinkić, 2009). Tvorjenje 

besedila je zapletena dejavnost. Vsakdanjega besednega sporočanja se naučimo doma, medtem 

ko nas zapletenejše besedilne vrste učijo tvoriti v šoli (Toporišič, 1998). Pisno sporočanje se v 

šoli običajno osredotoča na produkt pisanja (npr. spis), medtem ko se pisca besedila in proces 

pisanja zanemarja. Procesu pisanja se bi morali bolj posvečati, ker lahko z njegovim 

izboljšanjem, izboljšamo tudi zapisano besedilo (Cencič, 1996).    

 

3.4.1 Dejavniki sporazumevanja 

Na tvorjenje besedila vpliva veliko dejavnikov. Pred pisanjem ali govorjenjem se odločimo, o 

čem bomo pisali. Pri tem moramo razmisliti, kaj želimo s svojim besedilom doseči. Če želimo 

biti pri podajanju teme učinkoviti (cilj: doseči želeni namen), moramo upoštevati kraj in čas 

sporočanja in verjetnega bralca/poslušalca. Izbrati moramo jezik, v katerem bomo besedilo 

tvorili in se odločiti, ali bo besedilo govorjeno ali zapisano. Dejavniki sporočanja so torej: 

okoliščine, namen, snov, jezik, prenosnik in besedilo (Vogel, Kastelic in Ozimek, 2007). 

Okoliščine 

 

»Družbena razmerja, ki tvorijo okoliščine sporočanja, se kažejo, ko se pisec prilagaja 

naslovniku /…/ « (Cencič, 1996: 13). V mislih si vedno predstavljajmo, komu bomo besedilo 

posredovali, da ga lahko prilagodimo naslovnikovi starosti, poklicu, izobrazbi, znanju jezika, 

družbenemu razmerju, čustvenemu stanju ipd. Naslovnika upoštevamo pri izbiri načina 

izrekanja svojega namena, pri izbiri teme, kako podrobno mu bomo predstavili predmetnost, 

koliko podatkov bomo navajali, kako jih bomo razvrstili in kako ubesedilili (Križaj idr. 2018). 

  

Namen 

 

Ljudje sporočamo z določenim namenom, tega pa lahko izrazimo posredno ali neposredno. 

Kadar uporabimo glagol, ki poimenuje govorno dejanje (npr. Obljubljam ti, da te bom zvečer 

obiskal, Obveščamo vas, da je gradivo, ki ste ga naročili, prispelo.) ali nekatere slovnične ali 

glasovne prvine (npr. z velelnikom Pobriši mizo ali vzklično Končno malo dežja!), namen 

izrazimo neposredno. Kadar se izrazimo tako, da uporabimo besedne prvine, ki jih naslovnik 

ne pričakuje in ga na neki način »zapeljemo«, pa namen izrazimo posredno. Če nas npr. zanima, 

koliko je ura, lahko vprašamo: »Ali imaš uro?«. Če nas je naslovnik razumel, nam bo povedal 

točen čas; če pa je naslovnik razumel vprašanje dobesedno, nam bo odgovoril le z ja ali ne. 

Pametneje je uporabiti neposredno možnost, saj prevelika in pogosta posrednost ni vljudna in 

lahko naslovnika razjezi (prav tam).  
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Snov 

 

Vsako besedilo ima temo in vsebino. Včasih temo, o kateri bomo pisali, ne poznamo dobro. 

Takrat moramo svoje znanje izpopolniti, saj moramo med sporočanjem paziti, da navajamo 

natančne in resnične podatke, in tako tvorimo verodostojno besedilo (prav tam).  

 

 

Besedni jezik 

 

Pozorni smo na to, da izberemo jezik, ki ga obvladamo tako mi kot naslovnik (npr. oba znava 

slovensko). Izbrati moramo tudi ustrezno socialno zvrst glede na okoliščine (Vogel idr. 2007). 

Za uspešno sporočanje v slovenskem jeziku bomo: 

 uporabili besede slovenskega knjižnega jezika,  

 upoštevali slovnična in pravorečna oz. pravopisna pravila, 

 pri izbiranju besed in stavčnih vzorcev pazili, da bodo jasni ne samo nam, ampak tudi 

naslovniku,  

 povedi logično povezovali in ne bomo ponavljali besed in stavčnih vzorcev (Križaj idr. 

2018).   

 

Prenosnik 

 

Besedilo je lahko zapisano ali govorjeno; to pomeni, da naše misli prenesemo drugemu po 

vidnem ali slušnem prenosniku (Vogel idr. 2007). »Kadar besedilo prenašamo po vidnem 

prenosniku (s pomočjo svetlobe), tvorimo zapisano besedilo, kadar ga prenašamo po slušnem 

prenosniku (kot zvok), pa govorjeno besedilo« (prav tam: 86). Vsak prenosnik ima svoje 

prednosti in pomanjkljivosti, ki jih je koristno upoštevati med sporočanjem.  

 

Prednost slušnega prenosnika je, da sta poslušalec in govorec po navadi v neposrednem stiku. 

Govorec vidi, kako se poslušalec odziva na njegovo govorjenje, zato se mu lahko prilagaja (če 

je potrebno, popravi svoje govorjenje, kaj doda ali ponovi, pove glasneje/tiše, počasneje/hitreje 

ipd.). Velika pomanjkljivost slušnega prenosnika je zagotovo minljivost. Vse, kar govorec 

govori, sproti izginja. Zato mora poslušalec zbrano poslušati (kljub temu sčasoma marsikaj 

pozabi) in si kaj zapisati, da ne presliši kakšnega pomembnega podatka. 

 

Pri vidnem prenosniku pa sporočevalec in naslovnik nista v neposrednem stiku, zato se pisec 

besedila ne more sproti prilagajati bralčevemu odzivu. Zapisano besedilo ostaja na papirju ali 

v elektronski obliki, zato ga pisec lahko še popravi, dopolni, skrajša ipd. Bralec se sam odloči, 

kdaj in kako hitro bo bral, ali bo besedilo prebral v celoti, lahko si kaj prebere še enkrat, si kaj 

izpiše, podčrta (Križaj idr. 2018). 

 

Besedilo 

 

»Besedilo je tisto, kar sporočevalec tvori, in hkrati tisto, kar naslovnik sprejema (Vogel idr., 

2007: 86).« Gre za sporočevalčev in naslovnikov skupni dejavnik, k čemur teži 

sporazumevanje. Iz besedila lahko naslovnik razbere vse druge dejavnike sporočanja (Vogel 

idr. 2007). 

 

V angleški literaturi tudi pišejo o dejavnikih sporočanja. Ti se nekoliko razlikujejo od tistih, ki 

so navedeni v slovenski literaturi, po vsebini, delitvi in poimenovanju. Okoliščine so razdeljene 

na udeležence in prostor, dodan pa jim je še dejavnik spola (dani dejavniki so obravnavani 
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individualno). Raziskave namreč kažejo, da ženske in moški uporabljajo drugačen jezik v 

pogovoru ali z osebo istega spola ali osebo nasprotnega. Ženske pogosto popuščajo 

nasprotnemu stališču, uporabljajo podrejen jezik in v pogovorih spolsko mešanih govorcev 

govorijo manj kot moški. Prenosnik in snov sta dejavnika kot v slovenski literaturi, medtem ko 

sporočevalčev namen in besedilo nista omenjena. V angleški literaturi zasledimo še en dejavnik, 

imenovan ton. Ta vključuje spremenljivko formalnosti in neformalnosti, prijaznosti in 

neprijaznosti. Včasih je uporaba povzdignjene in visoke intonacije bolj vljudna kot monotona 

uporaba jezika (Harmer, 2008).   

 

 

3.4.2 Sporazumevalna načela 

Poleg zgoraj naštetih dejavnikov moramo za uspešno sporazumevanje poskušati upoštevati tudi 

sporazumevalna načela (načelo sodelovanja, kakovosti, količine, primernosti in načina), ki jih 

je razvil Grice. Gre za univerzalne zakone, s katerimi se oddaja in sprejema sporočila. (Pulko, 

2007). R. Zadravec Pešec pravi (1994), da naj bi se sporazumevanje podrejalo vsaj vodilnemu 

načelu sodelovanja, tudi če posamezni deli besedila ne bi bili skladni z ostalimi načeli.  

Načelo sodelovanja naroča, da naj bo besedilo oblikovano glede na namen in naravnanost 

pogovora, ki se ga udeležujemo. Načelo kakovosti dosežemo, če tvorimo resnično besedilo, ki 

ga lahko podkrepimo z dokazi (to velja predvsem za znanstvena besedila). Načelo količine se 

izraža s stopnjo izčrpnosti. Besedilo naj pove toliko, kot se zahteva, in ne več, kot je potrebno. 

Načelo primernosti nas vodi, da tvorimo primerna besedila, pri katerem upoštevamo dva vidika: 

katere vsebine bi bile koristne za dosego nekega cilja in katere vsebine so povezane z neko 

temo. Načelo načina pa predvideva, da naj bomo jasni in jedrnati. Pri tem načelu tudi avtor sam 

pravi, da gre za manj pomembnega, saj je pri njem bolj kot vsebina pomemben način izražanje 

te vsebine. Leech dodaja Griceovemu modelu še vljudnostno načelo, s katerim naslovniku 

omogočimo vsaj navidezno večjo udeležbo pri odločitvi za dejanje in si s tem povečamo 

možnosti za dosego željenega cilja (Pulko, 2007). 

Slovnična pravila so dogovorjena (skoraj ni izjeme), pri sporazumevalnih načelih pa je drugače. 

To je tudi njihova glavna lastnost – izbirnost. Izbiramo jih glede na potrebe in motivacijo, da bi 

besedilo oblikovali tako, da dosežemo namen (Kunst Gnamuš, 1984).  

 

3.4.3 Faze tvorjenje besedila 

 
Včasih je izbira primernega načina sporočanja, predvsem pri pogovoru, spontana. Besedilo pa 

je največkrat rezultat premišljene priprave/načrta, s katero se sporočevalec izogne številnim 

napakam in zvišuje kakovost besedila (Gomboc, 2015). Na pisno sporočanje se moramo dobro 

pripraviti, da smo lahko uspešni pri svojem delu (Križaj idr. 2018). A. Žbogar (2013) poudarja 

pomembnost dobrega osnutka kot sredstva za nastanek dobrega eseja. Skrbno načrtovanje eseja 

namreč omogoči jasno in natančno misel ter pisca usmerja, da ugotovi in preveri, kaj je tisto, 

kar res želi povedati, da loči bistvo od nebistvenega ter svoje besedilo koherentno oblikuje. 

Osnutek lahko sestavljajo ključne besede, lahko izbor navedkov iz besedila, lahko oblikujemo 

osrednjo trditev in jo skušamo v nekaj točkah razložiti iz različnih zornih kotov. Žagar (2002) 

pravi, da je brez načrta mogoče napisati le kratko sporočilo. Za pisanje zahtevnejšega besedila 

je nujno premisliti, kaj bomo sploh zapisali. Že pred pisanjem moramo vedeti, kako bomo 

začeli, kaj vse bomo povedali in kako bomo besedilo zaključili. Bralci si želijo jasna, urejena 

in smiselna besedila. 
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Toporišič (1998) nastanek besedila razdeli v tri faze: iznajdba ali invencija, urejanje ali 

dispozicija in ubesedovanje ali gradnja (kompozicija). Avtorice učbenika Na pragu besedila – 

izdaja s plusom (Križaj idr. 2018) tem Toporišičevim fazam dodajo še dve. Prvi dve fazi 

poimenujejo enako kot Toporišič, tretja faza pa je poimenovana ubsediljevanje. Dodani fazi sta 

popravljanje prve različice besedila in prepis popravljenega besedila ter oddaja besedila. Na 

pisno sporočanje se moramo dobro pripraviti, da smo lahko uspešni pri svojem delu. Podrobneje 

si oglejmo, kako nam znanje posameznih faz koristi pri tvorjenju besedil. 

Iznajdba/invencija 

Najprej se odločimo za temo in besedilno vrsto, lahko pa nam ju določi kdo drug (npr. 

profesor/profesorica v šoli). Nato podrobno preberemo literaturo, da vidimo, kaj je o dani temi 

že povedanega. Tako bomo tudi lažje izdelali načrt npr. v obliki opornih točk ali miselnega 

vzorca, v katerem bomo določili podteme in jih obogatili z bistvenimi podatki. Pri samem 

izbiranju strokovne literature in določanju podtem in bistvenih podatkov si lahko pomagamo z 

naslednjimi vprašanji: Kaj vem o dani temi in kaj me zanima o njej?, Kdo in kaj je o tem že 

pisal?, S čim bom empirično dopolnil že znane ugotovitve?, Kaj sem odkril novega?. 

Urejanje gradiva/dispozicija 

V drugi fazi zbrano gradivo uredimo in ovrednotimo (zavržemo manj pomembne podatke) ter 

določimo zaporedje in povezavo posameznih sestavin, da nastane smiselna celota. Pri določenih 

besedilnih vrstam moramo dodati še kakšen del, npr. pri doživljajskem spisu uvod in zaključek. 

Ubesediljevanje/elokucija 

Pri tretji fazi začnemo pisati prvo različico besedila. Če smo si izbrali temo, o kateri veliko 

vemo oz. smo zanjo zbrali veliko gradiva in ga smiselno uredili, pri tej fazi ne bomo imeli 

večjih težav. Zbrano in urejeno gradivom moramo le preobraziti v besedilo, pri tem pa 

upoštevamo načela uspešnega sporočanja. Pri pisanju moramo paziti, da ne izražamo svojih 

občutkov ali neargumentiranih trditev (Križaj idr. 2018). Pri ubesediljenju moramo vaditi tudi 

različne oblike povezanosti povedi v večpovednih enogovornih besedilih. Te so povezane na 

besedni (kohezija – načini ponavljanja prvin stvarnosti), pomenski (koherenca – logična 

razmerja med povedmi) in obvestilni (členitev po aktualnosti) ravni. Kohezijo učenci uzavestijo 

s pomočjo branja in poslušanja, načine ponavljanja prvin v stvarnosti (besed) pa učenci 

sistematično vadijo z vajami v delovnih zvezkih. (Potočnik, 2004).  

Popravljanje prve različice besedila 

Napisano besedilo preberemo še vsaj enkrat, tudi na glas, in se pri tem vživimo v vlogo bralca. 

Tako lažje vrednotimo verodostojnost, razumljivost, ustreznost, pravilnost in učinkovitost 

svojega besedila. Če je potrebno, besedilo popravimo, pri tem si pomagamo z jezikovnimi in 

drugimi priročniki. Pametno je, da damo besedilo v branje in jezikovno presojo tudi komu 

drugemu. 

Prepisovanje popravljenega besedila in navajanje virov 

V zadnji fazi tvorjenja besedila prepišemo popravljeno besedilo. Prepis je pomemben, saj ne 

moremo oddati besedil s prečrtanimi in pripisanimi deli. Če smo si pri pisanju pomagali z 

drugimi besedili, na koncu dodamo tudi seznam uporabljene strokovne literature (navajamo jo 

po znanih navodilih) (Križaj idr. 2018).  
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Učitelj/učiteljica mora učencem nujno pokazati, kako načrtovati besedilo. Pri navajanju na 

upoštevanje vseh faz sporočanja je torej nujna postopnost (Potočnik, 2004).  

Kot smo že omenili, moramo pri sporočanju upoštevati tudi načela uspešnega sporočanja:  

1. Sporočamo z jasnim namenom. 

2. Sporočamo le o tem, kar dobro poznamo.  

3. Upoštevamo okoliščine sporočanja. 

4. Upoštevamo prvine in pravila danega besednega jezika. 

5. Upoštevamo oz. posnemamo značilno zgradbo izbrane besedilne vrste. 

6. Upoštevamo prednosti in pomanjkljivosti prenosnika (Križaj idr. 2018). 

Procesa pisanja v slovenski in angleški osnovni šoli sta si zelo podobna. Nacionalni učni načrt 

(DfE, 2013) je v Angliji predlagal naslednje faze pri tvorjenju besedila (angl. a model of the 

writing process), ki je sestavljen iz načrtovanja (angl. planning) in nato oblikovanje osnutka 

(angl. drafting). Sledi pregledovanje (angl. revising) in popravljanje napak (angl. proofread) 

in na koncu priprava končne verzije besedila (angl. preparing a final copy). Pomembno je, da 

se pri poučevanju osredinimo na to, kako napišemo besedilo, in pazimo, da ne poučujemo s 

popravljanjem napak. Učitelji morajo učence voditi skozi celoten proces z namenom, da jim 

postane domač in v celoti razumljiv (Welsh Assembly Government, 2010). 

 

Zelo pogosto si zaporedje poučevanja sledi takole: branje, diskusija o temi pisanja, širjenje 

besedišča, samostojno pisanje z učiteljevo podporo, oddaja besedila, vrnitev popravljenih 

besedil s spodbujajočimi komentarji učitelja (prav tam). 

 

3.4.4 Vloga staršev 
 

Učenje pisanja poteka tako v šoli kot tudi doma (Browne, 1993). Starši imajo pomembno 

preventivno vlogo, saj so oni tisti, ki svojemu otroku berejo, ko še ne zna brati in tudi takrat, ko 

se otrok že uči brati. Z večjim številom prebranih knjig je večja možnost, da bo otrok motiviran 

za branje, da bo imel bogatejši besedni zaklad, posledično pa se bo tudi z večjim veseljem lotili 

nalog pisanja. Starši spodbujajo naravni razvoj otrokovega pisanja, kadar pohvalijo in z 

navdušenjem nagrajujejo njihove poskuse po pisnem sporočanju (Križaj Ortar idr. 2000). Deset 

aktivnosti, ki jih lahko starši skupaj s svojimi otroki uporabijo doma: 

 otroku dajo beležko in pisalo ter ga pustijo, da ga uporabi, kakor želi; 

 starši in otrok skupaj delajo in ustvarijo knjigo, ki jo piše in ilustrira otrok; 

 otrok naredi katalog svojih igrač; 

 napiše listek za nakupovanje; 

 opiše in nariše najljubšo trgovino; 

 napiše pismo svojim staršem, ti pa mu odgovorijo; 

 napiše kuharski recept, po katerem lahko kasneje tudi pripravi jed; 

 piše dnevnik; 

 starši napišejo knjigo, otrok pa jo bere; 

 otrok obogati album s kratkim opisom za vsako fotografijo (Browne, 1993). 

Doma lahko starši zagotovijo realne situacije za pisanje, resnično publiko in otroku ponudijo 

razširjen spekter izkušenj za pisanje. Praksa, ki jo učenci opravljajo doma, pomembno vpliva 

na otrokov odnos do pisanja in povečuje samozavest za pisanje (prav tam). 
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4 TVORJENJE BESEDIL V SLOVENSKI OSNOVNI ŠOLI 
 

Otroci se z besedili različnih besedilnih vrst srečajo že v vsakdanjem življenju (Žagar, 1996). 

Brez težav ločijo npr. med risanko in poročili, filmom in reklamo, slikanico in stripom, pravljico 

in lekcijo v učbeniku. Več težav pa nastopi, ko morajo razlikovati npr. med pripovedjo in 

poročilom, legendo in bajko, ali ko morajo tvoriti obnovo, doživljajski spis itd. (Žagar, 1992b), 

zato te razlike spoznavajo z učiteljevo pomočjo (Žagar, 1996).  

Ko se učenci srečajo z besedilom določene besedilne vrste, mora to imeti pravilno sestavo in 

biti jezikovno neoporečno. Učenec sprejema izvirna sporočila, tj. besedila, s katerimi se srečuje 

v vsakdanjem življenju. (Bešter Turk, 2003). Pomembno je, da učitelj besedilo pred uporabo 

pri pouku vrednoti. Če želimo, da bodo učenci razvijali sporazumevalno zmožnost, jim moramo 

zagotoviti delo s kakovostnimi besedili. Besedila morajo biti ustrezna (v skladu z učenčevo 

starostjo, ki vključuje upoštevanje učenčevih potreb, izkušenj, interesov, predznanja, 

sporazumevalne in spoznavne zmožnosti itd.) in pravilna. Pravilnost besedil se določa na 

podlagi presojanja zgradbe besedilne vrste, predstavitve predmetnosti, o kateri govori besedilo; 

okoliščin, v katerih je besedilo nastalo, in upoštevanja pravil slovenskega knjižnega besedila. 

Včasih je potrebno besedila nepravilne sestave ali jezikovnih napak prirediti ali popraviti. Pri 

tem moramo ohraniti tipične tipografske prvine – npr. v publicističnih besedilih. Kriterija za 

vrednotenje besedil za obravnavanje pri pouku pa veljajo tudi za besedila, ki jih učenci 

obravnavajo pri drugih predmetih (Bešter Turk, 2006). Na govorjenje in pisanje moramo gledati 

tudi skozi perspektivo poslušanja in branja. Skozi perspektivo poslušanja zato, ker je pisanje 

pretvarjanje glasov/besed/povedi/besedil iz slušne/zvočne v vidno/svetlobno obliko in ker 

znanje, ki ga učenci dobijo s sistematičnim razvijanjem zmožnosti poslušanja besedil 

uporabljajo tudi pri tvorjenju besedil. Skozi perspektivo branja pa zato, ker z branjem učenci 

uzavestijo zgradbo in značilnosti posameznih besedilnih vrst in si pri pisanju pomagajo z 

zgledom, razvijajo besedni zaklad in naučene bralne strategije uporabljajo kot pomoč pri 

tvorjenju besedil (Potočnik, 2004).  

Pri jezikovnem pouku učenci tvorijo neumetnostna dvogovorna in enogovorna besedila. Učijo 

se, da se dvogovorna besedila tvorijo drugače in po drugih načelih kot enogovorna, spoznavajo 

in preizkušajo pa tudi razna načela in strategije tvorjenja enogovornih neumetnostnih besedil 

(Križaj in Bešter Turk, 2018). V poučevanje pisanja ne vključujemo spontanosti, vključujemo 

pa čim več igrivosti, zaupanja v otrokove zmožnosti in dopuščanja, da otroci sami narekujejo 

svoj tempo učenja (Žagar, 1996). Učitelj daje pred pisanjem okvirna navodila, kako naj učenci 

oblikujejo svoje besedilo (Žagar, 1992b). 

»Pri predmetu slovenščina učenci tvorijo (govorijo, pišejo), sprejemajo (poslušajo, berejo) in 

razčlenjujejo svoji starosti, sporazumevalnim in spoznavnim/domišljijskim zmožnostim, 

izkušnjam in zanimanju ustrezna neumetnostna in umetnostna besedila; tako dejavno razvijajo 

svoje sporazumevalne, spoznavne in ustvarjalne zmožnosti ter si uzaveščajo temeljne razlike v 

sprejemanju, tvorjenju in zgradbi neumetnostnih in umetnostnih besedil« (Program, 2011: 97). 

Tvorjenje enogovornih neumetnostnih besedil delimo v tri faze: pred in med tvorjenjem ter po 

njem (Križaj in Bešter Turk, 2018). 

Pred tvorjenjem besedila učitelj izbere besedilno vrsto in temo besedila (ali si ju izberejo učenci 

sami). Ob zgledu, učiteljevi pomoči ali samostojno izdelajo miselni vzorec. Napišejo 

podteme/ključne besede ter jim pripišejo bistvene podatke pri tem pa upoštevajo znanje o dani 

besedilni vrsti (npr. pri opisu živali so podteme: zunanjost, bivališče, prehranjevanje, 

razmnoževanje). Pri določanju bistvenih podatkov izhajajo iz teme in si pomagajo s svojim 

znanjem ter z digitalnimi ali tiskanimi priročniki. S tem opravijo prvo fazo sporočanja. Ko je 
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miselni vzorec dokončan, s številkami zaznamujejo zaporedje podtem oz. ključnih besed, isto 

naredijo še za bistvene podatke, ki so jih zapisali pri posamezni podtemi. Glede na zahtevo 

besedilne vrste dodajo še uvod in zaključek (npr. pri pripovedi). S tem ko po vzorcu/modelu 

naredijo načrt za besedilo, opravijo 2. fazo sporočanja. 

Med tvorjenjem učenci pretvarjajo miselni vzorec v besedilo (3. faza sporočanja). Sledi branje 

in presojanje prve različice besedila ter zaznamovanje napak (4. faza). Pri tem si lahko 

pomagajo z naslednjimi vprašanji:  

 Ali bo naslovnik brez težav razumel moje besedilo? 

 Ali so podatki v mojem besedilu resnični? 

 Ali se vsebina navezuje na naslov? 

 Ali ima besedilo rdečo nit? 

 Ali besedilo »lepo teče«? 

 Ali je besedilo zaokroženo? 

 Ali ima besedilo vse sestavine dane besedilne vrste? 

 Ali ima besedilo značilno obliko? 

 Ali so povedi smiselno/logično razvrščene?  

 Ali se besede večkrat ponovijo? 

 Ali sem uporabljal/-a knjižne besede? 

 Ali sem postavil/-a besede v pravilno obliko? 

 Ali je moja pisava berljiva? 

 Ali je na začetku povedi velika začetnica? 

 Ali je na kocu povedi pravo ločilo? 

 Ali so vejice na pravem mestu? 

 Ali sem besedilo ustrezno členil/-a na odstavke? 

Nato napake odpravijo in besedilo prepišejo brez napak (5. faza). Do imenovane faze poteka 

tvorjenje besedila. Če želijo učenci govorno nastopati, morajo besedilo večkrat prebrati in si ga 

skušati čim bolj zapomniti. Izdelajo lahko tudi ponazorila (6. faza). Če imajo učenci govorni 

nastop (7. faza), nastopajo ob besedilni predlogi ali pa s pomočjo miselnega vzorca ali druge 

nebesedilne predloge. Govorni nastop brez predloge je odsvetovan. 

Po tvorjenju učenci presojajo govorne nastope svojih sošolcev in sošolk ali njihovo zapisano 

besedilo. To presojajo tako, kot so presojali svoj osnutek besedila (zgornja vprašanja). 

Razmišljajo tudi o tem, kako so se pripravili na tvorjenje besedila, kako so besedilo presojali in 

popravljali. Z opisovanjem svoje dejavnosti lahko namreč izboljšajo svojo zmožnost tvorjenja 

besedila (prav tam). 

Preverjanje/ocenjevanje zmožnosti tvorjenja besedil se preverja in ocenjuje tako, da učenci 

tvorijo besedilo dane besedilne vrste. Učitelj vrednoti tako jezikovno pravilnost in ustreznost 

kot tudi oblikovno, zgradbeno ter slogovno ustreznost, razumljivost in verodostojnost besedila 

pa tudi, da se iz urejenosti besedila vidi, da je učenec udejanil vse faze sporočanja (prav tam). 

Učitelj na koncu nujno pove oceno, kako uspešni so bili učenci pri tvorjenju besedila, saj se 

tako navajajo na pisanje te in tudi drugih vrst besedil (Žagar, 1992b). Spise mora učitelj 

razčlenjevati z večjo mero zaupanja v otroško ustvarjalnost in ne pustiti, da bi ga učenčeve 

napake preveč ovirale pri tem. Tako bo lažje opazil dosežke, ki jih je posameznik usvojil (Žagar, 

1988b). Ocenjevanje pa ne sme biti sredstvo za pritiskanje na učenca, ampak ga mora usmerjati 

pri odpravljanju napak. Pri prvih poskusih pisanja zagotovo nastajajo napake, vendar jih lahko 

s postopnim povečevanjem znanja in spretnosti pri učencih odpravimo. Približati jim moramo 

dejstvo, da je pisanje besedila enako kot doseganje športnih uspehov – potrebna je vaja, zato 
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pri pisanju ni dovolj le prvi zapis (Žagar, 1996). Z merili za ocenjevanje besedil so učenci 

seznanjeni že pred tvorjenjem besedila (objavljena v spletni učilnici, napisana na plakatu v 

razredu) (Žagar, 1992b). 

 

4.1 MOTIVIRANJE UČENCEV ZA PISANJE 

Učence za pisanje v prvi vrsti motiviramo tako, da jih prepričamo, da je njihovo besedilo 

potrebno in ga bodo ljudje brali (Žagar, 1992a). Naslednji korak je izbira teme besedila, ki mora 

ustrezati izkušnjam in znanju učencem – če je le možno, se o temi dogovorimo skupaj (Žagar, 

1992b). Žagar (1992a) opozarja, da teme ne smejo biti vsiljene. Pri tem navaja primer, ko so 

morali včasih učenci ob vsaki obletnici vojne pisati o tem (npr. primer enega izmed naslovov: 

Bratstvo in enotnost naših narodov – pridobitev NOB). Temo je potrebno prilagajati in morda 

naslov zamenjati, da je učencem bližji npr. s temle; Naši krajani pripovedujejo o vojni – mi 

zapisujemo. Ob taki akciji so učenci spoznavali ljudi, ki so pripovedovali o nenavadnih 

doživljajih, o resnici o vojnem času in z zapisovanjem ohranili pričanja.     

V nižjih razredih učence za pisanje motiviramo z različnimi dejavnostmi: 

 premetanke in besede v besedah (npr. iz besede jabolko učenci sestavljajo nove besede); 

 besede z isto začetnico (npr. učenci poiščejo deset besed, ki se začnejo na črko l); 

 risanje z besedami, ko učenci naštevajo podpomenke določenega področja (npr. pijače, 

glasbila, deli telesa) in jih zapisujejo v za to primerne like (npr. steklenica, kitara, roka). 

S tem načinom si učenci bogatijo besedni zaklad, lahko pa taka zbirka besed predstavlja 

izhodišče za tvorjenje besedila; 

 otroška vprašanja, ko učenci sprašujejo učitelja o določeni temi; 

 otroški odgovori, ko učenci odgovarjajo na odprta vprašanja in s tem podajajo izvirne 

odgovore; 

 miselni vzorci – v sredino zapišemo osrednji pojem, o koli njega pa nizamo ključne 

besede; 

 napisi na risbah in v obliki risb (prav tam). Dober primer je učiteljice iz OŠ Trnovo, ki 

je v razred vpeljala pisanje na barvne liste, izrezane v različne stvari, npr. v oblike 

prometnih znakov, cvetlic, domačih živali ipd. Učenci so se na ta način takoj poistovetili 

z izrezanimi stvarmi, o katerih so nato nastali zanimivi spisi (Žagar, 1996).  

Veliko motivacijo za pisanje lahko učenci pridobivajo tudi z branjem knjig (ne le leposlovja, 

ampak tudi poljudnoznanstvenih knjig in revij, leksikonov ipd.) ali pa temo za svoja besedila 

črpajo iz lastnih izkušenj in domišljije (Žagar, 1992a). Za spodbuditev ustvarjalne domišljije ni 

potrebno veliko. Včasih je dovolj, da učitelj učencem pokaže kak predmet ipd. (Žagar, 1988a).  

Pisanje domišljijskega spisa je v šoli še vedno pogosto. Kljub temu se učitelji premalo zavedajo, 

da je tudi pri domišljiji potrebna predpriprava. Učitelji pričakujejo, da bodo učenci domišljijski 

spis napisali takoj, vendar tega ne zmorejo vsi. Čeprav učitelji neuspeh utemeljujejo s tem, da 

učenci nimajo domišljije, je krivda predvsem na učiteljevi strani. Učenci morajo biti za vsako 

pisanje pripravljeni, morda videti čim več konkretnega gradiva, kot so knjige, dokumenti, 

fotografije. Pri pisanju jim pomagajo tudi obisk muzejev, živalskih vrtov, delavnic ipd. 

Zamišljajo si, kako bi bilo živeti v vlogi športnika/pilota. Domišljijo lahko širimo s pogovorom, 

v katerem naj vprašanja dopuščajo različne odgovore. Avtor (prav tam) navaja odlične primere 

takšnih vprašanj npr. Kakšen avto bi bilo treba konstruirati, da ne bi bilo težav s parkiranjem?; 
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Kako bi preživel večer v družinskem krogu brez elektrike? Ni težko sestavljati domišljijskih 

zgodb, če se pri pouku stalno povezuje abstraktno in konkretno, igra in sproščeno razmišljanje. 

Pri izbiri naslovov bo moral učitelj razmišljati morda še bolj kot pri izbiranju naslova za 

doživljajski spis. Pri tem lahko uporabi različne teme: pravljične (predelovanje pravljic, 

oživljanje stvari in poosebljanje živali), pustolovske in znanstvenofantastične. Pri slednji je 

največji problem le v tem, ali si avtor zna zamisliti podrobnosti ali ne. Primeri naslovov 

znanstvene fantastike: Interferon – čudežno zdravilo, Namesto mene dela robot, Kaj razmišlja 

Marsovec o Zemljanih. Nekaj naslovov lahko najdemo tudi pri M. Pavlin Povodnik (1997): 

Tovarna smeha, Denar raste, Onesnaženo Zemljo sem ozdravil, Izdelovalec vremena, Zdravilo 

za učenje itd. 

Žagar (1992a) in M. Pavlin Povodnik (1997) navajata nekaj pravil pri pisanju domišljijskega 

spisa: 

1. Pripovedovanje mora biti jasno in živo, da se lahko bralec vživi v zgodbo in vidi dogajanje 

tako kot v filmu. 

2. Zaporedje dogodkov mora biti smiselno in v zgodbi ne sme biti preveč vzporednih dogajanj 

(glavni del mora biti jasno viden). 

3. Na pomembnih mestih je potrebno uporabiti premi govor. 

4. Vsebina mora biti izvirna (besedilo ni zanimivo, če zgodbo povzamemo iz knjige/filma). 

5. Ni nujno, da bodo vsi bralci sprejeli določene izzivalne predloge (npr. rad bi bil neviden, da 

bi lahko hodil po glavah svojih sošolk in sošolcev). 

6. Besedišče naj bo bogato, izogibati se je potrebno ponavljanju. Pravo bogstvo so lahko tudi 

nove besede, ki jih iznajdemo sami (pri njihovi rabi pa ne pretiravamo). 

7. V besedilu uporabljamo preteklik, razen na določenih mestih, ko lahko uporabimo 

dramatični sedanjik. 

Ne glede na to, ali gre za pisanje domišljijskega ali doživljajskega spisa, pa bi morali učitelji 

naslove domačih in šolskih nalog zapisovati na sezname in se s tem izogibali, da bi učenci 

večkrat pisali o istem ali podobnem naslovu (Žagar, 1971). 

Spodbuda za pisanje so lahko tudi šolska glasila. Učenci se lahko izpopolnjujejo v pisanju in se 

predstavljajo širšemu krogu ljudi. Prvotno so bila šolska glasila le umetnostna, vse pogosteje 

pa postajajo tudi publicistična (intervjuji, ankete, poročila ipd.) (Žagar, 1992a). Slaba stran pri 

objavljanju besedil v šolskih glasilih je, da imajo premalo prostora za vse. Rešitev za to so tudi 

objave na oglasnih deskah posameznega razreda; uvajanje map, v katere se shranjuje najboljše 

pisne izdelke učencev; dobra ideja pa je tudi vključevanje izvirnih otroških pesmi, iger, 

sestavkov v šolske prireditve (Žagar, 1971). 

 

4.2 TVORJENJE PRIPOVEDOVALNEGA BESEDILA 

»Pripovedovanje ali naracija je navadno kronološka (časovno zapovrstna) in logična 

(nastajanje, razvoj, minevanje pojavov, spreminjanje lastnosti, upoštevanje razmerja med 

vzrokom in posledico) predstavitev resničnega ali izmišljenega dogodka, doživetja (Marc in 

Torkar Papež, 2006: 60).« Takšna besedila po navadi najdemo v umetnostnih in 

praktičnosporazumevalnih besedilih, tudi v publicističnih (Marc in Torkar Papež, 2006).  

Na razredni stopnji učenci pogosto tvorijo pripovedovalna besedila. Pripovedovalno besedilo 

ima stalno zgradbo (Gomboc, 2015), sporoča potek nekega dogajanja in je lahko govorjeno ali 
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zapisano (Žagar, 2002). Besedilo ima po navadi naslov, s katerim že povemo temo našega 

besedila. Običajno je tridelno, sestavljeno iz uvoda, jedra in zaključka (Gomboc, 2015).  

V uvodu predstavimo, o čem, o kom in čemu bomo pisali. V njem poskušamo bralce pritegniti 

k našemu besedilu (Žagar, 2002), zato mora biti uvod kratek, jedrnat in živahen (Gomboc, 

2015). V uvodu zaživi stik med sporočevalcem in naslovnikom (Marc in Torkar Papež, 2006).  

Jedro je najobsežnejši del in je sestavljen iz več odstavkov. Čeprav gre za daljši del, moramo 

biti previdni, da ni napolnjen z nepomembnimi informacijami (Žagar, 2002). Jedro obravnava 

v uvodu nakazano temo, ki se počasi razvija od motiva do motiva. Posamezni deli besedila 

morajo biti med seboj povezani. (Gomboc, 2015).  

D. Marc in K. Torkar Papež (2006) pišeta o tem, da je zaključek sestavljen iz treh delov: 

povzetka, poziva in učinkovitega konca. V povzetku povzamemo bistvo sporočila. Nadaljujemo 

s pozivom k določenemu dejanju, ki je potrditev cilja (pridobiti drugega za našo stvar). 

Zaključimo z učinkovitim koncem (npr. vodilno/življenjsko načelo, poučen izrek ipd.), o 

katerem razmislimo že vnaprej.  

Vendar zgradba ni vedno takšna. Poleg tridelne zgradbe poznamo še fragmentarno. Beseda 

fragment pomeni odlomek, drobec, torej gre za del celote. Pri razlaganju neprijetnosti po navadi 

razlagamo o vzrokih za rezultat, ki ga povemo na koncu. Razburljive in zanimive vsebine pa 

pogosto začnemo predstavljati na napeti točki in takrat uvod izpustimo. Kadar pa je rezultat 

dogajanja že vnaprej znan, je zaključek povsem odveč (Pavlin Povodnik, 1997).  

Ljudje pripovedujemo zato, da bi med poslušalci dosegli učinek. Po navadi pripovedujemo o 

zanimivih, neznanih in nenavadnih dogodkih, pri tem pa domiselno izbiramo besede, besedne 

zveze in povedi. Pripovedovanje je po navadi ustno sporočanje, če gre za zapisano pripoved, 

pa govorimo o doživljajskem spisu (Žagar, 1996). Žagar (2002) podaja nekaj nasvetov za 

pisanje tega najpogostejšega pripovedovalnega besedila v šoli: 

 izčrpno predstavimo en dogodek, ki se nam je zgodil; 

 bistva ne predstavimo takoj, ampak vsebino postopoma stopnjujemo; 

 dobro moramo vedeti, kateri dogodek je najpomembnejši in ga na temu primeren način 

tudi predstaviti; 

 pripovedovati moramo tako, da bo bralec »padel« v zgodbo; 

 na dramatičnih delih vsebine naj bi uporabili premi govor; 

 pri pripovedovanju po navadi uporabljamo preteklik, sedanjik uporabimo le na napetih 

delih zgodbe. 

Nasvete za sestavo pripovedovalnega besedila daje tudi M. Pavlin Povodnik (1997), ki pravi, 

da moramo vedno upoštevati naslovnika, razmisliti, ali bomo uporabili tridelno ali 

fragmentarno obliko besedila, si pripraviti oporne točke, se izogibati ponavljanju besedi in misli 

(jasna in jedrnata vsebina), paziti na slovnico in pravopis ter med pisanjem uporabljati odstavke.  

Žagar (2002) napiše tudi nasvete za dober slog in svetuje, da moramo pisati na kratko. Nobena 

beseda ne sme biti odveč, seveda pa ne smemo pisati tako na kratko, da ne bi izrazili svojih 

misli in zanje navedli primere. Pri pisanju moramo biti jasni, saj nesporazumov ne moremo 

reševati sproti tako kot pri govorjenju. Predvsem pa je pomembno pisati primerno okoliščinam.   

Mlajši učenci so bolj nagnjeni k tvorjenju doživljajskih besedil, ki so po navadi krajša. 

Naštevajo dogodke, ki so jih doživeli od jutra do večera, in vsi so prikazani enakovredno npr. 
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malica je toliko pomembna kot predstava, ki so jo videli. Učitelj jim lahko pomaga tako, da jim 

naroči, da se omejijo na ožji časovni del in ga predstavijo z več podrobnostmi. Na ta način 

dobimo izvirnejša in bolj osebna besedila (Žagar, 1996).  

Tudi J. Bauer (2016) svetuje, kako napisati pripoved, zgodbo. Pravi, da je pomembno, da si že 

pred pisanjem na grobo zamislimo celotno vsebino in razmislimo o njenih delih. Za začetek si 

začrtamo, kateri bodo glavni liki in kje se bo pripoved odvijala. Nato je potrebno poskrbeti za 

stopnjevanje napetosti, ki vodi do glavnega zapleta. Sledi razmislek o tem, kako se bo zaplet 

razrešil in zgodba zaključila. Pri tem ni nujno, da je konec vedno srečen. Pri načrtovanju si 

lahko pomagamo z miselnim vzorcem ali pa morda sestavimo »kazalo«, s katerim zgodbi 

določimo jasen potek. Razmisliti je potrebno tudi o tem, katero vrsto zgodbe želimo napisati: 

komedijo, fantazijsko pripoved, grozljivko, realistično pripoved, pustolovsko zgodbo ali 

romantično komedijo. Ko se odločimo za vrsto, moramo odločitvi slediti od začetka do konca. 

Avtorica (prav tam) za to navaja primer, kako nenavadno bi bilo, če bi v zgodbo o zapletenih 

odnosih med mamo in hčerko vrnili poglavje, kako Nezemljani med šolskim odmorom ugrabijo 

učitelje.  

Pozabiti ne smemo niti na naslov. Včasih si ga domislimo takoj, včasih o njem razmišljamo še 

tudi takrat, ko je zgodba že napisana. Naslov je zelo pomemben, ker morebitnega bralca najprej 

pritegne (prav tam).  

Ko razmislimo o prej omenjenih delih, sledi podrobnejše pisanje. Na začetku predstavimo 

osebe (enega ali več junakov) in kraj dogajanja (temačen, prijeten). Začetek je pomemben, zato 

mora biti dovolj zanimiv, skrivnosten, duhovit, napet ipd., da privabi bralca. Dodaten nasvet, 

ki ga avtorica J. Bauer (2016) navaja pri uvodu je, da vanj vključimo nekaj, kar bo postalo 

pomembno šele skozi razvijanjem zgodbe (morda predmet/misel, ki na koncu junaku pomaga 

premagati nasprotnika).  

Sredino avtorica imenuje kot vsebino, meso, gorivo zgodbe. V njej se odvije večina dogodkov. 

Skrivnosti in težave je dobro razporediti skozi celotno zgodbo, da več časa ohranjamo napetost 

(junak razreši prvo težavo pa se že pojavi druga).  

Ko pridemo do zaključka, vemo, da so se dogodki že zvrstili (vse skrivnosti/težave morajo biti 

do konca zgodbe razrešeni), odločiti se moramo le, kaj se zgodi z našimi junaki in kakšno je po 

vseh dogodkih zdaj njihovo življenje. Zgodbo lahko zaključimo tudi tako, da bralca 

presenetimo s popolnim preobratom.    

Še nekaj dodatnih nasvetov, ki jih J. Bauer (2016) doda na koncu: 

 pred pisanjem razmislimo o temi zgodbe, 

 odločimo se skozi oči katerega junaka bomo pripovedovali zgodbo, 

 pripovedujemo v prvi ali tretji osebi, 

 pazimo na pravilno uporabo ločil, 

 zgodbo čez nekaj časa še enkrat preberimo in izločimo, če se nam zdi kaj odveč. 

Avtorica ves čas poudarja tudi, da je za pisanje zelo pomembno veliko brati (med branjem se 

nam porajajo ideje) in vaditi (Bauer, 2016). Tudi A. Browne (1993) poudarja, da sta branje in 

pisanje vzajemni dejavnosti in da učenje branja podpira učenje pisanja. Učenci berejo knjige iz 

bralnega kotička v učilnici, knjige iz knjižnice in tiste, ki jih imajo doma; knjige, ki jih učencem 

berejo drugi; knjige, ki jih naredijo učenci sami in tiste, ki jih naredijo učitelji pa tudi velike 
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knjige, ki jih naredijo in si jih delijo vsi skupaj, tako učenci kot učitelji. Z branjem učenci dobijo 

vizualno predstavo zapisanega jezika in širijo svoj besedni zaklad.  

Raziskava, izvedena v Angliji, nam sporoča, da sta branje in pisanje močno povezana. Rezultati 

so pokazali, da več kot 2/5 učencev, ki glede na svojo starost presegajo pričakovani nivo branja, 

presegajo tudi pričakovani nivo pisanja. In 3/5 učencev, ki glede na svojo starost berejo pod 

pričakovanim nivojem, tudi pišejo pod pričakovanim nivojem (Clark, 2013a).   

Težave pri tvorjenju pripovedovalnega besedila 

Učenci imajo pri pisanju svojih doživetij velikokrat težave, ker mislijo, da morajo predstaviti 

res pomemben dogodek. Dogodek si zato izmislijo, čeprav ni nujno, da so ga doživeli, zato pri 

pripovedovanju tudi niso tako prepričljivi. Ena od težav je tudi ta, da učenci poročajo o 

dogodku, ki se dogaja od jutra do večera. Dolžino besedila pogojujejo z oceno in so zato 

razočarani, ker kljub dolgemu spisu ne dobijo visoke ocene. Težave ima tudi učitelj, ker npr. 

ne more najti teme, ki bi ustrezala čisto vsem v razredu, zato po navadi poda okvirno temo 

(Žagar, 1996). Velikokrat se pri pouku mešata učenje pisave in pravopisa ter besedna 

ustvarjalnost (Žagar, 1992a). Pri tem moramo paziti, da pravila pisca usmerjajo in ne ovirajo 

(Cencič, 1996).   

 

4.3 VLOGA UČITELJA  

Učenci 5. razreda sistematično in dejavno spoznavajo, kako se pripraviti na tvorjenje besedila, 

kako tvoriti besedilo in kako ga izboljšati. To znanje nato v višjih razredih uporabljajo in 

nadgrajujejo pri govornem nastopanju in pisanju besedil raznih vrst.  

Učitelj mora pri poučevanju tvorjenja besedil upoštevati, da imajo učenci pri tem precej težav. 

Včasih lahko porabijo veliko časa samo zato, ker ne vedo, o čem naj pišejo, kaj naj pišejo, s 

čim naj začnejo besedilo, kako naj ga nadaljujejo in s čim naj ga končajo. Tudi če ob pomoči 

le napišejo besedilo ali pa jim besedilo napiše kdo drug, ga po navadi ne preberejo in ne 

odpravijo napak. Če napake odpravijo ali jim jih odpravi kdo drug, pa se jim pogosto besedila 

ne ljubi prepisati, ker se jim zdi to izguba časa. 

Ravno zato mora učitelj učence ozaveščati o tem, da je tvorjenje besedila podobno vsakdanjim 

opravilom in se moramo nanj dobro pripraviti (narediti načrt). Pri tem jih spodbuja, da 

razmišljajo o poteku vsakdanjih opravil, k naštevanju korakov in k razmišljanju o tem, zakaj so 

ti koraki sploh potrebni.    

Potrebno jim je približati tudi to, kako sploh načrtovati tvorjenje besedila, kaj delamo v 

posameznih fazah in zakaj je to potrebno. Učitelj naj s pomočjo naslovov in tem z učenci najprej 

utrjuje le 1. in 2. fazo sporočanja, saj sta temeljni. Navaditi se morajo, da v prvi fazi naredijo 

miselni vzorec, preglednico oz. katero koli drugi način, ki jim najbolj ustreza, ter uporabljajo 

priročnike, v 2. fazi pa podatke smiselno razvrstijo. Če gre za pripovedno besedilo, je potrebno 

učence opozoriti, da ne pozabijo na uvod in zaključek. Nikakor pa jih ne sme učitelj na tridelno 

zgradbo opozarjati pri npr. opisovalnem besedilu.  

Ko učenci obvladajo 1. in 2. fazo, preidejo k 3. in 4. Pri 3. fazi naj opazujejo, kako je ta povezana 

s prvima dvema, predvsem v smislu, kako lažje je pisati besedilo, če imaš izdelan načrt. Pri 4. 

fazi je učence potrebno spodbujati, da svoje besedilo presojajo iz druge perspektive, z vidika 

bralca (razmišljajo naj, ali bi bilo besedilo drugi osebi razumljivo, ali bi nanj učinkovalo tako, 
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kot si sporočevalci želijo, in ali bi se jim besedilo zdelo ustrezno) in sporočevalca (v tej vlogi 

ne vidijo vseh svojih napak, zlasti tistih, ki se tičejo razumljivosti, ustreznosti in učinkovitosti 

besedila). Spodbujati jih je potrebno tudi k rabi jezikovnih priročnikov (npr. SSKJ) in k 

sodelovanju s sošolci. Učenec pokaže besedilo svojemu sošolcu in ga prosi, da besedilo prebere 

in zaznamuje njegove napake (brez posmehovanja ipd.). 

Vsako tvorjenje zapisanega besedila se konča s 5. fazo, v kateri učenci popravljeno besedilo 

prepišejo. V tej fazi mora učitelj učencem povedati, da besedila ne pišejo zase, ampak za nekoga 

drugega, zato mu moramo oddati lepo oblikovano in čitljivo besedilo. 

Ker veliko besedil učenci napišejo doma, je potrebno o danih fazah seznaniti tudi starše (npr. 

na prvem roditeljskem sestanku). Starši bodo lahko lažje pomagali svojim otrokom, namesto 

da delo opravijo namesto njih in pri tem ovirajo razvijanje otrokove sporazumevalne zmožnosti 

in utrjujejo njegove dvome o zmožnostih. 

Dobro je učence spodbujati tudi k pisanju besedil in k pošiljanju danih besedil na učiteljev e-

naslov. Učitelj naj bi nato pregledal njihova besedila in jim podal mnenje. 

Pomembno je, da se učitelj zaveda, da lahko učenci nadgrajujejo svojo zmožnost tvorjenja 

besedil le tako, da napišejo čim več besedil, da o danih besedilih prejmejo povratno informacijo, 

da se med urjenjem spremlja njihove številne poskuse in se jim pove oz. napiše konkretne 

pripombe za izboljšanje – izboljšave se tudi preveri (Križaj in Bešter Turk, 2018). 

 

 

5 TVORJENJE BESEDIL V ANGLEŠKI OSNOVNI ŠOLI 
 

5.1 ANGLEŠKI ŠOLSKI SISTEM 

V angleški šolski sistem so praviloma zajete: Anglija, Wales, Škotska, Severna Irska in nekaj 

manjših otoških državic. Podobno ureditev imajo tudi v nekaterih bivših britanskih kolonijah 

(Piciga, 1992). Anglija sicer slovi kot dežela z močnim vplivom tradicije, vendar sta staro in 

novo uspela najti skupno pot tudi v izobraževanju. Tako je bil v drugi polovici 20. stoletja 

ustvarjen nekoliko specifičen šolski sistem (Parkelj, 1991).  

Slika 2: Shema izobraževalnega sistema v Angliji (EACEA, 2009/2010, str. 37) 

Izobraževalni sistem v Veliki Britaniji obsega (Slika 2) obvezno izobraževanje, ki traja od 5. 

do 16. leta in nadaljnje šolanje oz. visokošolsko izobraževanje. Obvezno izobraževanje mora, 

glede na odstavek iz Zakona o izobraževanju iz leta 1996, učencem zagotoviti učinkovito 

izobraževanje, prilagojeno glede na otrokovo starost, sposobnosti, nadarjenost in na katerokoli 

posebno potrebo, ki bi jo otrok morda imel (EACEA, 2009/2010). Omenjeno izobraževanje 

sestoji iz osnove (angl. primary school) za učence od 5. do 11. leta in iz srednje šole (angl. 
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secondary school) za učence od 11. do 16. leta. Osnovna šola je razdeljena še na otroško šolo 

(angl. infant school) od 5. do 7. leta in nižjo šolo (angl. senior school) od 7. do 11. leta starosti. 

(Piciga, 1992). Po starem sistemu se je na podlagi inteligenčnega količnika otroke razvrščalo v 

dane šole. Najsposobnejši so odšli na gimnazije (angl. grammar school), srednje sposobni v 

srednje tehnične in trgovske šole, manj sposobni pa v srednje moderne šole. Po novem sistemu 

pa takšne selekcije ni več in vsi otroci v 11. letu starosti preidejo v enotno srednjo šolo (angl. 

comprehensive-middle), na kateri se diferenciacija opravi v prvih dveh letih na podlagi 

opazovanja in spremljanja rezultatov učenčevega razvoja. Učenci, ki so na to šolo prišli že pri 

9 letih, pri 13 letih prestopijo v njen višji nivo (angl. comprehensive-upper), v katerem so 

različni diferencirani programi (Parkelj, 1991). Starši se lahko odločijo tudi za to, da se bo 

njihov otrok izobraževal doma, namesto da ga pošljejo v šolo. Šolski sistem vodi in je zanjo 

odgovorno ministrstvo za šolstvo (angl. Department for Education and Skills), na lokalni ravni 

pa se vodstvo prenese na lokalne izobraževalne ustanove in svet šole (EACEA, 2009/2010). 

Angleški učni načrt (ang. National curriculum)  

Ena od pomembnih reform britanskega izobraževalnega sistema v 80. letih je uvajanje 

nacionalnega kurikuluma, ki naj bi prispeval k boljši kvaliteti dela (Piciga, 1992). Eden izmed 

glavnih ciljev njihovega učnega načrta je zagotoviti napredovanje učencev pri osnovah 

angleščine, matematike in naravoslovja – to so tudi glavni trije predmeti. Poleg napredovanja 

pri šolskih predmetih so v učni načrt vnesene tudi zmožnosti, ki se pri učencih ves čas 

spodbujajo in jim bodo koristile tudi kasneje v življenju in ne le v šoli: komunikacija, 

informacijska tehnologija, računanje, delo z drugimi, izboljšanje lastnega učenja in nastopanja 

ter reševanje problemov.  

Učni načrt je razdeljen na štiri stopnje – key stage. Prva stopnja (key stage 1 – KS1) za učence 

od 5. do 7. leta, druga stopanja (2. key stage – KS2) za učence med 7. in 11. letom, tretja stopnja 

(key stage 3 – KS3) za tiste med 11. in 14. letom  in četrta stopnja (key stage 4 – KS4) za učence 

od 14. in 16. leta starosti (EACEA, 2009/2010).   

 

5.2 TVORJENJE ZAPISANEGA BESEDILA V ANGLEŠKI OSNOVNI ŠOLI 
 

Če učenem približamo dejstvo, da lahko zapišemo vse, kar lahko izgovorimo, jim približamo 

tudi bistvo učenja pisanja. Proces učenja pisanja zahteva čas – učenci se skozi posamezne faze 

pisanja pomikajo počasi (Browne, 1993).   

Pozornost je potrebno nameniti natančnemu in sistematičnemu poučevanju individualnih 

spretnosti. Poučevanje v tej smeri bo učencem zagotavljalo, da postanejo učinkovitejši pri 

pisanju: da razvijajo ideje skozi pisanje, da se sporazumevajo z različnimi ciljnimi skupinami 

glede na različne namene, se soočijo z nalogami ocenjevanja in spopadejo s katerimi koli 

drugimi nalogami pisanja. Te spretnosti pisanja se morajo izvajati usklajeno v celotni šoli (npr. 

vsi učitelji razredne stopnje morajo sprejeti dogovor o strukturi in vsebini, ki jo bodo podajali 

svojim učencem; s tem se izognemo zmedenosti med napredovanjem učencev v višje razrede). 

Učitelji morajo spretnosti pisanja poučevati dosledno (Welsh Assembly Government, 2010). 

  

Dokazi iz zadnjih poročil Estyn (2008) pri učencih/učenkah starih od 7 do 14 let kažejo, da 

čeprav se je v šolah poučevanja pisnih spretnosti učinkovito dvignilo, nekatera dejstva ostajajo: 

 

1. Več let zapored so učenci dosegli višje standarde branja kot pisanja (2. in 3. stopnja). 
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2. Vrzel med standardi branja in pisanja, ki se kažejo na 1. stopnji, se eksponentno 

povečujejo na stopnjah 2. in 3. 

3. V zadnjih 10 letih je razlika med uspešnostjo fantov in deklet največja ravno pri 

pisanju.1,2  

4. Vsebina besedil učencev/učenk je pomanjkljiva zaradi nekaterih slabših sposobnosti 

pisanja (netočnost v zapisu besed, postavljanje ločil, slovnica). 

5. Manj sposobni učenci pogosto počasi napredujejo pri učenju zaradi slabše razvitih 

pisnih sposobnostih. 

6. Le majhno število šol zagotavlja, da se sposobnejše učence preizkusi in izzove z 

različnimi pisnimi nalogami. 

7. Med procesom so zamujene priložnosti za razvoj komunikacijskih spretnosti učencev. 

8. Pomembna pomanjkljivost pri poučevanju je pomanjkanje pozornosti za izboljšanje 

kakovosti in natančnosti pisanja učencev. 

9. Zelo malo šol uporablja informacije o oceni za načrtovanje izboljšav pri pisanju v enaki 

meri, kot uporabljajo te informacije o oceni za izboljšanje branja. 

 

 

5.2.1 Poučevanje pisanja 

Kakovost poučevanja v Angliji se je v zadnjih letih stalno izboljševala. Dobro poučevanje in 

navdušenje nad jezikom in književnostjo spodbujata pozitiven odnos do jezika in literature. V 

najučinkovitejših učnih urah učitelj poveže govorjenje in poslušanje, branje in pisanje, da 

učenci razumejo, da so te sporazumevalne dejavnosti medsebojno odvisne. Učenci s 

poslušanjem in branjem razumejo, kako jezik izraža pomen, in ti veščini tudi razvijajo (prav 

tam). 

Veliko učencem je samostojno pisanje zelo težko, ker gre za proces, pri katerem je potrebno 

misliti na več stvari hkrati. Najprej morajo načrtovati vsebino, razmišljati o pravilnih besedah, 

o sestavi povedi, pravopisu in vse to prenesti na papir. Velikokrat večino njihove pozornosti 

zavzame pravopis, ostaja pa jim malo časa za razmišljanje o kompozicijskem vidiku njihovega 

besedila. Poleg tega morajo biti učitelji ustvarjalni pri vključevanju vseh učencev, tudi tistih, ki 

so slabo pripravljeni, učencev z disleksijo ali z drugimi specifičnimi učnimi težavami. Učitelj 

jim mora zagotoviti primerno povratno informacijo in podporo, da lahko sodelujejo v celotnem 

procesu pisanja in so zanj tudi motivirani (Welsh Assembly Government, 2010). 

 

Pogovor je bistveno orodje za pisanje, zato je za učence potrebno pripraviti čim več priložnosti 

za pogovor pred in med pisanjem ter po njem. V razpravi je potrebno: pojasniti komu in čemu 

pišemo, predstaviti novo besedišče in jezikovno strukturo, aktivirati predhodno znanje in ga 

povezovati z novim, izpopolniti učenčeve ideje za pisanje, jih spodbuditi h kritičnem 

razmišljanju  in zagotoviti povratno informacijo o njihovem pisanju. Mlade učence je treba 

spodbujati, da za načrtovanje uporabljajo tudi slike in ustno vadijo, kaj bodo napisali. Uporabite 

je potrebno skupinske razprave in strategije (npr. razmišljanje, pogovor s sošolcem za poseben 

namen), da učenci razjasnijo in raziščejo svoje ideje, hkrati pa sodelujejo in izpopolnjujejo 

svoje jezikovne spretnosti (Ministry of Education, 2012).  

                                                           
1 Skrbna izbira in uporaba različnih gradiv, predvsem takšnih, ki izzovejo predstave o spolnih stereotipih, 

pripomore k učinkovitem učenju učencev. Ena izmed angleških osnovnih šol je na ta način dvignila raven dosežkov 

fantov (Estyn, 2008). 
2 V raziskavi DfE (2012) je bil eden izmed glavnih vzrokov ta, da so fantje stereotipizirani kot slabši učenci pri 

pouku angleščine in da ne vidijo povezave med pismenostjo in uspehom v življenju. 
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Strategije za pisanje  

Učitelj mora eksplicitno poučevati spretnosti in strategije, ki jih učenci potrebujejo za tvorjenje 

zapisanega besedila – zlasti tiste, ki gradijo njihovo ozaveščanje o tem, kako pregledati in 

izboljšati svoje delo z uporabo nekaterih strategij (prav tam).  

PROCES STRATEGIJA 

Postavljanje vprašanj samemu sebi Zakaj pišem besedilo? Komu? Katere 

jezikovne prvine moram uporabiti? Kako 

bom organiziral besedilo? 

 

Načrtovanje vsebine Razmišljam o vsebini, da se prilagodim dani 

nalogi: 

 z možgansko nevihto: individualno 

ali v skupini; 

 z raziskovanjem teme v knjigah, na 

spletu in z zapisovanjem opomb; 

 z uporaba drugih virov. 

 

Pogovarjanje Ustno vadim to, kar bo moralo biti napisano 

(lahko v manjših skupinah ali v paru). Vodilo 

pri tem naj bo: »Če učenci ne znajo 

razmišljati o temi, potem ne bodo znali o temi 

niti pisati.«  

 

Pisanje prve različice Pišem besedilo in upoštevamo zaporedje 

vsebine. Tukaj na pravopis nisem pozoren. 

To je še posebej pomembno za učence, ki 

niso pripravljeni, oz. učence s posebnimi 

potrebami, ki ne smejo izgubiti motivacije 

zaradi napak ali slabe pisave. Tudi A. 

Browne (1993) pravi, da naj učitelj namesto 

popravljanja vsake napake učencem raje 

pripravi pravilne modele, s katerimi bodo 

lahko sami zaznali napake, ki so jih naredili, 

in jih nato tudi odpravili. 
 

Pregledovanje besedila Ponovno branje prve različice, samemu sebi 

ali sošolcu in poprava slovničnih 

pomanjkljivosti. Pri tem si pomagamo s 

kriteriji: 

 Je besedilo smiselno? 

 Ali besedilu manjka določeni 

podatek? 

 Moram kaj izpustiti, nadomestiti, ker 

se besede ponavljajo? 

Popravljanje besedila Preverjanje:  

 strukture, zaporedja idej/dogodkov, 

da zagotovimo koherentnost besedila, 

 zapisa besed, ločil in slovnice. 
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Priprava končne različice Priprava končne različice besedila,  

primernega za javnost. 

 
Preglednica 1: Primer strategij za tvorjenje besedila (povzeto po Welsh Assembly Government, 2010) 

 

Ključni pristopi pri poučevanju pisanja so jezikovne izkušnje, skupinsko, interaktivno, vodeno 

in individualno pisanje. Za kateri pristop se bodo učitelji odločili, je odvisno od specifičnih 

potreb  učencev. Veliko učencem je koristen način, pri katerem se vsi skupaj pripravljajo na 

pisanje, to pa jih potem vodi v samostojne pisce. Pogosto je pred uporabo katerega koli drugega 

pristopa (skupno/vodeno/interaktivno/individualno pisanje) pomembno uporabiti učenčeve 

jezikovne izkušnje, ki jih spodbujajo k raziskovanju, razmišljanju in pogovarjanju. Pogovor 

pomaga učencem okrepiti besedišče in vzorce jezika. Pisanje pogosto sledi jezikovnim 

izkušnjam. Učitelj s pomočjo učencev napiše besedilo o določeni izkušnji, ta pa nato vsem na 

voljo za branje. Učenci lahko napišejo tudi svoja besedila. Deljene jezikovne izkušnje so lahko 

enostavne in improvizirane (npr. odziv na sliko/prebrano knjigo ali pa recimo pogovor o 

vsakdanjih stvareh, ki so se zgodile ali bile opažene). Druge jezikovne izkušnje pa so bolj 

načrtovane, npr. izlet v park/muzej ali dejavnosti v razredu npr. izvajanje eksperimentov. Ta 

pristop je zelo koristen še posebej za: izgradnjo banke izkušenj; bogatenje jezika; uvajanje 

pismenosti za učence, ki so novi na šoli; zagotavljanje motivacije tistim, ki se bojijo izražanja 

ali odločanja o tem, kaj želijo pisati; podporo učencem, ki potrebujejo dodatno pomoč pri 

besedišču in slovnici (Ministry of Education, 2012). 
 

Vodeno (ang. guided writing) in skupno pisanje (ang. shared writing) sta najboljša 

vzorca/modela za poučevanje pisanja. Vključujeta prikazovanje in raziskovanje odločitev, ki 

jih pisec ustvarja v procesu tvorjenja. Ko postane metoda samospraševanja, ki je v središču 

obeh strategij, učencem samoumevna, je zelo verjetno, da bodo pri samostojnem pisanju učenci 

uporabili enake pristope med tvorjenjem besedila in s tem izboljševali tudi lastno pisanje 

(Welsh Assembly Government, 2010).  
 

Skupno pisanje 

Čeprav se nekateri vidiki pisanja prekrivajo s pristopom jezikovnih izkušenj, je pri slednjih 

poudarek na tem, da pogovor/diskusija bogati jezik, pri skupnem pisanju pa se učenci učijo o 

procesu pisanja. Glavna značilnost je, da vidni procesi pisanja, ki jih uporabljajo dobri pisci, 

postanejo vidni procesi tistim, ki so slabši pri pisanju. Obstajajo 4 splošne tehnike pri 

poučevanju vodenega pisanja, ki pomagajo učencem k večji neodvisnosti: 

 demonstracija učitelja, 

 pisanje učitelja, 

 politika brez dvigovanja rok in postavljanje ustreznih vprašanj (učencem vseh 

sposobnosti morajo zagotoviti sodelovanje v diskusiji in ta mora biti primerna njihovim 

učnim potrebam), 

 uporaba belih tabel, ko se učenci in učitelj usmerjajo le na specifičen predmet učne ure 

(otroci lahko delajo sami ali v paru, svoje odločitve predstavijo na tabli, razred pa skupaj 

izbere najprimernejši predlog. Ta način spodbuja učence, da se odločajo, zakaj je en 

predlog prevladal nad drugim). 

 

Delo na ta način učitelju omogoča, da vidi sodelovanje vseh učencev in tako presodi, kdo 

potrebuje nadaljnjo podporo (individualno ali v skupini vodenega pisanja) (Ministry of 

Education, 2012). 
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Pri skupnem pisanju je pomembno: 

 da se učitelj skupaj z učenci strinja, kako bo občinstvo in namen pisne naloge določil 

strukturo, slog, ton, slovnične značilnosti in vsebino besedila; 

 uporabiti posebne cilje, ki potekajo skozi celotno učno uro, npr. razširitev povedi, 

uporaba vejice, uporaba preteklika itd.; 

 da učitelj pri učencih spodbuja samodejno uporabo osnovnih ločil; 

 na glas ponoviti poved pred zapisom, saj se jo učenci tako lažje naučijo zapisati; 

 s celotnim razredom razpravljati, zakaj je bila ena odločitev bolj zaželena od druge; 

 da se učitelj med pisanjem ustavi in se osredini na razpravo o specifičnem cilju. Pri tem 

pazi, da ne izgubi pozornosti učencev; 

 da učitelj sprejema predloge učencev, ki bodo pripomogli h kvalitetnejšim besedilom; 

 postavljanje vprašanj učencev, ki se bojijo, da bi bili njihovi odgovori napačni (prav 

tam). 

 

Ta pristop se uporablja v vseh razredih predvsem takrat, kadar želimo naučiti določen vidik 

pisanja, koristen pa je tudi za podporo učencem, ki imajo težave npr. z načrtovanjem in 

ustvarjanjem idej ter z izbiro besedišča in določenih stavčnih struktur (prav tam). 
 

Zaradi časovne stiske se vodeno pisanje ne more vedno uporabljati kot odskočna deska za 

samostojno pisanje. Večini otrok uspe narediti prehod iz skupnega pisanja v individualno, 

vendar mora biti skupno pisanje skrbno načrtovano, vključno z vso podporo, ki bi jo lahko 

učenci pri tem potrebovali (Welsh Assembly Government, 2010). Deljenemu pisanju pogosto 

sledi vodeno pisanje, pri katerem učenci uporabljajo to, kar so se pri skupnem pisanju naučili o 

pisanju (Ministry of Education, 2012).    

 

Interaktivno pisanje 

Je najučinkovitejše za manjše skupine. Gre za različico skupnega pisanja, pri katerem učitelj 

vodi pisanje in da model/vzorec (kratek del besedila), učenci pa prepišejo besedilo. Učenci 

lahko vadijo zapis besed (preverjajo ga lahko z določenim programom), priložnost pa imajo 

dobiti takojšnjo povratno informacijo in podporo učitelja. Interaktivno pisanje zagotavlja varno 

in spodbudno okolje za nepripravljene pisce, npr. za učence, ki se morajo osrediniti na tehnične 

vidike pisanja (pravilno oblikovanje črk, zapis besed, uporaba ločil itd.) (prav tam).    

Vodeno pisanje 

Vodeno pisanje je most med tvorjenjem besedila s celim razredom in 

individualnim/samostojnim pisanjem. Vključuje poučevanje v manjših skupinah (učenci so v 

skupine razdeljeni po podobnih sposobnostih). Vodeno pisanje zagotavlja priložnost, da se 

učitelj osredini na učence, ki so zamudili glavni del učenja med skupnim pisanjem (angl. shared 

writing), oz. jim zagotovi spretnosti, pri katerih se počutijo negotove. Z dano strategijo lahko 

izzovemo tudi sposobnejše in samozavestnejše pisce.  

Vodeno pisanje učitelju omogoča:  

 nadziranje in poseganje v postopek pisanja ne glede na to, ali učenci začnejo pisati, 

popravljati nekaj, kar so že napisali ali, prejmejo komentarje učitelja, ki je odgovoren 

za njihovo pisno delo; 

 osredinjenje na potrebe in sposobnosti učencev; 
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 dobro izkoristiti čas.  

Učenci pridobijo samozavest med delom v majhnih skupinah in so bolj motivirani, saj gre za 

aktivni pristop. Na ta način dela se je potrebno dobro pripraviti, učitelj mora imeti sposobnosti 

za vodenje skupine, skupino pa mora znati pripraviti tudi na rutino samostojnega dela. 

Ko se učenci pripravljajo na pisanje, si učitelj lahko pomaga z vprašanji npr. Zakaj pišemo to? 

Za koga pišemo to? Kaj želimo povedati? Čigave ideje bomo uporabili? Kako lahko povežemo 

te ideje? Kako naj začnemo? Kako naj končamo? itd. Kadar učenci popravljajo svojo besedilo 

pa jim lahko učitelj zastavi naslednja vprašanja npr. Je vaše besedilo smiselno? Je jezik 

primeren bralcem? Ste kaj izpustili? Lahko to poved oblikuješ drugače? itd. (Welsh Assembly 

Government, 2010). 

Samostojno pisanje 

Učenci sami pišejo za različne namene in vadijo to, kar so se naučili pri skupnem in vodenem 

pisanju (Ministry of Education, 2012).   

   

5.2.2 Motiviranje učencev za pisanje 
 

Učenci vseh starosti se učijo pisati z raziskovanjem in posnemanjem pisanja drugih. Skupaj z 

besedili, ki jih učitelj z učenci ustvarja, z dejavnostmi, v katerih pridobivajo jezikovne izkušnje, 

s skupnim pisanjem in z besedili, ki jih uporablja za skupno ter vodeno branje, pogosto 

zagotavlja odlične modele/vzorce in motivacijo za učence. Eden od primerov zanimivega 

modela, ki smo ga našli v literaturi, je, da naj bi učitelj istočasno tvoril besedilo z učenci in 

izdelek na koncu tudi oddali. Če je učitelj pri tem samozavesten, to samozavest vlije tudi svojim 

učencem, hkrati pa jih zelo motivira za pisanje. Pri usmerjanju in spodbujanju učencev mora 

biti učitelj jasen, da opazijo, kaj potrebujejo učinkoviti pisci, in raziskujejo različne vidike, kot 

so besedišče, struktura povedi in besedila. Dobro je vključiti tudi jezik iz besedil skupnega in 

vodenega branja ter jih prenesti v skupno pisanje ter tako učencem zagotoviti podporo pri 

njihovem pisanju.  

Potrebno je pripraviti tudi priložnosti za pisanje, in sicer ne samo pri jezikovnem pouku, ampak 

ves dan, da se učenci lahko vidijo v vlogi pisca.  

Seveda pa pisanje poučujemo tudi z uporabo načrtovanih pristopov. Dejavnosti po branju 

besedila pogosto vključujejo pisanje. Učenci morajo vključiti lastne izkušnje in ideje, npr. po 

branju zgodbe učenci razpravljajo o vprašanjih3 in pišejo svoja mnenja v pisni obliki. 

Učenci najbolje pišejo, ko je pisanje pomembno za njihove potrebe in interese, npr. članke za 

revije, brošure ali plakate o aktualnih temah, kritike za knjižni klub, zgodbe, pesmi in dramska 

besedila, ki jih delijo z drugimi. Učenčevo pisanje je običajno posledica močne spodbude, kot 

je npr. prebrani roman, kratka zgodba, igra, poezija ali neliterarna spodbuda (informativni letak, 

članek v časopisu/filmu/televiziji). Spodbuda za pisanje so lahko tudi npr. igranje vlog, 

improvizacija, ki vodijo k razmišljanju učencev (prav tam). 

 

                                                           
3 V dani literaturi je omenjen primer zgodbe o oposumu in mamini hobotnici. Vprašanje, o katerem bi lahko 

razpravljali učenci, je npr. Ali naj se ljudem dovoli, da obdržijo oposuma/hobotnico za hišnega ljubljenčka? (prav 

tam). 
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Natančno zapisovanje besed, postavljanje ločil in slovnica so bistvenega pomena za jasno 

sporočanje bralca. Raziskave kažejo, da večina učencev misli, da so pravopis, ločila in slovnica 

najtežji vidiki učenja pisanja. Šole, ki so izboljšale natančnost pisanja učencev, imajo za 

poučevanje teh vidikov jasne smernice, ki jih vsi učitelji na šoli dosledno upoštevajo. Ti učitelji 

razumejo, da je potrebno učence zapisovanje besed, postavljanje ločil in slovnice poučevati 

eksplicitno (Estyn, 2008). 

 

Pomembno je okolje, v katerem se učenci učijo; učilnica, ki bo učence motivirala za pisanje 

različnih besedil mora imeti naslednje: 

 velik arhiv različnih besedil, ki so lahko uporabljena kot modeli pri ustvarjanje besedil 

npr. oglasi, časopisi, revije, stripi, enciklopedije, IKT viri, kratke zgodbe, poezija, miti 

in legende, elektronska sporočila, dramska besedila,  recepti, informativne brošure itd.; 

 učenčevo lastno zbirko receptov, poročil, informativnih letakov; besed, ki pri zapisu 

sledijo določenemu vzorcu; sopomenke besed, kratke zgodbe, učinkovite uvode v 

zgodbe, učinkovite opise itd.; 

 steno učenčevih izdelkov, ki kažejo njihovo najboljše delo (učitelj/učiteljica naj izdelke 

menja); 

 predstavitev učnega načrta, ki se redno uporablja in na katero se učitelj redno sklicuje, 

npr. plakati, ki so jih ustvarili učenci, in predstavljajo, kako biti dober sogovorec; 

vprašanja, ki si jih je potrebno zastaviti pred pisanjem; značilnosti različnih vrst besedila 

itd.; 

 motivacijsko gradivo, ki se navezuje na trenutno temo ali nalogo: slike, predstavitev na 

interaktivni tabli, avdiovizualna oprema, besedne stene itd.; 

 dovolj IKT-sredstev, ki učencem omogočajo ustvarjanje besedil, pri katerih lahko 

združujejo slike, zvoke in samo besedilo: računalnik, interaktivna tabla, dostop do 

interneta itd.; 

 organizacija učilnice, ki omogoča različne oblike dela glede na nivo naloge: 

o delo v celotnem razredu za dejavnosti, kot je t. i. skupno pisanje (angl. shared 

writing); 

o skupinsko delo z učiteljevim prispevkom, npr. dejavnost vodenega pisanja 

(angl. guided writing); 

o delo v parih, kot priložnost za izmenjavo in izboljšanje idej, za potrjevanje 

razumevanja, za podajanje primerov itd.; 

o delo v manjših skupinah za razpravo o vprašanjih pred pisanjem – skupine 

navadno določi učitelj; 

o prijateljske skupine za razpravo in načrtovanje (določijo jih učenci sami); 

o individualno delo s podporo učitelja. 

 

V raziskavi v okviru  raziskovalnega programa Writing is Primary so se v eni izmed angleških 

šol odločili povečati obseg pripomočkov za podporo pisanju. Učitelji so različne pripomočke, 

kot so slovarji, tezavri in slovnice, dopolnili z drugimi viri, npr. kartice za zapis besed, kartice 

za besedišče ipd. Skupaj s strokovnjaki so razvili tudi priročnik, ki učencem ponuja strategije 

za tvorjenje npr. zgodbe (strategije za predstavljanje oseb, prostora dogajanja, dejanja, fizični 

videz itd.). V priročniku so bili navedeni tudi pridevniki, ki so služili kot pomoč pri opisovanju 

oseb. Rezultati so pokazali, da je ta način omogočil, da so učenci samostojnejši pri tvorjenju 

besedil, izboljšali so se tudi njihovi pisni izdelki. Ker so lahko sami preverjali natančnost 

svojega dela, so se izboljšale tudi njihove pisne sposobnosti (Ings, 2009). 
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Učitelji se velikokrat sprašujejo, kakšno finančno vrednost imajo določeni pripomočki. Veliko 

pripomočkov sploh ne stane veliko, recimo: katalogi, brošure, revije, časopisi, materiali za 

podporo učnega načrta, letaki, internet itd. Če bodo učenci vključeni v zbiranje takšnih virov, 

bodo verjetno pokazali tudi večje zanimanje za pisanje in vire uporabili tudi za podporo pri 

lastnem pisanju. Seveda je potrebno omenjene vire zagotoviti za vse učilnice v šoli (Welsh 

Assembly Government, 2010). 

 

Motivirajo lahko tudi:  

 lokalne skupnosti (v eni izmed raziskav je bilo dokazano, da je jasen dolgoročni načrt v 

eni izmed lokalnih skupnosti privedel do visokih standardov pismenosti na KS1 in KS2. 

Ta dolgoročni načrt je obsegal: širok nabor priporočil in vzorčnih materialov za 

poučevanje in ocenjevanje pisanja; dostop do strokovnjakov, ki so zagotovili 

usposabljanje in podporo učiteljem z namenom izboljšati poučevanje pisanja; razvito 

strategijo pismenosti za razvoj komunikacijskih spretnosti, ki izboljšujejo standarde 

pisanja, in pogosto vrednotenje, ki zagotavlja spremljanje in izboljševanje učenja 

pisanja) (Ings, 2009); 

 ljudje, ki so na šoli, npr. knjižničarka, ki bo pomagala poiskati veliko pomembnih virov, 

s katerimi si lahko učenci pomagajo; učitelji, ki so strokovnjaki na svojem področju; 

pomagajo pa lahko tudi obiskovalci (starši, dedki in babice, bivši učenci, vključevanje 

gledališča v izobraževanje, obiskovanje lokalnih podjetnikov ipd.) (Welsh Assembly 

Government, 2010). 

 

5.2.3 Vloga učitelja 
 

Učenje pisanja po fazah je zelo pomembno. Učitelj ne sme dati učencu praznega lista papirja z 

naslovom in nalogo, da naj napiše »zgodbo«, poročilo itd. (razen če gre za ocenjevanje, za kar 

je treba učenca prej dobro pripraviti). Strah pred praznim papirjem ni tako redek pojav med 

učenci, ki nimajo ideje, kako začeti. Pomanjkanje zamisli vodi k upadu motivacije, izgubi 

samozavesti in prelaganju pisanja v življenju nasploh (razen če se izrecno ne naučimo strategij 

pisanja in se tako spopademo s pisanjem besedila). Za napredovanje potrebujejo učenci dobro 

poučevanje, ki vključuje redne priložnosti za razvoj spretnosti pisanja; model pisanja, ki jim 

služi kot vzorec uspešnega pisanja in učinkovito vrednotenje pisanja, ki učenca usmerja k 

izboljšanju svojega dela. Učinkovit pisec doseže raven, ko mu vidiki pisanja, kot so zapis besed, 

postavljanje ločil ipd., postanejo samodejni, zato je zmožen svojo pozornost posvetiti 

preizkušanju jezika in obliki samega besedila. Učitelji se morajo odzivati na učence in njihovo 

trenutno znanje ne glede na to, kaj bi učenci že morali znati (prav tam). 

Učence je treba spodbujati k temu, da vidijo pisanje kot proces, ki vključuje: načrtovanje 

vsebine, pripravo osnutka, vrednotenje, pregledovanje in popravljanje. Ko se bo učenec navadil 

delati na ta način, bo ta proces postal del njegovega mišljenja, posledično pa bo lahko učenec 

določene faze opravil (v mislih) tudi, če bo imel malo časa. Pearson je leta 1976 predstavil 

tridelni sistem, ki razlaga, da je pomen besedila odvisen od semantičnega, skladenjskega in 

grafofonemičnega dela. Ta sistem se je uporabljal za bralce, vendar je lahko uporaben tudi za 

pisce pri ustvarjanju besedila. Semantični del se navezuje na znanje o temi, poudarek je na 

besedišču; pri skladnji se znanje navezuje na slovnico in zgradbo besedila; v grafofonemičnem 

delu pa je znanje navezano na zapis besed in povedi. Za učence je pomembno, da že od zgodnjih 
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let dobijo priložnost za rast svojega znanja in zmožnosti v okviru posamezne sestavine (zgoraj 

omenjenega tridelnega sistema), da bi pisali učinkovito. Učitelj je tisti, ki mora zagotoviti te 

priložnosti za to, da bi  

 razširil njihovo znanje o določeni temi, o ljudeh, krajih in idejah s pomočjo spraševanja 

in diskutiranja, s pomočjo branja različnih vrst besedil, s pomočjo praktičnih dejavnosti, 

kot so igre vlog, s pomočjo uporabe IKT-ja in z izpostavljanjem učencev različnim 

izkušnjam zunaj šole;   

 gradil njihovo besedišče; 

 razvijal njihovo razumevanje slovnice; 

 učenci razumeli, kako morajo biti zgrajeni posamezni odstavki pri različnih vrstah 

pisanja; 

 učenci razumeli besede; 

 učenci raziskovali odnos med glasovi in črkami ter tako razvijali strategije za izboljšanje 

zapisa besed (prav tam).  

 

Pomembna je povratna informacija, ki jo učenci dobijo od učitelja, ker tako vidijo, kako 

učinkovito je njihovo pisanje (prav tam). 
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III EMIPIRIČNI DEL 
 

6 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Poučevanje branja je predmet veliko nacionalnih in mednarodnih raziskav (PISA, PIRLS, 

NLT), medtem ko poučevanje pisanja prejema veliko manj pozornosti, čeprav sta obe 

dejavnosti kompleksni in pomemben del izobraževanja. Zanimivo je, da se javna zaskrbljenost 

glede nivoja pismenosti po navadi osredini na branje, pomembnost pisanja pa se zanemarja 

(Dombey, 2013). 

V raziskavi o doseganju standardov pismenosti v Angliji iz l. 2008 so na 2. in 3. stopnji (ang. 

key stage /KS/ 2 in 3) do leta 2004 zaznali veliko napredovanje, nato pa se je izboljšanje 

upočasnilo. Poleg tega so učenci na 2. in 3. stopnji dosegli boljše standarde v branju in pisanju. 

Ravno zato je bilo potem opravljenih več raziskav, ki so se osredinile na različne segmente na 

področju pisanja (Estyn, 2008). Writing is Primary je bil eden izmed raziskovalnih programov, 

v okviru katerega je bilo izvedenih več raziskav. Nastal je kot podpora učiteljem pisanja pri 

delu z učenci na KS1 in KS2. Njihov glavni cilj je bil najti načine, kako učiteljem pomagati do 

večje samozavesti in veščin pri navduševanju učencev za pisanje, ne glede na to, za katero 

besedilno vrsto, vrsto pisanja ali šolski predmet gre. Njihova vizija je bila pri učencih in 

učiteljih doseči zadovoljstvo, samozavest in kakovost pri pisanju oz. poučevanju. V 15-mesečni 

raziskavi so rezultati pokazali, da učitelji niso postali samo bolj refleksivni pri svojem delu, 

ampak so si tudi sami začeli prizadevati za ustvarjanje novih strategij za razvijanje pisanja. Z 

razširjanjem strategij, pristopov in metod za razvijanje dobrega pisanja so učitelji postali 

samozavestnejši. Z zagotavljanjem ustreznega okolja, v katerem so si upali tvegati, pa so postali 

bolj odprti in prilagodljivi za inovativne prakse.  

Program je obsegal tri področja: 

 izboljšanje strategij učenja, poučevanja in ocenjevanja; 

 ustvarjanje podpore v šolah, da bi omogočile vsem učencem učenje na visoki ravni, tj. 

vodeno pisanje; 

 vključevanje celotnega osebja v učenje, tj. profesionalni razvoj (Ings, 2009). 

 

V eni izmed raziskav iz tega programa je bilo ugotovljeno, da bi učenci 6. razreda lahko dosegli 

višji standard, če bi bilo delo po fazah pripravljanja na tvorjenje besedila zahtevnejše. Narejena 

je bila prenova dela, ki je opredelila cilje, spretnosti, dejavnosti in besedila za vse 

sporazumevalne dejavnosti in starostno skupino. Pouk se je osredinil na razvijanje razumevanje 

besedila in se začel ukvarjati s postopnim tvorjenjem povedi ter z besediščem. Rezultati so 

pokazali, da se je z načrtovanjem zahtevnejšega dela v 6. razredu povečala zmožnost pisanja 

(prav tam).  

V eni večjih raziskav, v kateri je sodelovalo več angleških osnovnih šol, so želeli zagotoviti 

program, ki bi prenovil učenje pisanja in branja. Sestavljena je bila izkušena ekipa 

strokovnjakov, ki je šolam omogočila kakovostno svetovanje in usposabljanje za izboljšanje 

pisanja, npr. tedenski tečaji, ki so vključevali module o zgodnjem branju in pisanju, razvijanju 

pisnih zmožnosti, uporabi drame v razredu, vrednotenju itd. Rezultati so bili zelo dobri, saj so 

se dosežki učencev pri pisanju bistveno izboljšali. Prav tako se je na tečajih in s svetovanjem 

strokovnjakov izboljšala tudi usposobljenost učiteljev pri poučevanju pisanja (prav tam). 
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Glede na ocenjevanje učiteljev je l. 2009 na razredni stopnji 74,2 % učencev doseglo 

pričakovani cilj na področju pisanja (Welsh assembly Government, 2010), l. 2012 pa še za 7 % 

več. Glede na rezultate nacionalnih testov l. 2011 pa je 75 % učencev doseglo pričakovani nivo 

pisanja (DfE, 2012).  

V magistrskem delu smo zato želeli raziskati, na kateri način se učenci angleške osnovne šole 

učijo tvoriti besedila. Zanimalo nas je tudi, katere razlike se pojavljajo pri poučevanju v 

angleški in slovenski osnovni šoli. Da bi dobili še boljši vpogled v razlike, smo želeli analizirali 

tudi oba učna načrta (za angleščino in slovenščino), in sicer na področju tvorjenja besedil 

(razredna stopnja).  

 

7 CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 
V magistrskem delu želimo raziskati: 

 proces učenja tvorjenja besedil v angleški osnovni šoli, 

 podobnosti in razlike pri učenju tvorjenja besedila v slovenski in angleški osnovni šoli, 

 podobnosti in razlike na področju pisanja besedil v učnem načrtu za angleščino v 

angleški osnovni šoli (razredna stopnja) in za slovenščino v slovenski osnovni šoli 

(razredna stopnja). 

Raziskovalna vprašanja: 

1. Katere faze tvorjenja besedil spoznajo učenci pri angleščini v angleški osnovni šoli? 

2. Na kateri način učitelj motivira učence za tvorjenje besedil v angleški osnovni šoli? 

3. S katerimi učnimi metodami in v katerih učnih oblikah se učenci učijo tvoriti besedila v 

angleški osnovni šoli? 

4. V kateri obliki so dana navodila za pisanje besedila v angleški osnovni šoli in kako so 

posredovana učencem? 

5. Na kateri način učitelj učencem v angleški osnovni šoli da kriterije za vrednotenje besedila 

in kako je učencem posredovana povratna informacija o njihovem pisnem izdelku? 

6. Kako je diferenciran in individualiziran pouk tvorjenja besedil v angleški osnovni šoli? 

7. Ali se pojavljajo razlike v učenju tvorjenja besedil pri angleščini v angleški osnovni šoli in 

pri slovenščini v slovenski osnovni šoli?  

8. Ali se pojavljajo razlike v ciljih na področju pisanja v angleškem in slovenskem učnem 

načrtu na razredni stopnji? 

9. Ali se pojavljajo razlike v standardih znanja na področju pisanja v angleškem in slovenskem 

učnem načrtu na razredni stopnji? 

 

 

8 RAZISKOVALNA METODA IN VZOREC 
 
V magistrskem delu smo uporabili kvalitativni raziskovalni pristop, in sicer deskriptivno 

metodo pedagoškega raziskovanja. Izvedli smo opazovanje in analizo dokumentov. 
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V vzorec 1 so bili zajeti učenci 6. razreda4 angleške osnove šole (11 učencev) in njihova 

učiteljica. Ta je Angležinja in ima 33 let delovnih izkušenj v šoli. Najprej je poučevala v 

angleški šoli v Angliji, zdaj pa poučuje v angleški šoli v Sloveniji. V Anglijo se pogosto vrača 

in se tam dodatno izobražuje, pridobljeno znanje pa deli z drugimi. V angleški šoli pri nas je 

odgovorna za pismenost, zato je ona tista, ki narekuje, kaj se bo delalo pri angleščini v 

določenem razredu. 

 

Da bi lahko raziskali podobnosti in razlike pri poučevanju tvorjenja besedila v angleški in 

slovenski osnovni šoli, so bili v vzorec 2 zajeti učenci dveh oddelkov 5. razreda dveh slovenskih 

osnovnih šol (47 učencev) in njihovi učiteljici. Učiteljica šole A je začetnica in poučuje drugo 

leto, učiteljica šole B pa ima pribl. 20 let delovnih izkušenj. Način vzorčenja je bil nenaključen 

in namenski. 

 

Na koncu smo opravili še analizo dokumentov. Primerjali smo učna načrta angleške in 

slovenske osnovne šole (razredna stopnji) na področju pisanja besedil.  

 

 

8.1 POTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Raziskava je potekala v oddelku 6. razreda angleške osnovne šole in v dveh oddelkih 5. razreda 

slovenske osnovne šole v šolskem letu 2018/19, in sicer od sredine oktobra do sredine marca.  

Glavni del raziskave je potekal v angleški osnovni šoli. Najprej smo se dogovarjali z njihovo 

predstavnico za razredni pouk in njihovim predstavnikom za pismenost. Predstavili smo jima 

potek raziskave, nato pa smo se dogovorili za sodelovanje. Dodelili so nam 6. razred in nam 

pojasnili, da bomo v njem dobili največ informacij o temi, ki jo raziskujemo. Glede na stroga 

pravila, ki jih imajo na šoli, nam zvočno snemanje ni bilo omogočeno, zato smo opažanja 

beležili na opazovalni list (Priloga 1), ki smo ga izdelali pred začetkom raziskave. Vseboval je 

različne indikatorje, s katerimi smo lahko obravnavano temo raziskovanja razdelili na več delov 

(motivacija, učne metode in oblike, učiteljeva navodila, povratna informacija, domača naloga, 

nove naloge, diferenciacija in individualizacija, učiteljeva vloga, aktivnost učencev, učno 

gradivo in pripomočki).    

Da bi lahko primerjali podobnosti in razlike pri učenju tvorjenja besedila, smo raziskavo izvedli 

tudi v dveh oddelkih 5. razreda na dveh slovenskih osnovnih šolah. Z opazovalnim listom smo 

beležili opažanja pri obravnavanju pripovedovalnega besedila pri jezikovnem pouku predmeta 

slovenščina. Omenjeno temo smo izbrali zato, ker se učenci pri njej učijo o tem, kako se sploh 

lotiti tvoriti besedilo in tudi o ostalih korakih, ki jih vodjo do zaključne faze – do pisnega 

izdelka. Tudi na danih šolah smo ravnateljema najprej predstavili raziskavo in se nato 

dogovorili za sodelovanje.   

Glede na položaj je bil raziskovalec popoln opazovalec. V procesu zbiranja podatkov smo 

upoštevali vsa etična načela raziskovanja.  

Na koncu smo analizirali učna načrta za angleščino v angleški osnovni šoli in za slovenščino v 

slovenski osnovni šoli na razredni stopnji. Ker raziskujemo, kako se učenci učijo tvoriti 

besedila, smo se v učnih načrtih osredinili na področje pisanja besedil. Zanimalo nas je, kako 

se cilji in standardi znanja razlikujejo med obema šolama. Učni načrt za slovenščino smo 

pridobili na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, učni načrt za 

                                                           
4 Učenci v Angliji začnejo šolo obiskovati pri 5 letih, zato je njihov 6. razred primerljiv z našim 5. razredom. 



Zoran, N. (2019). Razvijanje zmožnosti tvorjenja besedil v 5. razredu angleške in slovenske osnovne 

šole. Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

39 
 

angleščino v angleški osnovni šoli pa na spletni strani oddelka za izobraževanje (ang. 

Department of Education). 

 

8.2 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Obdelava rezultatov opazovanja in njihova interpretacija sta bila izvedena na nivoju 

deskriptivne statistike, kvalitativne analize. Zvočno snemanje nam ni bilo omogočeno, zato smo 

analizirali opažanja, ki smo jih beležili na opazovalni list (Priloga 1), za analizo dokumentov 

pa smo primerjali učna načrta slovenske in angleške osnovne šole (razredna stopnja) na 

področju tvorjenja besedil.  

Vse podatke z opazovalnih listov smo najprej pretipkali v program Word v dva dokumenta 

(angleška šola, slovenski šoli) in jih sproti urejali. V nadaljevanju smo označili tiste, ki so 

pomembni za našo raziskavo in jim določili kode. Sorodne kode smo združili v posamezne 

kategorije (faze tvorjenja besedila, dejavnosti posameznih faz, navodila, posredovanje 

kriterijev, povratna informacija, motivacija, učne metode in oblike, diferenciacija in 

individualizacija). Glede na obseg raziskave si lahko ogledamo le nakazan postopek kodiranja 

podatkov in združevanje slednjih v posamezne kategorije (Priloga 2). S pomočjo danih 

kategorij smo odgovorili na zastavljena raziskovalna vprašanja (1–7) in rezultate povezali s 

teoretičnimi izhodišči. V rezultatih smo na določenih mestih navedli tudi dobesedne povedi 

učiteljice ali učencev in s tem konkretno podkrepili raziskavo. 

Na raziskovalni vprašanji 8 in 9 smo odgovorili s pomočjo analize dokumentov. Iz obeh učnih 

načrtov smo izpisali dele, ki se osredotočajo na tvorjenje besedil, jim določili kode, sorodne 

kode pa nato združili v posamezne kategorije (učni cilji, učni standardi). 

 

 

9 REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

Preden prikažemo rezultate raziskave in njihovo interpretacijo, predstavljamo še nekaj 

podatkov o pouku angleščine v angleški osnovni šoli v Ljubljani. 

V angleški osnovni šoli imajo učenci razredne stopnje 8 ur angleščine na teden, od tega 3 ure, 

pri katerih se posvečajo razvijanju pisne zmožnosti. Njihova šolska ura traja 60 minut, pouk 

angleščine za razvijanje pisne zmožnosti pa 45 minut. Število tedenskih ur in trajanje šolske 

ure v angleški OŠ si lahko ogledamo v Preglednici 2. 

 

Preglednica 2: Število tedenskih ur in trajanje šolske ure v angleški OŠ 

 ANGLEŠKA OSNOVNA ŠOLA 

ŠT. UR/TEDEN 8 ur (5 ur angleščine in 3 ure angleščine za 

razvijanje pisne zmožnosti) 

TRAJANJE ŠOLSKE URE 60 min.; ura za razvijanje pisne zmožnosti pa 

45 min. 
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V učnih urah angleščine učenci obravnavajo snov po sklopih. Obravnavanje enega sklopa traja 

od 3 do 5 tednov. Glede na obseg raziskave smo opazovali štirih sklope.  

Prvega sklopa nismo opazovali v celoti, ker poteka celotno šolsko leto in se zaključi z 

obravnavo tvorjenja besedila na temo zadnjih počitnic. Prvi sklop obsega 5 besedil, ki jih učenci 

tvorijo po počitnicah (poletne, jesenske, božične, zimske in prvomajske). Ta sklop pa ni 

poseben le zato, ker poteka celotno šolsko leto, temveč tudi zato, ker se pri njem učenci ne 

pripravljajo na isti način kot pri preostalih sklopih. Učenci besedilo najprej tvorijo in skupaj z 

učiteljico opravijo analizo, ki jim služi kot smernica za tvorjenje naslednjega besedila v tem 

sklopu (in tudi pri tvorjenju drugih besedil v drugih sklopih). 

V prvem sklopu so torej učenci pisali pripovedovalno besedilo o svojem najljubšem dogodku, 

ki si jim je zgodil med jesenskimi in nato med božičnimi počitnicami, v drugem sklopu so 

tvorili pesem o izbranemu morskemu bitju (v tem primeru je šlo za tvorjenje umetnostnega 

besedila), v tretjem sklopu so argumentirali mnenje, v četrtem pa so spet pisali pripovedno 

besedilo (»zgodbo«). Opazovane učne ure po posameznih sklopih v kronološkem zaporedju 

opazovanja (z vrsto in temo besedila) si lahko ogledamo v Preglednici 3. 

 
Preglednica 3: Vrsta in tema besedila posameznega sklopa s številom opazovanih ur 

SKLOP VRSTA IN TEMA BESEDILA ŠTEV. OPAZOVANIH 

UČNIH UR 

1. a Pripovedovalno besedilo: Moj najljubši dogodek 

med jesenskimi počitnicami 

3 

2 Poezija: Morsko bitje (pesem v prostem verzu) 17 

3 Argumentiranje: Zakaj bi živali morale vladati 

svetu?/Zakaj živali ne bo mogle vladati svetu? 

16 

1. b  Pripovedovalno besedilo: Moj najljubši dogodek 

med božičnimi počitnicami 

2 

4 Pripovedovalno besedilo (»zgodba«): Velika 

skrivnost 

19 

 

Ostali sklopi, ki jih v angleški osnovni šoli med  šolskeim letom še obravnavajo pri pouku 

angleščine v navedenem razredu, so: intervju, ocena izbrane knjige, scenarij za igro, opis 

osebe/živali/predmeta in razlaga. 

 

Potek učnih ur 

 

V nadaljevanju bomo predstavili potek učnih ur, ki smo jih opazovali, in sicer v treh točkah: 1. 

Seznanjanje učencev s ciljem, 2. Ponovitev znanja iz prejšnje ure, 3. Obravnava nove učne 

snovi (po sklopih).  

 

1. Seznanjanje učencev s ciljem 

Vsaka učna ura je opredeljena s t. i. WALT-om – We are learning to (Učimo se). Lahko bi rekli, 

da je WALT neke vrste cilj, ki učencem pove, kaj se bodo naučili v določeni uri/sklopu.  
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Ministry of Education (2012) poudarja, da je pomembno, da učitelj cilje, ki jih želi uresničiti 

med šolsko uro, »deli« s svojimi učenci. Pri tem mora biti jasen in poskrbeti, da jih učenci čim 

bolje uzavestijo, npr. To delamo zato, da bomo v prihodnje hitreje in lažje razmislili o načinih, 

kako napisati besede, za katere nismo prepričani, kako se napišejo. Sporočanje učnih ciljev, ki 

si jih je učitelj zadal za določeno učno uro, zagotavlja, da je učencem jasno, o čem se bodo 

učili, in jim pomaga pozneje ugotoviti, kako uspešni so bili pri doseganju določenega cilja. 

Učitelj mora učencem dati vedeti, kaj lahko naredijo dobro in na kaj morajo še izboljšati. V 

svoje zvezke za pisanje si morajo to tudi zapisati, npr. »Že znam« (angl. I can) in »Učim se« 

(angl. I am learning). 

»Učim se« učiteljica uresničuje z vsakim WALT-om, ki ga morajo učenci napisati v svoje 

zvezke, »Že znam« pa učenci uporabljajo, kadar navajajo, katere zmožnosti z lestvice 

sposobnosti so že razvili (npr. učenci so v svoje zvezke za pisanje po usvojeni zmožnosti 

napisali: I can use short sentences to make an effect to the reader. – Znam uporabiti kratke 

povedi, da z njimi učinkujem na bralca.). 

Primeri nekaterih ciljev/WALT-ov: write about our favourite day during holidays – pisati o 

svojem najljubšem dogodku, ki se nam je zgodil med počitnicami; write a free verse poem about 

a sea creatures – napisati pesem v prostem verzu o morskem bitju; write a story with a title The 

big secret through every step we learned about – napisati »zgodbo« z naslovom Velika skrivnost 

s pomočjo korakov, ki smo jih obravnavali. 

  

2. Ponovitev znanja iz prejšnje ure 

Učiteljica skupaj z učenci na začetku vsake učne ure najprej obnovi snov iz prejšnje učne ure. 

V opazovanih urah je učencem včasih dovolila, da so pogledali v zvezke, kaj so delali nazadnje, 

včasih pa so se o tem pogovorili na način, da je učiteljica učence spraševala in s tem preverjala, 

koliko so si zapomnili. Ponavljanja ni le na začetku učne ure, ampak so učenci pod učiteljičinim 

vodstvom med uro ves čas povzemali in utrjevali snov. 

 

3. Obravnava nove učne snovi (po sklopih) 

 

1. sklop:  

a) Pisanje pripovedovalnega besedila o najljubšem dogodku, ki se je učencem zgodil med 

jesenskimi počitnicami 

V 1. uri je učiteljica učencem dala navodila za pisanje, ki jih je sicer objavila tudi v spletni 

učilnici, da bi učenci pred tvorjenjem besedila razmišljali, o katerem dogodku bodo pisali. Ko 

so vsi razumeli, kaj morajo delati, so začeli tvoriti besedilo.  

2. ura je bila namenjena vrednotenju napisanega. Učenci so svoje besedilo najprej popravili 

sami (samoocenjevanje), potem pa dali besedilo v pregled še svojemu sošolcu (vrstniško 

ocenjevanje). Pri popravljanju so uporabljali lestvico sposobnosti. Ko so učenci popravili 

sošolčevo besedilo, so morali iz besedila izbrati en odlomek, ki jim je bil najbolj všeč in ga na 
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glas prebrati sošolcem. O teh odlomkih so se nato tudi pogovorili (komentarji so bili oblikovani 

na podlagi lestvice sposobnosti, npr. Oblikoval si besedilo, ki je ustrezalo občinstvu./ 

Uporabljal si zanimive besede.). Na koncu so zvezke oddali učiteljici, da je besedila pregledala 

tudi ona.   

V 3. uri so se posvetili usvajanju ene izmed sposobnosti na lestvici sposobnosti (spremeniti 

svoje pisanje, da bi bolj ustrezalo namenu in občinstvu, izbrati pravilno obliko ter spremeniti 

jezik in dolžino povedi z določenim namenom). Najprej so morali vsi v svojem besedilu najti 

poved/-i, ki je/so ustrezala/-e izbrani sposobnosti (s tem so ugotovili tudi, katere povedi bi se 

dalo izboljšati), potem pa so besedilo/del besedila/posamezne povedi nadgradili s pomočjo 

tezavrov z namenom doseči večji učinek pri občinstvu.   

b) Pisanje pripovedovalnega besedila o najljubšem dogodku, ki se je učencem zgodil med 

božičnimi počitnicami  

Učenci so pisali o najljubšem dogodku, ki se jim je zgodil med božičnimi počitnicami. Faze so 

bile podobne kot pri tvorjenju besedila po jesenskih počitnicah.  

V 1. učni uri so učenci prejeli navodila in tvorili besedilo, v 2. učni uri so izvedli 

samoocenjevanje in vrstniško ocenjevanje, nato pa je zvezke pobrala še učiteljica.  

 

2. sklop: Pisanje pesmi o morskem bitju v prostem verzu 

V 1. učni uri so učenci v zvezke za načrtovanje s pomočjo možganske nevihte najprej napisali 

vse, kar vedo o poeziji, in ponovili/spoznali nekatere značilnosti pesmi.  

V 2. učni uri so obravnavali krajši pesmi, v katerih so morali najti pesniška sredstva. 

V 3. in 4. učni uri so se posvetili analizi daljše pripovedne pesem (Rabbit in the Mixer Survives). 

Učiteljica jim je najprej prebrala skrajšano različico pesmi, razdeljeno na več delov. O vsakem 

delu so se učenci najprej pogovorili v parih in nato še skupaj z učiteljico (o tem, kdo nastopa v 

pesmi, kaj se dogaja in kaj se bo 

zgodilo). Ko so slišali celotno 

pesem, so v svoje zvezke za 

načrtovanje naredili povzetek tega, 

kar so slišali.  

5. učno uro je delo potekalo v 

skupinah po sposobnostih učencev, 

in sicer so v pesmi o zajčku poiskali 

pesniška sredstva. O rešitvah so se 

pogovorili z učiteljico. Po skupinah 

so nato nadaljevali še analizo 

vsebine in ugotovitve zapisovali v 

zvezke za načrtovanje.    

 
Slika 3: Primer plakata z zamrznjenimi posnetki 
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V naslednjih 4 učnih urah so učenci 

nadaljevali delo v treh skupinah. Ena 

skupina je morala narediti podroben opis 

vseh oseb, ki nastopajo v pesmi, drugi 

dve pa sta začeli obnavljati vsebino 

pesmi z zamrznjenimi posnetki. Te 

posnetke so posneli s pomočjo tablic in 

jih nato uredili. Nadaljevali so izdelavo 

načrta, v katerem so določili 5 prizorov, 

tvorili opise in naslove za posamezno 

fotografijo, se odločiti o razporeditvi 

besedila in izgledu plakata – tega so nato 

ustvarili (Slika 3, Slika 4). Razdelili so si 

tudi vloge vsakega posameznika v 

skupini. Nalogi skupin sta se tudi 

zamenjali (skupina, ki je najprej začela opisovati  osebe iz pesmi, je nato naredila plakat in 

obratno). Plakate so vsi na koncu tudi predstavili.  

 

Od 10. do 13. učne ure so se posvečali tvorjenju pesmi. 

Učiteljica je učencem povedala, da bodo morali napisati 

pesem o morskem bitju v prostem verzu in da bodo ta cilj 

dosegli v več urah. Nato jim je določila tudi datum tvorjenja 

pesmi. Sledil je pogovor o tem, kaj sploh pomeni prosti 

verz, ponovili pa so tudi definicije pesniških sredstev in se 

posvetili njihovemu tvorjenju. Največ časa je učiteljica 

namenila tvorjenju metafore (kako tvorimo metaforo, jo 

razširimo in nadgrajujemo).  

 

Obliko pesmi so spoznavali v 14. učni uri; v njej so začeli 

tudi utrjevati vse, kar so se naučili o tvorjenju pesmi 

(ponovili so korake tvorjenja pesmi, v skupinah so 

prepoznavali, ustvarjali in nadgrajevali metafore, primere 

itn.).  

V 15. uri so napisali prvo različico pesmi. Ko so končali, so pesem še nadgradili, učiteljica pa 

jim je na primeru pokazala, kako to naredijo.   

16. ura je bila posvečena individualnemu tvorjenju pesmi. Prvih 10 minut so lahko učenci 

izkoristili za to, da so si ogledali, kaj vse so se naučili v tem sklopu, nato pa so začeli pisati 

pesem. Na koncu ure so svoje pesmi oddali učiteljici (gl. Slika 5). 

Po vrednotenju (17. ura) so učenci svojo pesem prepisali na list, učiteljica pa je izdelke 

razstavila na hodniku pred učilnico; tam smo si jih lahko ogledali (gl. Sliko 6). 

Slika 5: Učenčev izdelek – pesem o 

morskem bitju 

Slika 4: Še en primer izdelave filma z zamrznjenimi 

posnetki 
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 Še nekaj primerov končne različice pesmi o morskem bitju. 

  

 

 

 

3. sklop: Argumentiranje mnenja o tem, zakaj bi živali morale vladati svetu oz. zakaj ne bi 

smele 

V uvodni uri so se pogovorili o tem, kaj je neumetnostno besedilo in našteli nekaj primerov 

neumetnostnih besedil. Učiteljica jih je spomnila, da ima vsako besedilo svoje značilnosti, zato 

so ponovili tudi značilnosti pesmi in pripovedi. Sledila je predstavitev nove vrste besedila – 

argumentiranje mnenja. Najprej je učiteljica učencem predstavila nekatere značilnosti 

argumentiranja, npr. da mora biti besedilo takšno, da naredi močan vtis na bralca (uporaba 

prepričljivih tehnik, kot je čustveni jezik), imeti mora »slogan«, ki povzame ključno idejo, ima 

tudi uvod in zaključek. Sledila je dejavnost, v kateri so učenci poskušali sošolca prepričati, da 

imajo najboljši avto, ki ga želi sošolec kupiti. Nato so se pogovarjali o prepričljivem jeziku, ki 

ga bodo morali uporabiti pri svojem argumentiranju. Učiteljica je učencem povedala, da bodo 

tokrat kriterije za pisanje ustvarili sami, nato pa jih bo pregledala še ona in po potrebi kaj 

popravila/dodala.  

Ker se argumentiranje uporablja tudi v debatah, so jo v 2. uri izvedli. Učiteljica je učence 

razdelila v pare (kot so sedeli), v katerih so se morali pogovoriti o tem, zakaj je morje močnejše 

od vetra in zakaj je veter močnejši od morja. Po nekaj minutah je učiteljica učence razdelila na 

dva dela. Prvi del je zagovarjal trditev, da je morje močnejše od vetra, drug del pa, da je veter 

Slika 6: Še nekaj primerov izdelkov učencev  – pesem o morskem bitju 



Zoran, N. (2019). Razvijanje zmožnosti tvorjenja besedil v 5. razredu angleške in slovenske osnovne 

šole. Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

45 
 

močnejši od morja. Po izvedeni debati so se vsi skupaj pogovorili o nekaterih ugotovitvah (npr. 

da je pomembno, da si na debato dobro pripravljen, da lahko dobro zagovarjaš svoje stališče). 

3. učno uro so ponovili nekatere značilnosti, ki jih mora vsebovati argumentiranje (uporaba 

pridevnikov, prislovov, čustvenega jezika, uporaba dejstev, dokazov itn.). Ključne besede, ki 

so jih spoznali o argumentiranju so napisali na listke in jih nalepili na okno. Nato so nadaljevali 

pogovor o tem, kako pomembno je pri argumentiranju poznati namen in občinstvo, da vemo, 

kako jih prepričati o nečem. 

V naslednjih urah (4. in 5.) so začeli obravnavo besedila z naslovom Lahko ljudje res vladajo 

svetu?. Besedilo so najprej prebrali in nato odgovarjali na učiteljičina vprašanja, npr. iskali so 

primere čustveno obarvanega jezika; našteli besede, ki so pritegnile njihovo pozornost itn. 

Podrobneje so se posvetili uvodu v argumentiranje, ker gre za najpomembnejši del, v katerem 

pridobimo bralčevo pozornost. Ogledali so si tudi nebesedne spremljevalce besedila 

(fotografije, naslov, podnaslov), ključne besede in značilne besede ter se učili tudi o drugih 

sredstvih, s katerimi lahko predstavimo besedilo. Z nebesednimi prvinami pisnega besedila, so 

poskušali predstaviti en odstavek članka, ki jim ga je projicirala učiteljica. Namen naloge je bil 

ugotoviti, da je besedilo preglednejše, kadar uporabljamo različne prvine za organizacijo 

besedila.  

6. uro so posvetili reševanju delovnega lista (pred seboj so imeli besedilo Lahko ljudje vladajo 

svetu?), na katerem so morali za posamezno značilnost navesti primer iz besedila. O odgovorih 

so se nato pogovorili.  

V 7. in 8. učni uri so učenci v paru reševali naslednjo nalogo (gl. Sliko 10), v kateri so morali 

ustvariti letak, namenjen mlajšim otrokom, o popolnem hišnem ljubljenčku. Pri tej nalogi so si 

pomagali tudi z dodatno literaturo. Svoje letake so na 

koncu tudi predstavili.  

V naslednjih 5 urah so se pripravljali na debato. 

Učiteljica je učence razdelila v skupine. Dve skupini sta 

zagovarjali trditev, da morajo svetu vladati ljudje, tretja 

pa, da bi morale svetu vladati živali. Preden se je začelo 

delo v skupinah, je učiteljica z učenci še ponovila, kaj 

mora vse vsebovati argumentiranje mnenja.  

Ponavljali in utrjevali so tudi v 13. in 14. učni uri. V 14. 

uri so se pogovorili tudi o kriterijih, ki so jih sestavljali 

med učenjem.  

Argumentiranje svojega mnenja o tem, zakaj bi živali 

morale vladati svetu, so učenci tvorili v 15. učni uri.   

V 16. učni uri so izvedli samoocenjevanje in vrstniško 

ocenjevanje, vsak učenec je svoje argumentiranje 

prebral tudi ostalim. Na koncu vsake predstavitve je 

učiteljica poklicala nekaj učencev, da so to komentirali. 

Na koncu so učenci svoja besedila (gl. Sliko 7) oddali 

učiteljici.  

 

Slika 7: Primer končnega besedila –

argumentiranje mnenja 
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4. sklop: Pisanje pripovedovalnega besedila (»zgodba«) z naslovom Velika skrivnost 

 

1. uro so začeli igrati igro vlog. Učenci so se vživljali v različne osebe in prostore, ki jim jih je 

pripravila učiteljica. Nato so morali v svoje zvezke za načrtovanje napisati vse, kar so vedeli o 

zgodbi, ki jim jo je prebrala učiteljica (tj. I belive in unicorns – slov. Verjamem v samoroge) 

tako, da se je pri določenih delih ustavila, učenci pa so morali povedati, kaj mislijo, da se bo 

zgodilo. Učenci so ves čas delali tudi zapiske v svoje zvezke za načrtovanje. 

V 2. uri so učenci slišali celotno različico zgodbe in se nato pogovarjali o njeni vsebini (kje se 

dogaja, katere osebe nastopajo v njej, kako si sledijo dogodki, kako se zgodba začne in kako 

konča, kako je razdeljeno besedilo, v katerem času je napisano itn.). Učiteljica je učence 

razdelila v pare. Vsak par je moral v svoje zvezke za načrtovanje narediti opis vseh oseb, ki so 

nastopale v zgodbi, o opisih pa so se nato pogovorili.  

3. učna ura je bila namenjena spreminjanju zgodbe. Pogovorili so se o tem, kako bi se zgodba 

razvijala, če bi bila »osnova« drugačna, npr. če bi bil glavni junak nesramen, bogat itd. 

Pogovorili so se tudi o tem, kako bi lahko spremenili konec, predvsem v smislu, kaj bi se moralo 

zgoditi, da bi bil konec nesrečen. Učiteljica je učencem naročila, da naj zgodbo nadaljujejo. 

Svoje ideje so najprej napisali v zvezke za načrtovanje, nato pa v zvezek za pisanje tvorili 

besedilo. 

Na začetek 4. ure so učenci najprej prebrali svoje nadaljevanje zgodbe. Vsako nadaljevanje je 

komentirala učiteljica, a tudi učenci. Nadaljevanje ure so izkoristili za ponavljanje. Prebrali  so 

kriterije, ki jih je bilo potrebno upoštevati pri tvorjenju zgodbe. Učiteljica je učencem povedala, 

kdaj bodo tvorili »zgodbo« in naslov zgodbe (Velika skrivnost).    

Naslednje ure so se posvetili cilju, tj. tvorjenju »zgodbe«. Prve dejavnosti so bile povezane s 

tvorjenjem povedi in njihovi razširitvi (npr. Mačka teče. Siva mačka teče proti svojemu ležišču. 

Siva mačka teče proti svojemu ležišču, da bi zaspala.). Spodaj si lahko ogledamo primer 

prevedene naloge, s katero so si učenci pomagali razširiti povedi. 

 

 

1. ________ ptica je zletela ____________________. (Kam?) 

2. Zagledala je _____________ deževnika _____________. (Kje?) 

3. Začela ga je loviti, ko se je nenadoma _________________. (Kaj se je zgodilo?) 

4. Na koncu je ______________________________________. (Kako se je razpletlo?) 
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Sledila je gradnja vsebine oz. načrta. Učenci so 

najprej nizali okvirne ideje za celotno zgodbo s 

pomočjo možganske nevihte. Sledila je izbira oseb 

(5.–8. učna ura) in dodajanje določenih značilnosti 

(bo to pozitiven ali negativen lik, kakšna bo 

njegova zunanjost, kakšen bo njegov značaj itn.). 

Pri tem so si lahko pomagali s učnim listom, na 

katerem so bili napisani tudi nekateri pridevniki, ki 

so jih lahko dodali svojim opisom oseb (Slika 8). 

Pri izbiri pridevnikov so si lahko pomagali tudi s 

tezavri in nekaterimi šolskimi pripomočki za 

iskanje sopomenk. 9.–10. učna ura je posvečena 

izbiri prostora, v katerem se bo zgodba odvijala 

(gozd, grad, puščava, pragozd ipd.). Tudi za kraj 

dogajanja so določili nekatere značilnosti 

(temačno, megleno, svetlo ipd.). Nato so določili še 

začetek zgodbe, zaplet, razplet in zaključek. 

 

Ko so pripravili vse prvine, so v 11. učni uri tvorili 

prvo različico zgodbe, v kateri so se posvetili 

tridelni zgradbi (začetek, zaplet, razplet) – Slika 9. 

 

V 12. učni uri  sledi nadgradnja zgodbe – s 

pomočjo tezavrov so nadgradili določene besede, 

da je besedilo zanimivejše, odpravili pravopisne 

napake, preverili, ali se dogodki v zgodbi  

navezujejo drug na drugega, preverili, ali ima 

zgodba značilnosti, o katerih so se učili na začetku 

obravnave, in dodali določen podatek ipd., nato pa 

tvorili drugo različico (13. učna ura). 

 

V 14. učni uri je najprej vsak popravil svojo zgodbo, nato pa so si učenci zgodbe med seboj 

zamenjali in drug drugemu pregledali besedilo. Pri tem so bili pozorni na iste stvari kot pri 

popravljanju svoje prve različice zgodbe. Na koncu so zgodbe oddali učiteljici, da bi jih 

pregledala tudi ona. 

Učenci so v naslednjih učnih urah (15.–18.) svojo zgodbo preoblikovali v knjižico. Pred tem so 

naredili načrt, kako bodo razporejeni besedilo in ilustracije.  

Na koncu so dobili 11 izvirnih zgodb in 19. učno uro pripravili bralni dan, na katerem je vsak 

učenec predstavil svojo zgodbo.       

 

Slika 9: Tridelna zgradba pri tvorjenju 

zgodbe, ki učence med pisanjem ves čas 

spremlja 

Slika 8: Primer učnega lista za opisovanje 

književne osebe pri tvorjenju zgodbe 
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9.1  Katere faze tvorjenja besedil spoznajo učenci pri angleščini v angleški 

osnovni šoli? 

Glavni poudarek je na pripravah na pisanje. Učiteljica je povedala, da so bili učenci včasih 

vrženi v pisanje tako, da so dobili temo, o kateri so morali pisati, zdaj pa si za priprave na 

pisanje vzamejo veliko časa. Najprej učiteljica napove vrsto in temo besedila in pripravi nekaj 

besedil dane vrste. Sledi natančna analiza zgradbe izbranih besedil, nato pa še analiza vsebine, 

da bi učenci zares dobro razumeli besedilo. Pomemben korak pri pripravi na pisanje je, ko 

učiteljica vodi pogovor o tem, komu bo besedilo namenjeno in čemu ga bodo tvorili.  Ministry 

of Education (2012) je prišlo do zaključka, da je pomembno, da učitelj učence sprašuje, komu 

in čemu pišejo, npr. pišemo zato, da drugim razložimo, zakaj smo naredili plakat o razvrščanju 

odpadkov. Ta model spraševanja bodo učenci uporabili tudi pri lastnem pisanju (postavljali si 

bodo vprašanja).  

Ena izmed raziskav v raziskovalnem programu Writing is Primary je pokazala, da se učenci 

raje soočajo z nalogami pisanja, ki imajo namen. Kadar ni resničnega namena in bralcev, učenci 

hitro preklopijo na kaj drugega. Večina mladih želi, da se delo v razredu povezuje s tem, kar se 

dogaja v njihovem vsakdanjem življenju (Ings, 2009).  

Individualno se je potrebno pogovarjati tudi o spretnostih in sposobnostih pisanja (prav 

tam). Učiteljica je učence spodbujala, da so uporabljali: 

 ustrezen jezik  

To lahko učitelj doseže tudi z igro. Ena izmed iger, ki jo lahko uporabi je, da učenci delajo v 

paru, med njimi pa je pregrada. Prvi učenec daje ustna navodila drugemu, da ta npr. nariše 

določeno risbo, zgradi preprosto konstrukcijo 

iz kock ipd. Ta naloga spodbuja jezikovno 

natančnost, ker morajo biti navodila takšna, da 

bo dana naloga opravljena (Ministry of 

Education, 2012).  

 in raznoliko besedišče. 

Učiteljica je učence spodbujala, da so v 

besedilo vključili besede iz svojega besednega 

zaklada. Učenci besedišče razvijajo tudi tako, 

da govorijo o različnih temah in se pogovarjajo 

tudi o učinkovitem pisanju (pri branju besedil 

določene vrste opazujejo, kaj je avtor naredil, 

da bi določeno stvar/postopek opisal 

učinkovitejše, nato pa to skušajo prenesti tudi 

na lastno pisanje). Pri eni izmed nalog za 

razvijanja besedišča in izboljšanje besedila (gl. 

Sliko 10) so učenci najprej prejeli del besedila, 

potem pa so morali razmisliti,  kako bi vanj 

dodali različne pridevnike/prislove in kako bi 

spremenili nekatere povedi. Razmisliti so 

morala tudi o dolžini povedi. 

Slika 10: Primer naloge za razvijanje spretnosti 

pisanja 
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Učiteljica je učence ves čas spodbujala tudi tako, da jih je spomnila na pripomočke, ki jih lahko 

uporabijo za zapis besed, za iskanje pomena nekaterih besed ali kot pomoč pri iskanju 

sopomenk, da bo besedilo zanimivejše.  

Ministry of Education (2012) pravi, da mora učitelj spodbujati metakognicijo.5 Učiteljici to 

dobro uspeva, saj je učence usmerjala v iskanje in popravljanje lastnih napak. Primer 

učiteljičinih vprašanj, ki spodbujajo metakognicijo: Kaj si naredil, da si preveril svoje napake? 

Kaj si naredil, da si odpravil napake?. Metakognicijo smo opazili tudi takrat, ko je učiteljica 

individualno preverila, katere sposobnosti je posamezen učenec že dosegel. To je izvedla tako, 

da je moral vsak učenec v svojih besedilih pokazati določene stavčne strukture (primer: 

Učiteljica učencu: »Pokaži mi eno izmed povedi, za katero misliš, da je še posebej učinkovita, 

in utemelji izbiro.«).  

Učenci pri pripravi na pisanje 

uporabljajo zvezke za načrtovanje 

(angl. log books). V njih si med 

obravnavo določene teme delajo 

zapiske (gl. Slike 11, 12, 13 in 14) in 

svoje miselne vzorce/načrte tudi 

nadgrajujejo (npr. po poslušanju 

pesmi so morali zapisati prve vtise, 

zaznave, besede ipd., ko so lahko 

pesem tudi prebrali, pa so miselni 

vzorec dopolnili). 

                                                           
5 Metakognicija je v terminološkem slovarju vzgoje in izobraževanja razložena takole: (s)poznavanje lastnih 

kognitivnih procesov, vključuje nadzor, regulacijo, izbiro in spreminjanje lastnih kognitivnih strategij na različnih 

spoznavnih področjih (učenje, mišljenje, pozornost, pomnjenje). Glede na različne kognitivne procese lahko 

govorimo o metamišljenju (poznavanje in usmerjanje lastnega mišljenja), metapomnjenju (poznavanje in 

organizacija lastnega pomnjenja), metapozornosti (nadzorovanje in usmerjanje lastne pozornosti), metaučenju 

(poznavanje in uravnavanje lastnega procesa učenja) (https://www.termania.net/slovarji/terminoloski-slovar-

vzgoje-in-izobrazevanja/3474802/metakognicija).  

Slika 11: Primer načrtovanja v zvezku za načrtovanje – pesem 

o zajčku 

Slika 12: Primer načrtovanja v zvezku za 

načrtovanje – Kaj vem o poeziji? 

 

Slika 13: Primer načrtovanja v zvezku za 

načrtovanje – načrtovanje argumentiranja mnenja 

Zakaj bi živali morale vladati svetu? 

 

https://www.termania.net/slovarji/terminoloski-slovar-vzgoje-in-izobrazevanja/3474802/metakognicija
https://www.termania.net/slovarji/terminoloski-slovar-vzgoje-in-izobrazevanja/3474802/metakognicija


Zoran, N. (2019). Razvijanje zmožnosti tvorjenja besedil v 5. razredu angleške in slovenske osnovne 

šole. Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

50 
 

 

Učiteljica je učence opozarjala tudi na pisavo. Spodbujala jih je, da je v končnem izdelku 

potrebno pokazati svojo najboljšo pisavo in da morajo pri tem paziti, da so listi čisti in lepi 

(brez prečrtanih ali pobrisanih besed/povedi).  

Učiteljica se z učenci vedno pogovarja o učnih ciljih. Vedno se prepriča o tem, ali so učenci cilj 

razumeli (da vedo, kaj in zakaj se učijo). Pri pripravah na pisanje in pri samem tvorjenju 

besedila je učiteljica učence ves čas spremljala, jih spodbujala in s povratno informacijo 

ohranjala njihovo osredotočenost (in napredek) na učni cilj ter jih usmerjala do še učinkovitejših 

strategij. 

Učenci tvorijo besedilo kot proces, ki je sestavljen iz več korakov. Učiteljica te korake ponazori 

s prispodobo »sestavljanke«. Vsak delec sestavljanke predstavlja posamezen korak tvorjenja 

besedila, ki mu moramo nameniti veliko časa in truda, da na koncu dobimo celoto.  

Glede na to, da se v vsakem sklopu učenci pripravljajo na pisanje, lahko iz opazovanja 

sklepamo o naslednjih fazah, v katerih se učenci učijo tvoriti besedilo: 

 napoved obravnavanega sklopa (poezija, argumentiranje mnenja, »zgodba«); 

 predznanje (kaj učenci o tem že vedo); 

 učenje o dani besedilni vrsti (analiza različnih besedil te besedilne vrste z različnimi 

dejavnostmi, v katerih se učijo o značilnostih, obliki, vsebini itn.); 

 ponavljanje, utrjevanje; 

 napoved teme in načrtovanje posameznih delov besedila; 

 tvorjenje besedila dane besedilne vrste; 

 popravljanje in povratna informacija (samoocenjevanje, vrstniško ocenjevanje, pregled 

učiteljice); 

 prepis besedila. 

Če se osredinimo samo na tvorjenje besedila, pa lahko korake razdelimo na naslednje faze: pred 

in med tvorjenjem ter po njem oz. na izdelavo načrta, ubesediljevanje, vrednotenje in prepis 

besedila. 

Slika 14: Primer načrtovanja v zvezku za načrtovanje  – pripovedovanje o najljubšem dogodku, ki se je zgodil 

med počitnicami 

 



Zoran, N. (2019). Razvijanje zmožnosti tvorjenja besedil v 5. razredu angleške in slovenske osnovne 

šole. Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

51 
 

Koraki po tvorjenju besedila trajajo vsaj eno šolsko uro ali več. Vsako besedilo popravi najprej 

učenec, nato pa še njegov sošolec in učiteljica.  

Teorija pravi, da naj bi učitelj med pisanjem ves čas hodil po učilnici in spremljal napredek 

učencev pri tvorjenju besedila. Učencem pomaga s pogovorom, npr. v obliki vprašanj ali 

poziva, da v svoje pisanje dodajo nekatere podatke, pojasnijo pomene ali poiščejo rešitev za kaj 

(Ministry of Education, 2012). Učiteljica je med našim opazovanjem ves čas spremljala delo 

učencev in jih spodbujala. Med procesom tvorjenja besedila  je vodila individualne pogovore z 

učenci o vsebini pisanja – bili so kratki in individualno osredotočeni. S podvprašanji je učence 

usmerjala/spodbujala, da so razvijali svoje ideje in jim dodali besede/podrobnosti, ki poskrbijo, 

da je besedilo še zanimivejše (za primer ene izmed nalog gl. Sliko 21).  

 

Domače naloge 

Konkretnih domačih nalog učenci pri pouku angleščine niso dobili pogosto oz. so bile te bolj 

osredinjene na ponavljanje snovi, pripravljanja na naslednjo uro, razmišljanje o besedilu, ki ga 

bodo pisali ipd. Nekaj primerov domačih nalog, ki so jih učenci prejeli med našim 

opazovanjem: 

 pogledati definiciji pripovedne pesmi in balade, ugotoviti razlike med njima ter zapisati 

ugotovitve; 

 primerjati dve pesmi in izpolniti preglednico; 

 dopolniti miselni vzorec o pesmi o zajčku (pesniška sredstva, ključne ideje pesmi); 

 razmisliti o metaforah, ki bi jih lahko vključili v svojo pesem; 

 napisati prvo različico pesmi o izbranemu morskemu bitju; 

 narisati svoje morsko bitje in zraven napisati popravljeno različico pesmi; 

 narediti načrt za tvorjenje »zgodbe« itn. 

Ko učenci pridejo v šolo, zvezek za domače naloge (zanje imajo poseben zvezek) oddajo na 

učiteljičino mizo. S tem učiteljica prepreči, da bi učenci domačo nalogo prepisovali drug od 

drugega.  

 

 

9.2  Na kateri način učitelj motivira učence za tvorjenje besedil v angleški 

osnovni šoli? 

 

Učiteljica je motivirala učence z izbiro vrste besedila. Določene besedilne vrste že same po 

sebi motivirajo učence (npr. pripovedi, pravljice), pri drugih je potrebno izbrati ustrezno temo 

(npr. pri poeziji). 

V eni izmed raziskav v programu Writing is Primary so ugotovili, da poezija poveča 

razumevanje jezika, ker je jezik v njej pogosto intenziven in ekonomičen. Ravno zato so se 

odločili, da bodo pri pouku obravnavali več poezije in pozornost učencev usmerili na tehniko 
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pisanja. Uporabljali so zahtevnejše in zanimivejše pesmi in v obravnavo poezije povabili tudi 

različne pesnike, kar je bilo za učence zelo motivacijsko. Rezultati so pokazali, da so 

zahtevnejše pesmi spodbudile učence k podrobnejši analizi. Med obravnavo pesmi so pridobili 

sposobnosti, ki so jih prenašali tudi na druge besedilne vrste (daljša besedila), in posledično 

dvignili standard pisanja (Ings, 2009). 

Učiteljica je učence motivirala tudi s samim pristopom. Že v samih navodilih jim je dajala 

spodbude za pisanje (npr. »Pokažite mi, da znate dobro pisati; uporabite vse  svoje 

sposobnosti.«). Kadar so neko dejavnost opravljali več ur, npr. pisanje pesmi, izdelavo »filma«, 

je učno uro začela s prijetnim nagovorom, ki je prav tako motiviral, npr. »Dobrodošli v sobi 

ustvarjanja/filmski sobi/poetičnem kotičku.« 

Med individualnim in skupinskim delom ali delom v paru je učiteljica učence ves čas 

spodbujala in jim dajala usmeritve ter napotke. Zelo zanimivo je bilo, ko je učiteljica pri 

ustvarjanju plakatov uporabila glasbeno ozadje (pesem, ki jo je izbrala, ni bila naključna, saj je 

vsebovala celo določene besede iz pesmi o zajčku, ki so jo obravnavali). 

V teoretičnem delu smo spoznali, da temo besedila pri pisanju po navadi izbere učitelj, čeprav 

so učenci bolj motivirani, kadar lahko to storijo sami. Tudi v angleški šoli učenci skoraj nikoli 

sami ne izberejo teme pisanja. Učiteljica je povedala, da vidi največjo težavo v tem, da učenci 

na tvorjenje besedila niso dobro pripravljeni, in ne v tem, da učenci ne bi zmogli pisati o 

katerikoli temi.  

V angleški šoli si je učiteljica vzela veliko časa za pripravo na pisanje (spomnimo, da je sklop 

obravnave dolg od 3 do 5 tednov). Učenci so se v tem času počasi pripravljali na določeno temo 

in sproti dobivali ideje ter jih nato vključili v svoje pisanje. Na koncu sklopa so tvorili besedilo, 

v katero so vključili vse, za kar so se v teh tednih pripravljali. Učiteljica je povedala, da so 

včasih snov prehitro predelali, od učencev pa zahtevali veliko (Učiteljica: »Bolj kot učence 

pripraviš, boljši je rezultat, posledično pa je boljša tudi motivacija in odnos do pisanja.«).  

Iz raziskave NLT (National Literacy Trust) lahko razberemo, kakšen odnos do pisanja imajo 

učenci v Angliji. V Grafu 1 si lahko ogledamo deleže strinjanja učencev med leti 2010 in 2018 

o naslednjih trditvah:  

 Več kot pišem, boljši postajam v pisanju. 

 Imam težave pri odločanju, o čem naj pišem. 

 Če sem dober v pisanju, to pomeni, da bom dobil boljšo službo, ko odrastem. 

 Pisanje je »kul«. 

Lahko rečemo, da se rezultati v navedenem obdobju niso drastično spreminjali. Delež strinjanja 

z določeno trditvijo je bil v zadnji raziskavi l. 2017/18 takle: Polovica učencev se je strinjala, 

da imajo težave pri odločanju o temi pisanja, približno enak delež se je strinjal tudi s trditvijo, 

da če dobro pišeš, dobiš boljšo službo, ko odrasteš. Kar 77,6 % učencev se je strinjalo, da več 

kot pišeš, boljši postajaš v pisanju. S trditvijo, da je pisanje »kul«, pa se je strinjala dobra tretjina 

učencev (Clark, 2018).  
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Graf 1: Delež strinjanja učencev o posamezni trditvi od l. 2010 do l. 2018 (Clark, 2018, str. 11) 

 

Učiteljica v angleški osnovni šoli nam je povedala, da se zaveda, da se ustvarjalnost ne more 

zgoditi v trenutku, ko bi jo ona zahtevala od učencev, zato o temi pisanja govorijo že na začetku 

obravnave. S tem jih ne zavira pri ustvarjalnosti, ampak jim da potreben čas. Ena izmed 

situacij, ki se je zgodila pri opazovanju, je bila, da je po dveh dneh od poznavanja teme besedila, 

roko dvignila ena izmed učenk in povedala, da je prejšnji dan, ko se je odpravljala spat, dobila 

izvrstno idejo o morskem bitju, o katerem bodo morali napisati pesem. Učiteljica se je na to 

odzvala tako, da je vsem učencem rekla, da si je za ustvarjalnost potrebno vzeti čas in da naši 

možgani delujejo tako, da stvari ves čas procesirajo in se zato določene ideje razvijejo kasneje. 

Učiteljica se zaveda, da ustvarjalnosti ne moremo doseči s pritiskom na gumb, zato je treba 

učence na začetku obravnave seznaniti s tem, o čem bodo pisali, da lahko dalj časa razmišljajo 

o temi in tako gradijo oz. nadgrajujejo svoje ideje. Učiteljica na ta način doseže, da učenci ne 

puščajo praznih listov, posledično pa jim pisanje ne postane odvečna dejavnost.  

 

Primeri motivacijskih dejavnosti 

Izdelava »filma« 

S pomočjo 5 fotografij (učenci so jih posneli sami) so učenci predstavili obravnavano pesem 

o zajčku. Učiteljica jim je nalogo predstavila na zelo zanimiv način. Najprej jih je postavila 

v vlogo detektiva, da so pesem analizirali in naredili načrt svojega »filma«, nato pa še v 

vlogo režiserja/igralca/scenarista, da so posneli fotografije in izdelali »film« z opisi 

posameznih fotografij. Gre za nalogo, ki je trajala več šolskih ur.  

 
Slika 15: Primer »filma« oz. zamrznjenih posnetkov, ki prikazujejo zgodbo o zajčku 
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Pisanje pesmi 

Učenci so morali napisati pesem o resničnem ali neresničnem morskem bitju. Učiteljica jim 

je za navdih pokazala različne fotografije in videoposnetek raznih morskih bitij.  

Debata 

V razredu so izvedli debato o tem, zakaj bi živali morale oz. ne smejo vladati svetu. 

Razvijanje vseh sporazumevalnih dejavnosti je eden izmed pomembnih členov, ki 

pripomorejo k boljšemu pisanju. V eni od raziskav v angleški osnovni šoli so se odločili, da 

morajo dati močnejši poudarek razvoju sporazumevalnih dejavnosti, zato so načrtovali 

pristop, ki bi ustrezal interesom učencev. Projekt, poimenovali so ga »bishwarts«, v katerem 

so se na podlagi priljubljenih otroških knjig pogovarjali o raznih temah, je spodbudil 

navdušenje pri učencih, učiteljem pa omogočil, da so bili vključeni v načrtovanje in izvajanje 

dejavnosti, ki spodbujajo razvoj sporazumevalnih dejavnosti. Ob koncu projekta so učenci 

in učitelji pridobili boljše znanje in zavedanje o sporazumevalnih dejavnostih (Ings, 2009).   

Pisanje »zgodbe« 

Učenci so napisali »zgodbo« z naslovom Velika skrivnost. Pri tem so si pomagali z 

gradivom, ki jim ga je pripravila učiteljica: primeri oseb, primeri krajev dogajanja, 

sopomenke za lažje pisanje opisa). 

 
Slika 16: Primer gradiva za izbiranje kraja dogajanja pri načrtovanju »zgodbe« 

Preglednica 4: Primeri motivacijskih dejavnosti v angleški osnovni šoli 

 

Učiteljica je učence motivirala tudi z uporabo pripomočkov in gradiv. Pokazala jim je veliko 

modelov pisanja (različna besedila iste vrste). Tudi razred je opremljen z motivacijskim 

materialom. 

 Na steni so primeri ciljev 

pisanja in lestvica 

sposobnosti (Priloga 3). 
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Slika 17: Primeri ciljev, ki jih najdemo v učilnici 

 Okna so polepljena s 

ključnimi besedami o 

aktualni besedilni vrsti (v 

procesu učenja učenci listke 

na oknu ves čas 

posodabljajo). 

 

Slika 18: Primer polepljenega okna s ključnimi besedami (o 

značilnostih pesmi in o obravnavani pesmi o zajčku) 

 Na vratih omare so piramide 

VCOP. Bolj kot se spuščaš 

po piramidi navzdol, 

uspešnejši si pri uporabi 

raznih vidikov pisanja. 

 

VCOP – vocabulary (slov. 

besedišče), connectives (slov. 

vezniki in predlogi), openers 

(slov. besede, ki jih uporabljamo 

za boljši začetek povedi), 

punctuation (slov. ločila) 

 

 
Slika 19: Piramide VCOP 
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 Izdelki učencev so 

razstavljeni na hodniku pred 

učilnico ali v njej. 

 

 
Slika 20: Primer razstavljenega izdelka enega izmed učencev (pesem 

o morskem bitju) 

 

Za učence je zelo motivacijsko to, da lahko sami popravijo svoja besedila in besedila svojih 

sošolcev. Pri popravljanju pridobivajo znanje o jeziku in se naučijo reflektirati svoje delo in 

delo drugih. 

Ena izmed glavnih postavk, ki je pri tvorjenju besedila bistvena, je, da učenci uživajo v pisanju 

in ga ne doživljajo kot eno izmed odvečnih dejavnosti. Iz tega lahko sklepamo, da so učenci 

motivirani za pisanje. Pri našem opazovanju ni bilo učenca, ki bi pokazal kakršno koli 

nezadovoljstvo takrat, ko je bila na vrsti naloga pisanja. Ena izmed učenk je v eni od angleških 

učnih ur, v kateri so pisali besedilo, izjavila: »Gospa učiteljica, nočem, da se angleščina 

kadarkoli konča, ker se zelo zabavam.«  Pa ta učenka ni bila ena izmed najuspešnejših učencev 

v razredu! C. Clark (2013b) je v 

raziskavi, ki je bila izvedena v 

okviru NLT, sicer odkrila, da je 

uživanje pri pisanju povezano z 

učenčevimi dosežki. Gre za 

nekakšno zrcalno sliko. Na eni 

strani imamo učence, ki presegajo 

pričakovani nivo pisanja in zelo 

uživajo v pisanju (44,9 %), v 

pisanju pa ne uživa 6,6 % učencev. 

Na drugi strani pa imamo učence, 

ki so pod pričakovanim nivojem 

pisanja – dobra polovica  jih ne 

uživa v pisanju (51,7 %), zelo 

uživa pa le 6,6 % učenca.  

Graf 2: Odstotki učencev, ki uživajo ali zelo uživajo v pisanju 2010–

2018 (Clark, 2018a, str. 3)  

 

Tabela 1: Odstotki učencev, ki uživajo ali zelo uživajo v pisanju 

2010 – 2018 (Clark, 2018, str. 3)  

 

Tabela 1: Odstotki učencev, ki uživa ali zelo uživa v pisanju 2010 – 

2018 (Clark, 2018, str. 3)  
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Kljub temu rezultati kažejo, da na splošno učenci na razredni stopnji uživajo v pisanju. Če 

pogledamo graf 2, lahko vidimo, kolikšen je delež učencev, ki uživajo pri pisanju od leta 2010 

do 2018. Odstotki nihajo, 

vendar odstopanja niso 

drastična, saj se vsi gibajo 

okoli 50 % (Clark, 2018). 

Uživanje v pisanju se 

bistveno ne razlikuje tudi 

med samimi regijami v 

Angliji (severovzhod, 

severozahod, Yorkshire in 

Humber, vzhodni osrednji 

del, zahodni osrednji del, 

vzhodna Anglija, London, 

jugovzhod, jugozahod –  

Graf 3). Raziskava pod okriljem DfE (2012) je pokazala, da se uživanje učencev pri pisanju 

poveča takrat, kadar je besedilo namenjeno učenčevi družini ali prijateljem. C. Clark (2018) 

opozarja tudi na dokazane razlike med nekaterimi skupinami: dekleta uživajo v pisanju bolj kot 

fantje, mlajši učenci uživajo v pisanju bolj kot starejši, učenci mešanih (prib. 53 %), azijskih 

(prib. 55,4 %) in črnih (prib. 53,6 %) etničnih skupin uživajo v pisanju bolj kot belci (prib. 46,8 

%).  

Dane razlike veljajo tudi za količine pisanja zunaj šole: dekleta pišejo zunaj šole več kot fantje, 

mlajši učenci več kot starejši; učenci mešanih (19,3 %), azijskih (20 %) in črnskih (19, 7 %) 

etničnih skupin več kot belci 

– 15,6 % ). V Grafu 4 lahko 

vidimo, kako se je odstotek 

učencev, ki pišejo tudi zunaj 

šole, spreminjal od leta 2010 

do 2018. Besedila, ki jih 

učenci pišejo zunaj šole (Graf 

5), so večinoma povezana z 

uporabo digitalne tehnike 

(pisanje telefonskih sporočil 

– 88,1 %), velik delež je tudi 

zgodb (44,1 %), dobra tretjina 

besedil so dnevniki in besedila za pete pesmi, sledijo pa še ocene (prib. 25 %), pesmi (prib. 24 

%), blogi (prib. 20 %) in spletna umetnostna besedila (prib. 16 %). V raziskavi je bilo dokazano 

tudi, da dosežki pri pisanju vplivajo na to, kako učenci vidijo sebe kot pisce. Za zelo dobre 

pisce se ima 44 % učencev, ki dosegajo pričakovani nivo pisanja,  54,2 % učencev, ki presegajo 

pričakovani nivo pisanja, in 1,4 % učencev, ki so pod pričakovanim nivojem pisanja (kar 70,5 

% slednjih meni, da niso preveč dobri pisci) (Clark, 2012).  

Graf 3: Užitek pri pisanju po posameznih regijah v Angliji (Clark, 2018, str. 

4) 

 

Tabela 1: Odstotki učencev, ki uživa ali zelo uživa v pisanju 2010 – 2018 

(Clark, 2018, str. 3)Tabela 2: Užitek pri pisanju po posameznih regijah v 

Angliji (Clark, 2018, str. 4) 

 

Tabela 1: Odstotki učencev, ki uživa ali zelo uživa v pisanju 2010 – 2018 

(Clark, 2018, str. 3)  

 

Tabela 1: Odstotki učencev, ki uživajo ali zelo uživajo v pisanju 2010 – 2018 

(Clark, 2018, str. 3)  

 

Tabela 1: Odstotki učencev, ki uživa ali zelo uživa v pisanju 2010 – 2018 

(Clark, 2018, str. 3)Tabela 2: Užitek pri pisanju po posameznih regijah v 

Angliji (Clark, 2018, str. 4) 

 

Tabela 1: Odstotki učencev, ki uživa ali zelo uživa v pisanju 2010 – 2018 

(Clark, 2018, str. 3)Tabela 2: Užitek pri pisanju po posameznih regijah v 

Angliji (Clark, 2018, str. 4) 

Graf 4: Odstotek učencev, ki pišejo tudi zunaj šole od leta 2010 do 2018 

(Clark, 2018, str. 5) 

 

Tabela 3: Odstotek učencev, ki pišejo tudi izven šole od leta 2010 do 

2018 (Clark, 2018, str. 5) 

 

Tabela 3: Odstotek učencev, ki pišejo tudi izven šole od leta 2010 do 

2018 (Clark, 2018, str. 5) 

 

Tabela 3: Odstotek učencev, ki pišejo tudi izven šole od leta 2010 do 

2018 (Clark, 2018, str. 5) 
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Na splošno imajo učenci 

pozitivno stališče do 

pisanja, saj je bila četrtina 

učencev mnenja, da je 

pisanje »kul«, tri četrtine 

učencev meni, da pogostost 

pisanja izboljšuje kvaliteto 

pisanja, večina učencev pa 

meni, da je pisanje bistveno 

za večji uspeh v življenju 

(DfE, 2012). Glede na 

raziskave NLT vidimo, da 

je učencev, ki vsak dan 

pišejo, prib. 18 %, prib. 35 

% je takšnih, ki pišejo 

enkrat ali večkrat na teden, in prib. 31 % takšnih, ki redko ali nikoli ne pišejo zunaj šole (Clark, 

2018).  

Učiteljica učence motivira tudi z uporabo učnih metod in oblik, ki jih bomo podrobneje 

predstavili v pogl. 9.3.  

Učiteljica pa pouk tudi diferencira (gl. pogl. 9.6), in kot pravi Tomlinson (2007 v Kerndl, 

2016), s tem izboljšuje motivacijo in učinkovitost učenja ter omogoča, da je učenje dostopnejše, 

boljši pa je tudi odnos učencev do pisanja.  

 

9.3  S katerimi učnimi metodami in v katerih učnih oblikah se učenci učijo 

tvoriti besedila v angleški osnovni šoli? 

Učiteljica je pri poučevanju uporabila različne učne oblike in učne metode dela. 

Učne oblike, v katerih so učenci tvorili besedila, so: frontalno, skupinsko in individualno delo 

ter delo v paru. Prevladovala je frontalna učna oblika in delo v paru. 

Učne metode so bile jezikovni učni metodi (metoda razlaga in metoda pogovora), operacijske 

učne metode (metoda pisnih del, metoda ustnih del, metoda grafičnih del in metoda igralnih 

improvizacij), demonstracijska učna metoda, metoda dela z besedilom, metoda dela z 

izobraževalno komunikacijsko tehnologijo in dialoški metodi (metoda pokovke in vala).   

Lestvica sposobnosti  

V nadaljevanju bomo predstavili lestvico sposobnosti (glej Prilogo 3), ki jo učenci pri tvorjenju 

besedila uporabljajo v celotnem šolskem letu. Z njo si pomagajo pri učenju pisanja, hkrati pa 

lahko na podlagi ciljev, ki jih vsebuje lestvica, svoja besedila tudi vrednotijo (služi kot nekakšen 

kriterij). 

Zgibanko so učenci dobili na začetku šolskega leta in jo spravili v svoje zvezke za pisanje, ves 

čas pa jih tudi spremlja obešena na steni v učilnici. 

 

Graf 5: Vrste besedil, ki jih učenci pišejo zunaj šole (Clark, 2018, str. 5) 
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Zgibanka je razdeljena na več sklopov: izraz in pomen besed, pisava, tvorjenje besedila,  

besedišče, slovnica in postavljanje ločil. Vsak sklop je sestavljen iz ciljev, ki jih dosegamo pri 

dejavnosti pisanja. V Preglednici 5 si lahko ogledamo primere ciljev za posamezen sklop; glede 

na temo magistrskega dela smo se osredinili na sklop tvorjenje besedila. 

Preglednica 5: Izbrani cilji, pridobljeni iz lestvice sposobnosti (Priloga 3) 

SKLOP CILJI SMISELN PREVOD 

Izraz in pomen 

besed 

 

 
 

Znam uporabljati slovar, da 

preverim zapis in pomen 

izbranih besed. 

Pisava 
 

 
 

Znam pisati čitljivo, tekoče, s 

primerno hitrostjo, ki ustreza 

dani nalogi. 

Tvorjenje 

besedila 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

Znam načrtovati svoje pisanje 

od prvih zamisli do 

nadgradnje; pri tem 

uporabljam podatke, ki sem jih 

dobil pri branju ali drugod. 
 

Znam uporabiti ustrezno 

besedišče in slovnico, ki 

ustreza namenu mojega 

pisanja. 

 

Natančno znam načrtovati 

značaj oseb in prostor 

dogajanja, da bi to učinkovalo 

na bralca. Pri tem uporabljam 

ideje, ki sem jih pridobil od 

branja, poslušanja in gledanja 

zgodb/iger/filmov. 

 

Znam spremeniti soje pisanje, 

da bi to bolj ustrezalo 

občinstvu in namenu. 

 

Znam uporabiti različne 

tehnike, da bi zagotovil 

tekočnost pisanja in ločevanje 

besedila na odstavke. 

 

Znam organizirati svoje 

besedilo z rabo naslovov, 

podnaslovov, stolpcev, 

preglednic ali točk, da bi se 

bralec znašel v njem. 

 
Znam dati smiselno povratno 

informacijo, kako izboljšati 

svoj izdelek in izdelek sošolca. 
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Znam dati smiselno povratno 

informacijo o besedilu in 

predlagati spremembe pri 

besedišču, slovnici in 

pravopisu. 

Besedišče, 

slovnica, 

postavljanje 

ločil 

 
 

 

 

 
 

Znam navesti podatke iz 

besedila z uporabo ključnih 

besed. 

 
Znam uporabljati vsa ločila, o 

katerih sem se učil, vključno z 

vejico in podpičjem. 

 

Učenci si pri določeni sposobnosti/cilju sami določijo zvezdico (kaj so že dosegli) ali tarčo (na 

kaj bodo pozorni pri naslednjem pisanju). Pred naslednjim tvorjenjem besedila si najprej 

ogledajo že usvojene zvezdice in zastavljene tarče in jih poskušajo uporabiti pri pisanju. Kadar 

jim tarčo uspe usvojiti, se le-ta spremeni v zvezdico, kadar jim tarče ne uspe usvojiti, se ta 

prenese v naslednje pisanje.  

Ta proces velja za končno pisanje, tj. takrat, ko učenci v besedilu pokažejo vse, česar so se 

naučili. S pomočjo lestvice sposobnosti lahko učenci ves čas spremljajo svoje pisanje in vidijo, 

kaj morajo vaditi ter kaj že obvladajo.  

Metoda pokovke (angl. popcorn) in metoda vala  

Pri metodi pokovke je učiteljica postavila vprašanje, učenci so sami, v paru ali skupini najprej  

razmislili o odgovoru, po nekaj minutah pa so morali po učiteljičinem navodilu vsi skupaj 

naenkrat povedati odgovor. Pri metodi vala je učiteljica z roko delala valove in z njimi 

»zajemala« učence. Učenci so na vprašanje odgovorili takrat, ko jih je »zajel« val. 

Primer: »Pokajte« značilnosti pesmi, ki jih že poznate. (angl. Popcorn some poetic features you 

already know.) 

 

Ugotovitve po analizi učnih oblik in metod 

Glede na to, da je bil pri pouku velik poudarek na sodelovanju in vrstniškem ocenjevanju, je 

bila najpogostejša oblika dela ravno delo v paru. Skoraj o vsakem vprašanju, ki ga je učiteljica 

postavila, so se učenci pogovorili v parih.   

Učenci so veliko nalog opravili tudi v skupini. Učiteljica je ocenjevala tudi to,  kako so si učenci 

razdelili delo v posamezni skupini ter ali so odločitve o določenih dejavnostih in zadolžitvah 

sprejemali skupaj. Opazili smo, da učenci pogosto delajo v skupini in da med seboj dobro 

sodelujejo in si pomagajo (v eni izmed skupin je neki učenec svojemu članu celo predlagal, da 

lahko s pomočjo tezavra besedilo še izboljša).  

Težje določimo, katera učna metoda je bila uporabljena največkrat. Na splošno je učiteljica 

učencem postavljala veliko vprašanj, s katerimi je želela spodbuditi njihovo razmišljanje ali 
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priklicati določeno informacijo. Z učnimi metodami jih je usmerjala, da so sami prišli do 

ugotovitev, s stalno menjavo metod pa je ohranjala motiviranost in zbranost učencev ter 

razbijala monotonost pouka. 

Učenci so med poukom uporabljali tudi tablice, ki so obvezni pripomoček, ki ga mora imeti 

vsak učenec (od 4. razreda naprej). S tablico so učenci iskali določene podatke in uporabljali 

spletne slovarje/tezavre. Učenci so zelo motivirani za delo že s tem, da lahko uporabljajo 

tablice. Učiteljica ima v spletni učilnici naložene različne vire, do katerih lahko dostopajo 

učenci in jih uporabljajo kot pomoč pri pisanju. S pomočjo tablic so uporabljali tudi aplikacije, 

npr. za izdelavo ilustracij, za učenje tvorjenja povedi na podlagi določenega prizora iz knjige, 

za oddajanje ocen o prebrani knjigi ipd. Med našim opazovanjem učenci tablic sicer niso 

uporabljali za pisanje besedila, vendar nam je učiteljica povedala, da učenci včasih oddajo tudi 

natipkano besedilo. Mednarodne raziskave (DfE, 2012) kažejo, da učenci radi uporabljajo 

tehnologijo za pisanje in se pri tem niti ne zavedajo, da pišejo.  

Učiteljica je povedala, da je prav, da se besedila v šoli pišejo z roko, glede na to, da je 

tehnologija že tako ali tako del učenčevega vsakdanjega življenja (pisanje SMS-sporočil, 

dopisovanje na družbenih omrežjih ipd.). 

Učenci so se na tvorjenje besedila pripravljali tudi z igro vlog. Med našim opazovanjem so jo 

uporabili pri pripravi na tvorjenje »zgodbe«. Igra vlog  jim je pomagala pri vživljanju v osebe, 

prostor dogajanja, vsebino itd. Učenci so zato lažje analizirali obravnavane »zgodbe« in tvorili 

tudi svojo. Raziskave (DfE, 2012) kažejo na to, da drama in igra vlog prispevata h kakovosti 

pisanja, ker omogočata razvijanje in urejanje idej ter vživljanje v prizore v različnih okoljih. 

 

9.4  V kateri obliki so dana navodila za pisanje besedila v angleški osnovni 

šoli in kako so posredovana učencem? 

Glede na to, da v angleški šoli veliko časa posvetijo pripravam na tvorjenje besedila, smo 

navodila razdelili takole:  

 navodila pri predpripravi na tvorjenje besedila ter  

 navodila pred tvorjenjem besedila,  

 navodila med tvorjenjem besedila in  

 navodila po tvorjenju besedila. 

Ugotovitve o opazovanju dajanja učiteljičinih navodil v angleški osnovni šoli v nadaljevanju 

predstavljam po sklopih. Za vsak posamezen sklop, ki smo ga opazovali, smo zapisali nekaj 

primerov navodil, ki jih je učiteljica dala svojim učencem. Izjema je bilo besedilo o najljubšem 

dogodku, ki se je učencem zgodil med počitnicami, ker je bila to edina vrsta besedila, na katero 

se učenci niso pripravljali na ta način.  
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 Pripovedovalno besedilo: Moj najljubši dogodek med počitnicami 

Navodila učiteljice pred tvorjenjem besedila 

ŠT. NAVODILO, PREVEDENO V SLOV. OPOMBE 

N1 U: »Vsi poglejte na zadnjo stran v zvezku, tam bi 

morali imeti zgibanko za pisanje/lestvico 

sposobnosti. V njej imate navedene različne 

sposobnosti za pisanje. Zdaj pa poglejte mene in me 

poslušajte. Najprej si poglejte, katero tarčo ste si 

zadnjič postavili za naslednje pisanje. To tarčo 

boste pri tokratnem pisanju poskusili uresničiti. 

Poglejte si tudi sposobnosti, pri katerih imate 

postavljeno zvezdico. Tudi te morate uporabiti pri 

tokratnem pisanju in jih upravičiti. Pokažite mi, 

kako dobro pišete.« 

Učenci so ves čas, ko je učiteljica 

govorila, spremljali svoje 

gradivo. 

N2 U: «Kaj je že pripoved? Kateri čas uporabljamo?« Učiteljica je učence spomnila na 

nekatere značilnosti pripovedi. 

 

N3 U: »Zdaj želim tiho sobo. Osredotočite se na 

pisanje in najprej razmislite o tem, kaj je potrebno 

narediti pred pisanjem. Katere so tiste stvari, ki 

vam bodo pomagale, da boste napisali najboljši 

izdelek. Ne pozabite tudi na druge stvari, ki 

naredijo pisanje berljivo in zanimivo, npr. kako 

razviti preproste povedi, da bodo zanimivejše. Nato 

pričnite s pisanjem, časa imate 45 min.« 

 

Dodatek k N3: U: »Še nekaj. Ne pozabite opisati le 

enega dogodka. Ne morete opisati celotnih 

počitnic, je nemogoče, ker bi bilo besedilo 

predolgo in polno nepomembnih informacij. Torej 

opišite en dogodek, ki vam je najbolj ostal v 

spominu.« 

Učiteljica je opozorila učence na 

načrt za pisanje in lestvico 

sposobnosti. 

 

 

N4 U: »Zdaj boste poskušali svoje besedilo izboljšati z 

upoštevanjem sposobnosti, o kateri smo se 

pogovarjali. Razmislite kako spremeniti jezik, kako 

spremeniti dolžino povedi, da bi se prilagodili 

občinstvu, da jih bi čim bolj zabavali/presenetili 

ipd. Pomagati si lahko tudi s tezavrom za iskanje 

sopomenk. Z uporabo drugačnih besed boste 

dosegli boljši učinek.« 

 

Parafraziranje N4: U: »Ne pozabite na svojo tarčo, 

ki jo morate pokazati v svojem besedilu. Razmislite 

o publiki, kdo je tisti, ki bo bral vaše besedilo. 

Besedilo morate prilagoditi občinstvu, da se bodo 

ob branju še bolj zabavali.« 

 

U: »Preden začnete spreminjati svoje besedilo, 

pomislite na to, kaj lahko naredite, da vam bo 

Učiteljica je svetovala učencem, 

da naj uporabijo načrt za pisanje.  

 

 

 

 

 

 

 

Učiteljica je parafrazirala svoje 

prejšnje navodilo.  
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pisanje lažje steklo. Želim, da načrtujete, kaj boste 

napisali – načrtovanje je pomemben del procesa 

pisanja. Torej izberite si svoj prostor, vzemite 

tezavre, ne pozabite, kaj je vaš cilj/tarča pri pisanju 

in pričnite. Časa imate 30 min.« 

 

Navodila učiteljice med tvorjenjem besedila 

ŠT. NAVODILO, PREVEDENO V SLOV. OPOMBE 

N4 U:«Imate še 15 minut. Dobro razmislite, kako jih boste 

uporabili.« 

 

N5 U: »Imate še 6 minut. Preberite svoje besedilo in 

dodajte besedišče, ki bo vašo pripoved naredilo še 

zanimivejše.« 

 

N6 U: »Zadnji dve minuti izkoristite, da še enkrat 

preberete svoje besedilo. Ko ste z njim zadovoljni, mi 

zvezke oddajte na mizo.« 

 

 

Navodila učiteljice po tvorjenju besedila 

ŠT.  NAVODILO, PREVEDENO V SLOV. OPOMBE 

N6 U: »Ves čas želimo izboljšati pisanje. 

Najprej si poglejte, katere sposobnosti ste 

že usvojili, pri prejšnjem pisanju (ista 

tema), potem pa poglejte, katero izmed 

sposobnosti ste usvojili pri tokratnem 

pisanju. Vprašajte se, ali ste na boljši 

stopnji kot pri prejšnjem pisanju. Poglejte, 

kaj že obvladate in česa ne. Za tisto, kar 

obvladate si narišite zvezdico, za tisto, 

česar še ne in bo to vaš cilj pri naslednjem 

pisanju, pa si postavite tarčo.« 

 

Parafraziranje N6: U: »Če povem še enkrat. 

Na lestvici sposobnosti najdete 

sposobnosti, s katerimi lahko izboljšamo 

pisanje. Torej vzemite lestvico sposobnosti 

in na podlagi ciljev, ki jih najdete v 

zgibanki, pregledate svoje besedilo. Nato si 

določite zvezdico za tisti cilj, ki ste ga v 

besedilu dosegli, postavite pa si tudi tarčo, 

da boste vedeli, na katero sposobnost se 

boste osredinili pri naslednjem pisanju. Pri 

naslednjem pisanju morate poleg zadane 

tarče zajeti tudi vse do sedaj usvojene 

cilje.« 

 

Dodajanje navodil navodilu N: U: »Še 

nekaj. Nekatere sposobnosti so 
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pomembnejše od drugih npr. v tem času 

morate že vsi znati postavljati velike 

začetnice in pike. Če mislite, da tega še ne 

znate, potem je to sposobnost, ki si jo 

morate postaviti za tarčo. Je pomembnejša 

od npr. oblikovanja besedila z 

naslovi/podnaslovi/odstavki.« 

N7 U: »Vzemite zelen svinčnik in začnite 

popravljati svoje besedilo. Uporabite lahko 

spletne ali fizične slovarje (tablice).« 

Učenci vedno popravijo svoje besedilo s 

svinčnikom zelene barve. 

N8 U: »Poglejte prejšnje besedilo, ko ste 

pripovedovali o najljubšem dogodku, ki se 

vam je zgodil med počitnicami. Poglejte, 

kateri cilj ste imeli napisan zraven zvezdice, 

in preverite, ali ste izbrano zvezdico 

upoštevali tudi pri tokratnem pisanju 

besedila o svojem najljubšem dogodku, ki 

se vam je zgodil me počitnicami. Enako 

storite tudi za tarče.«  

Če so tarčo, ki so si jo postavili pri 

zadnjem pisanju, tokrat uresničili, si za 

naslednje pisanje postavijo novo. 

 

N9 U:«Vaše zvezke za pisanje mi oddajte na 

mizo, ker sem jaz naslednji bralec vaših 

misli.« 

 

N10 U: »Vsi me poglejte (v roki drži lestvico 

sposobnosti). Ta lestvica vam pomaga 

izboljšati pisanje. Danes se bomo osredinili 

na tarčo: Znam spremeniti jezik, da ustreza 

namenu in občinstvu ter izbrati ustrezno 

obliko ter spremeniti jezik in dolžino povedi 

z določenim namenom. Kaj pomeni to, da je 

potrebno spremeniti dolžino povedi, da 

dosežemo določen namen?« 

Učiteljica se je osredinila na eno 

sposobnost z lestvice sposobnosti in se o 

njej pogovorila z učenci; ti so jo nato 

poskušali najti v svojem besedilu. Dele 

besedila, ki izpolnjujejo dano 

sposobnost, so označili; če jih niso našli, 

pa so dano sposobnost označili kot tarčo 

pri naslednjem pisanju.  

 

 

 Poezija: Morsko bitje (pesem v prostem verzu) 

Navodila učiteljice – predpriprave na tvorjenje besedila 

ŠT. VSEBINA NAVODILA OPOMBE 

N1 U: »S fotografijami, ki jih boste v skupinah 

ustvarili, predstavite vsebino pesmi, pri tem 

ne pozabite uporabiti nebesedni jezik, mimiko 

obraza in kretnje rok. To predstavite s 5 

fotografijami. Nato naredite plakat in nad 

vsako fotografijo napišite naslov, pod sliko 

pa kratek opis oz. verz iz pesmi, ki to 

fotografijo najbolj opiše. Naredite tudi opis 

vseh oseb iz pesmi.« 

 

U: »Vaša skupina bo naredila opis in oznako 

vseh oseb iz pesmi. V  pesmi poiščete podatke 

To je rekla skupinama A in B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To je rekla skupini C. 
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o npr. dedku, tj. kakšna je njegova zunanjost, 

kakšen je njegov značaj.« 

 

Dodatek k N1: U: »Še nekaj, to je delo v 

skupini. Rada bi videla, da delate skupaj. Ne 

pozabite na to.« 

 

 

 

 

Učiteljica je obema skupinama ves čas 

pomagala, ju spodbujala in usmerjala. 

 

N2 U: »Ko izbirate morsko bitje, bodite previdni. 

Predlagam vam, da izberete takšno, ki ima 

čim več lastnosti, da ga boste lažje opisali. 

Opišite nenavadnost, skrivnost, lepoto in 

dejanja vaših bitij. Bolj kot bo to nenavadno, 

več boste lahko napisali o njem.« 

 

Parafraziranje N2: U: »Še enkrat vas 

opozarjam, da premislite o tem, kakšna bo 

vaše bitje, kaj dela, kako izgleda. Gre za 

pomembno točko, ki jo morate preučiti, 

drugače ne boste mogli napisati pesmi.« 

 

N3 U: »Dodajte čim več lastnosti o svojem bitju 

in pesmi na sploh. Pomagate si lahko tudi z 

naslednjimi vprašanji: Kje živi vaše bitje? S 

katerimi besedami bi lahko opisali vodo? 

Katere besede bodo opisale gibanje vašega 

bitja? Kaj so želje vašega bitja? Kakšna je 

narava vašega bitja? Lahko mu določite 

lastnost, po katerem bo oz. je znana. Recimo, 

lisica je znana po svoji zvitosti, kaj pa bi 

lahko dali za svojo žival?« 
 

 

Vprašanja so bila na platnu: 

 
Slika 21: Primer vprašanj, s katerimi so lahko 

učenci dopolnili podatke o svojem morskem 

bitju 

N4 U: »Ustvariti moramo tudi obliko pesmi. 

Poslušajte me dobro. Vi boste umetniki, 

kiparji. Pesem je vaša skulptura, ki jo morate 

dodelati. Glede na to, da imate že napisano 

vsaj eno kitico svoje pesmi, se lahko poigrate 

z obliko.« 

 

Dodatek k N4: U:»Tudi likovni pouk in 

pisanje sta zelo povezana. Tudi pri pisanju je 

potrebno eksperimentirati. Če se vam ena 

Učiteljica je pokazala nekaj primerov, 

nato pa so učenci razmišljali o obliki 

svoje pesmi. 
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možnost ne izkaže za dobro potezo, poskusite 

znova, iščite nove rešitve.« 

 

N5 U: »Pred sabo imate prvo verzijo svoje 

pesmi, ki jo boste danes nadgradili. S 

pomočjo tezavra boste poiskali zanimivejše 

besede. Pesem lahko nadgradite tudi tako, da 

ji dodaste določeni podatek. Predlagam vam, 

da imate na eni strani različico 1, na drugo 

stran pa zapisujete različico 2. Tako boste 

lahko sproti spremljali, kako se vaša pesem 

nadgrajuje. Časa imate 10 minut.« 

 

 

Navodila učiteljice pred tvorjenjem besedila 

ŠT. NAVODILO, PREVEDENO V SLOV. OPOMBE 

N6 U: »Najprej vam dam 10 minut, da si v svojih 

zvezkih za načrtovanje ogledate vse zapiske, 

ki ste jih naredili v tem sklopu.« 

 

Po 10 minutah: 

 

U: »Vsi gledate mene in pozorno poslušate. 

Zelo veliko smo se pripravljali na tole 

pisanje, ki nas čaka danes. Kriterije ste si 

lahko pogledali v spletni učilnici. Pesem, ki 

jo boste pisali, mora vsebovati metaforo, 

primero, personifikacijo, aliteracijo, 

ponavljanje in ritem. Ne pozabite tudi na 

obliko svoje pesmi. Na tabli vam bom 

projicirala ključna navodila. Na moji mizi 

bodo tudi prazni listi; vzemite jih in 

pripravite načrt pisanja. Časa imate 40 

minut.« 

 

Nasveti pri pisanju: 

 Imej glavno idejo za vsako kitico. 

Morda najprej začni z opisovanjem 

vode, šele nato piši o gibanju 

svojega bitja. Ne pozabi vseh kitic 

povezovati med seboj. 

 Opiši morsko bitje tako, da 

uporabiš primero, metaforo in 

personifikacijo. 

 Dodaj tudi druga pesniška sredstva, 

ki si se jih naučil, da bo tvoja pesem 

še zanimivejša. 

 Na koncu razmisli, kakšno obliko 

pesmi želiš. 

 

Navodila učiteljice med tvorjenjem besedila 

ŠT. NAVODILO, PREVEDENO V SLOV. OPOMBE 

N7 U: »Ste ravno na polovici časa. Organizirajte si čas 

tako, da boste lahko v 20 minutah dokončali svojo 

pesem.« 

 

N8 U: »Imate še dobrih 5 minut. Predlagam vam, da 

počasi zaključujete in večkrat preberete svojo pesem. 

Po potrebi odpravite napake.« 

 

N9 U: »Imate še toliko časa, da še enkrat preberete pesem. 

Ko ste z njo zadovoljni, jo oddaste na mojo mizo.« 
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Navodila učiteljice po tvorjenju besedila 

ŠT. NAVODILO, PREVEDENO V SLOV. OPOMBE 

N10 U: »Izpolnili boste tabelo kriterijev, ki ste jo ravnokar 

dobili. Če najdete vse sestavine pesmi v svoji pesmi, si 

daste kljukico, zraven pa napišite svoj primer te 

sestavine.« 

Naslednjo uro je učiteljica 

učencem vrnila njihove 

pesmi in povedala kriterije 

vrednotenja. 

N11 U: »Pesmi zamenjajte s sošolcem in postopek 

ponovite.« 

 

N12 U: »Zdaj bo vsak prebral svojo pesem.«  

N13 U: »Zvezke mi dajte na mizo, da vaše pesmi pregledam 

še jaz. Veselim se že branja te čudovite poezije.« 

 

 

 Argumentiranje mnenja – Zakaj bi živali morale vladati svetu?/Zakaj živali ne bi mogle 

vladati svetu? 

Navodila učiteljice – predpriprave na tvorjenje besedila 

ŠT. NAVODILO, PREVEDENO V SLOV. OPOMBE 

N1 U: »Imate avto, ki ga boste prodali 

svojemu sošolcu. Prepričajte ga, da je to 

najboljši avto in da naj ga kupi.« 

 

N2 U: »Razred bom razdelila na pol. Vaša 

polovica bo zagovarjala trditev, da je 

morje močnejše od vetra, vaša pa, da je 

veter močnejši od morja. Najprej se o 

obeh trditvah malo pogovorite, potem pa 

bomo izvedli krajšo debato.« 

Učenci so ugotovili, da je lažje debatirati, 

če se prej na temo dobro pripraviš. 

N3 U: »Pregledali bomo nekaj uvodov pri 

argumentiranju in ugotavljali, katere 

kvalitete mora uvod imeti.« 

Spoznavali so značilnosti uvoda pri 

argumentiranju – pomemben je za 

pridobivanje bralčeve pozornosti. 

N4 U: »Prebrali bomo besedilo Lahko ljudje 

res vladajo svetu? in se osredinili na 

obliko besedila.« 

 

Dodatek k N4: U:«Sedaj pojdite v spletno 

učilnico in si pripravite uvod tega besedila 

ter ga predstavite s pomočjo naslovov, s 

podnaslovi, alinejami in drugimi 

prvinami, ki smo jih opazovali sedaj.« 

Spoznavali so obliko argumentiranja 

(naslovi, podnaslovi, uporaba alinej ipd.). 

 

N5 U: »V paru razmislite tudi o tem, kako bi 

v to besedilo lahko dodali, katero izmed 

sredstev, npr. preglednico.« 
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N6 U: Poglejmo, koliko ste se naučili o 

prvinah, s katerimi delamo besedilo še 

preglednejše. Razdelila vam bom delovni 

list (glej Sliko 22). Morali boste ustvariti 

letak za mlajše otroke o popolnem hišnem 

ljubljenčku. Lahko je o kateremu koli 

bitju. Pomagate si lahko tudi z internetom, 

da najdete dejstva o izbrani živali. 

Besedilo naj bo preprosto, brez velikih 

podrobnosti. Uporabite vsaj 3 prvine, s 

katerimi boste predstavili ta letak. Lahko 

začnete. 

Slika 22: Delovni list – letak o popolnem hišnem 

ljubljenčku 

N7 U: »Razmislite, katere so dobre stvari, ki 

jih je ustvaril človek, ter katere bi bile 

pozitivne in negativne stvari, če bi živali 

vladale svetu. Pogovorite se v parih.« 

Posvetili so se tudi vsebini. 

N8 U: »V spletni učilnici boste našli 

preglednico in jo izpolnili s pomočjo 

članka Lahko ljudje res vladajo svetu?. 

Preglednico boste izpolnili tako, da boste 

v napisali kljukico, če ima besedilo 

določeno prvino, in križec, če prvine nima. 

Če boste izbrali kljukico, morate v 

sosednji okvirček napisati tudi primer iz 

besedila, da bom lahko videla, ali res 

razumete ali ne.« 

Ponovili so stvari, ki so se jih naučili o 

argumentiranju. 

 
Slika 23: Preglednica, ki so jo učenci izpolnili na 

podlagi besedila z naslovom Lahko ljudje res 

vladajo svetu?.  

N9 U: »Razdelila vas bom v 3 skupine. Ena bo 

morala zagovarjati trditev, da bi morale 

živali vladati svetu, drugi dve pa, da lahko 

človek vlada svetu. Na debato se boste 

Debata. 
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najprej po skupinah pripravili. Za 

priprave boste imeli eno učno uro in pol, 

potem pa bomo izvedli debato.« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 24: Delovni list za pomoč pri 

sestavljanju/izvajanju debate (list 1) 

 
Slika 25: Delovni list za pomoč pri 

sestavljanju/izvajanju debate (list 2) 

 

Navodila učiteljice pred tvorjenjem besedila 

ŠT. NAVODILO, PREVEDENO V 

SLOV. 

OPOMBE 

N1 U: »Najprej vam dam 10 minut, da 

si ogledate svoje zapiske, povezane 

z zapisom argumentiranja, in list 
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(Slika 24), na katerem ste dobili 

napotke za pisanje.« 

 
Slika 26: Napotki za zapis argumentiranja 

Prevod:  

 tvoj pogled na situacijo 

 dokazi 

 razlaga o tem, zakaj imaš prav 

 

Ne pozabi na naslednja navodila, ko urejaš svoje 

argumentiranje: 

 Spremeni naslov v vprašanje (namesto 

Živali bi morale vladati svetu v Ali bi 

živali morale vladati svetu?). 

 Začni s predstavitvijo problema in 

razloži, zakaj si se odločil pisati o tem. 

 Ko načrtuješ, poskusi gledati na 

argument z obeh strani. 

 Podpri svoje poglede z dokazi in razlogi. 

 Uporabi čustven in oster jezik, da dobiš 

občinstvo na svojo stran. 

 V zaključku povej, na kateri strani si. 

N U: »Argumentiramo, zakaj bi 

živali morale vladati svetu oz. 

zakaj ne bi smele vladati svetu. 

Vsak si izbere enega izmed teh 

dveh tem, ne glede na to, v kateri 

skupini je bil pri debati. Ne 

pozabite si pred pisanjem narediti 

načrt. V besedilu ne pozabite 

uporabiti vse kriterije, ki smo jih 

skupaj zapisali. Uporabite 

čustven, prepričljiv jezik, oblika 

besedila naj bo čim bolj 

raznovrstna, ne pozabite 
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podkrepiti trditve, ki jih vključujete 

v besedilo. Časa imate 45 minut.« 

 

Navodila učiteljice med tvorjenjem besedila 

ŠT. NAVODILO, PREVEDENO V SLOV. OPOMBE 

N1 U: »Pazite na uro, da si boste pravilno organizirali 

pisanje.« 

 

N2 U: »Imate še dobrih 5 minut. Zaključujte in besedilo še 

enkrat preberite, po potrebi odpravite napake.« 

 

N3 U: »Ko boste s svojim besedilom zadovoljni, mi lahko 

zvezke oddaste na mizo.« 

 

 

Navodila učiteljice po tvorjenju besedila 

ŠT. NAVODILO, PREVEDENO V SLOV. OPOMBE 

N1 U: »Kriterije, ki smo jih skupaj oblikovali, sem zapisala 

v preglednico. Izpolnite jo tako, da si za vsako 

sestavino označite, ali jo najdete v svojem besedilu ali 

ne. Če jo najdete, v sosednji stolpec napišite tudi dokaz 

za posamezno prvino iz svojega besedila. 

 

N2 U: »Zdaj zvezke zamenjajte s sošolcem in postopek 

ponovite.« 

 

N3 U: »Zvezke mi oddajte na mizo, da vaše argumente 

pregledam še jaz.« 

 

 

 Pripovedovalno besedilo (»zgodba«): Velika skrivnost 

Navodila učiteljice – predpriprave na tvorjenje besedila 

ŠT. NAVODILO, PREVEDENO V SLOV. OPOMBE 

N1 U: »Ogledali si bomo, kako lahko povedi naredimo 

še zanimivejše – tako, da jim dodamo določeni 

podatek ali kakšno besedo zamenjamo, uporabimo 

sopomenko. Najprej vam bom pokazala nekaj 

primerov razširjenja povedi.« 

 

N2 U: »Zdaj boste dobili predloge, s pomočjo katerih 

boste sami razširjali povedi.« 

 

N3  

 

U: »Dobili boste list z navodili, ki vas bodo vodila 

pri tvorjenju zgodbe. Pozorno jih preberite in jim 

sledite. Za vsako nalogo, ki jo opravite, me pokličite, 

da skupaj pogledamo, kaj je dobro in kaj lahko še 

izboljšamo. Če boste imeli kakršno koli vprašanje že 

prej, sem vam seveda na voljo.« 

 

U: »V tej skupini bomo šli skupaj skozi ta list. 

Oglejmo si, kaj moramo narediti najprej. S pomočjo 

možganske nevihte nanizaj nekaj idej za svojo 

Gradnja vsebine zgodbe 

 

Ko je učiteljica ta navodila 

posredovala skupinama, ki 

dosegata višji in srednji nivo, 

jima je naročila,  da naj tvorita 

zgodbo. 

 

 

Učiteljica je posredovala dana 

navodila skupini, ki dosega 

nižji nivo.  
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zgodbo, ki bo nosila naslov Velika skrivnost. Kar se 

spomnite ob tem naslovu, zapišite.« 

U: »Nadaljujemo z naslednjo točko. Določite osebe, 

ki bodo nastopale v vaši zgodbi.« 

U: »Sedaj pa bomo morali izbrane osebe opisati. 

Kakšna je? S čim se ukvarja? Kakšno vlogo bo imela 

v zgodbi?« 

 

 

Pokazala jim je tudi gradivo, na 

podlagi katerega se učenci lažje 

odločijo in kasneje tudi opišejo 

svoje osebe. 

 

 

Na ta način jih je učiteljica 

vodila skozi celoten proces 

tvorjenja zgodbe. 

 

Navodila učiteljice pred tvorjenjem besedila 

ŠT. NAVODILO, PREVEDENO V SLOV. OPOMBE 

N1 U: »Zdaj boste vse sestavine zgodbe, ki ste jih napisali 

in nadgrajevali, sestavili v eno besedilo. Najprej 

organizirajte vse sestavine (Kaj boste napisali najprej? 

Kdaj bo določena oseba vstopila v zgodbo? Kdaj bo na 

vrsti zaplet? ipd.) potem pa pričnite pisati, časa imate 

50 minut.« 

Prva različica zgodbe 

N2 U: »Razdelila vam bom vaše zgodbe, ki sem jih poleg 

vas popravila tudi sama. Oglejte si, na kaj morate 

paziti, ko boste napisali končno verzijo zgodbe. Dam 

vam 10 minut časa.« 

Končna različica zgodbe  

 

 

 

 N3 U: »Vsi boste dobili to prazno knjižico. Vaša naloga je, 

da najprej naredite načrt, kako boste popisali celotno 

knjižico s svojo zgodbo. Organizirajte se, kje boste 

začeli pisati, kje bodo ilustracije, ne pozabite na 

naslovnico. Na mizo pred tablo bom dala nekaj knjig, v 

katerih si lahko ogledate, kaj je vse potrebno napisati, 

preden napišete vsebino.« 

 

Dodajanje navodila k N3: U: »Ko boste pripravljeni, 

lahko začnete pisati končno različico svoje zgodbe v to 

prazno knjižico. Pišite čitljivo.« 

 

Navodila učiteljice med tvorjenjem besedila 

ŠT. NAVODILO, PREVEDENO V SLOV. OPOMBE 

N1 U: »Časa imate dovolj, vendar si ga vseeno ne pozabite 

organizirati za pisanje.« 

Prva različica zgodbe 

N2 U: »Imate še 10 minut. Počasi zaključujte, da boste 

imeli čas pregledati svoje besedilo.« 

N3 U: »Imate še slabih 5 minut. Preglejte svoje besedilo, 

ko boste z njim zadovoljni, ga oddajte na mojo mizo.« 
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Navodila učiteljice po tvorjenju besedila 

ŠT. NAVODILO, PREVEDENO V SLOV. OPOMBE 

N1 U: »Vzemite svinčnik zelene barve in popravite 

besedilo. Poglejte tudi, ali zgodba vsebuje vse 

elemente, ki smo jih določili.« 

U: »S sošolcem si zamenjajte zgodbe in ponovite 

postopek popravljanja, kot ste to naredili za svoja 

besedila.« 

Prva različica zgodbe 

 

 

 

 

 

 

Učiteljica je napisala pisni 

komentar o zgodbi. 

N2 U: »Oddajte mi zvezke na mizo, da jih popravim tudi 

sama.« 

N3  

 

U: »Vsak bo pred razredom prebral svojo zgodbo. V 

zvezke za pisanje napišite ime sošolca, ki bo bral, in si 

zraven napišite komentarje, ki so vezani izključno na 

njegovo besedilo. Njegovega nastopanja ne 

ocenjujemo.« 

Končna različica zgodbe 

 

Poleg sošolcev je tudi 

učiteljica povedala komentar 

o posamezni »zgodbi«. 

 

Ugotovitve po analiziranju navodil 

Učiteljičina navodila so bila precej dolga. S parafraziranjem je zagotovila, da so vsi učenci 

natančno vedeli, kaj morajo narediti. Na koncu je preverila razumevanje še tako, da je 

poljubnega učenca pozvala, da naj ponovi navodilo. Ko so učenci nato pričeli delati, jih je 

spremljala, in če se ji je zazdelo, da navodila še vedno niso bila jasna, je delo prekinila in še 

enkrat ponovila, kaj morajo narediti.  

Primer uporabe demonstracije pri dajanju navodil: Ko so morali učenci v sklopu poezije tvoriti 

5 zamrznjenih fotografij z namenom predstaviti zgodbo, jim je učiteljica dejavnost predstavila 

tako, da jih je razdelila po skupinah. Vsaka skupina je prejela 5 fotografij in morala jih je 

prikazati v določenem zaporedju, ostali pa so morali prikazane fotografije ubesediliti.    

Učiteljica je med delom učencev hodila od posameznika do posameznika in ga spodbujala ter 

mu pomagala (če je bilo treba, je navodilo individualno povedala še enkrat). 

Navodila je učiteljica tudi osmislila, npr. »Lestvica sposobnosti vam bo pomagala izboljšati 

vaše pisanje.« 

  

9.5  Na kateri način učitelj učencem v angleški osnovni šoli da kriterije za 

vrednotenje besedila in kako je učencem posredovana povratna 

informacija o njihovem pisnem izdelku? 
 

 

Posredovanje kriterijev 

Učiteljica v angleški osnovni šoli je učencem pri pouku posredovala kriterije za vrednotenje 

zapisanega besedila v tiskani obliki, razen pri tvorjenju pripovedi o najljubšem dogodku, ko so 

si morali učenci kriterije ogledati v spletni učilnici. Kriteriji so bili vedno posredovani pred 
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tvorjenjem besedila. Posredovanje kriterijev za posamezno vrsto besedila si lahko ogledamo 

tudi v Preglednici 6. 

 

VRSTA 

BESEDILA 

TEMA BESEDILA KRITERIJI  

Dani? Kdaj? Kako? 

Pripoved Najljubši dogodek, ki se 

mi je zgodil med 

počitnicami 

Da pred pisanjem pisno v spletni 

učilnici 

Poezija Pesem v svobodnem 

verzu, ki opiše morsko 

bitje 

Da pred pisanjem  pisno pri pouku 
 

 

Argumentiranje 

mnenja 

Zakaj bi živali morale 

vladati svetu?/Zakaj 

živali ne morejo vladati 

svetu? 

Da pred pisanjem pisno pri pouku 

»Zgodba« Velika skrivnost Da pred pisanjem ustno in pisno pri 

pouku 
Preglednica 6: Posredovanje kriterijev za posamezno vrsto besedila 

 

Oglejmo si tudi primere kriterijev za posamezno vrsto besedila. 

VRSTA BESEDILA PRIMER KRITERIJEV 

Pesem o morskem bitju v 

prostem verzu 

 

 
Slika 27: Kriteriji za tvorjenje besedila – pesem 

Moja pesem vsebuje: 

 razširjene metafore 

 primero 

 personifikacijo 

 aliteracijo 

 ritem 

 onomatopejo 
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Pesem mora: 

 ustvariti nenavadno podobo, da bralci različno 

vidijo moje morsko bitje; 

 opisati morsko bitje z uporabo primere, 

razširjene metafore in personifikacije; 

 eksperimentirati z ritmom tako, da  je v njej 

uporabljeno ponavljanje, aliteracija in 

onomatopeja  
 

Argumentiranje mnenja 

 
Slika 28: Kriteriji za tvorjenje besedila – argumentiranje mnenja 

1. Pogled na situacijo je bil jasno predstavljen v 

uvodu in zaključku. 

2. Vsako argumentiranje je podprto z dokazi in 

detajli. 

3. Uporaba »slogana«. 

4. Vključena sta uvod in zaključek. 

5. Uporabljene so bile prepričljive tehnike: 

oster/čustven jezik, močni pridevniki, »povezovalne 

besede«. 

6. Argumentiranje mnenja je predstavljeno z 

različnimi prvinami organizacije besedila (naslovi, 

podnaslovi, ključne točke, številke). 

Pripoved (»zgodba«): Velika 

skrivnost 

 

Moja zgodba vsebuje: 

 misli in čustva; 

 začetek, zaplet in razplet; 

 vznemirjenje/napetost/je zanimiva; 

 opisane osebe in prostor dogajanja; 

 besedilo, ki je razdeljeno na odstavke, ki se med 

seboj smiselno povezujejo. 

Ali v zgodbi kaj manjka? 

Bi lahko iz zgodbe kaj odstranili? 

 

Pripoved: Najljubši dogodek s 

počitnic 

1. Pripovedoval bom o dogodku, katerega dejanja 

bodo v ustreznem zaporedju. 

2. Besedilo bo imelo namen in glavno idejo. 

3. V besedilu bomo lahko našli odgovore na 

vprašanja: 

 Kaj se je zgodilo? 
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 Kje se je zgodilo? 

 Kdaj se je zgodilo? 

 Zakaj se je zgodilo? 

 Kdo je bil v dogodku udeležen? 

4. Iz besedila bo razvidno, da gre za dogodek, ki se mi 

je osebno zgodil. 

5. V besedilu bodo podrobnosti, ki bodo opisale moje 

občutke in misli. 

6. Pri organiziranju besed mi bodo pomagale 

»časovne« besede: first (slov. najprej), then (slov. 

potem), finally (slov. končno) itd. 

7. Povedi se bodo povezovale med seboj. 

 

 

Posredovanje povratne informacije 

V Preglednici 7 si lahko ogledamo, kateri načini posredovanja povratne informacije so bili 

uporabljeni za posamezno vrsto besedila.  

 

Povratna informacija 

Tema besedila Dana Samo- 

ocenje-

vanje 

Vrstniško  

Ocenjevan

je 

Učiteljeva povratna informacija 

Najljubši dogodek, ki 

se mi je zgodil med 

počitnicami 

da       Individualno, z vsakim 

učencem posebej 

(ustno in pisno). Sproti 

je učiteljica preverjala 

tudi razumevanje 

pomena lestvice 

sposobnosti. 

Pesem v svobodnem 

verzu, ki opiše vašo 

morsko bitje 

da       Pisno; učiteljica je 

pobrala zvezke in 

popravila besedila. 

Zraven je zapisala tudi 

komentar. 
Zakaj bi živali morale 

vladati svetu?/Zakaj 

živali ne morejo vladati 

svetu? 

da       

Velika skrivnost da       
Preglednica 7: Načini posredovanja povratne informacije za posamezno vrsto besedila 

 

Za vsako besedilo, ki so ga učenci tvorili, je bilo izvedeno samoocenjevanje, vrstniško 

ocenjevanje in učiteljičina povratna informacija. Učiteljica je povratno informacijo posredovala 

pisno tako, da je pobrala zvezke, besedila popravila in na koncu napisala komentar. Pri 

pripovednem besedilo o najljubšem dogodku s počitnic je povratno informacijo posredovala 

tudi ustno, vsakemu učencu posebej.  

Vsebino povratne informacije za posamezno vrsto besedila si lahko ogledamo v nadaljevanju.  
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Primer povratne informacije 

Tema besedila 

Najljubši dogodek med počitnicami 1. U: »Dobra uporaba prislovov.« 

 
Slika 29: Primer komentarja učiteljice – pripoved o najljubšem 

dogodku med počitnicami 

2. U: »Uporabil si razširjeno besedišče in različne 

začetke (v posameznih odstavkih). Poskusi 

uporabiti več besed, ki nazorneje prikažejo 

stvari.« 

 

  

Slika 30: Primer komentarja sošolca pri vrstniškem 

ocenjevanju – pripoved o najljubšem dogodku med počitnicami 

3. U: »Kako bi s prislovi lahko izboljšal svoje 

besedilo?« 

 
Slika 31: Primer komentarja učiteljice – tvorjenje pripovedi o 

najljubšem  dogodku, ki se je zgodil med počitnicami 
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Nadgradnja besedila: 

4. U: »Super, besedilo je veliko zanimivejše. 

Popravi le še nekaj vejic. Lahko rečem, da si 

skoraj dosegla zastavljeno tarčo, vendar vem, da 

lahko določene dele besedila še izboljšaš.« 

5. U: »Bravo, zastavljeno tarčo si več kot dosegla.« 

(Opomba: Učiteljica je dani učenki naročila, da 

naj pomaga tistim, ki še niso dosegli tarče tako, 

da jim da kakšen nasvet.) 

 

Pesem v svobodnem verzu, ki opiše 

morsko bitje 

1. U: »Čudovita poezija. Kitice se med seboj lepo 

povezujejo, uporaba pesniških sredstev je 

neverjetna. Bravo!« 

2. U: »Zelo lepa pesem. Dobra uporaba metafor in 

primere. Kako bi lahko z uporabo 

ponavljanja/aliteracije/onomatopeje dosegla 

ritem pesmi?« 

Zakaj bi živali morale vladati 

svetu?/Zakaj živali ne morejo vladati 

svetu? 

1. U: »Besedilo je lepo razdeljeno na odstavke, ki 

se med seboj navezujejo drug na drugega. V 

vsebino je zajeto vse, kar smo se učili. Pozorna 

bodi, da v besedilu ne bo toliko ponavljanja.« 

2. U: »Odlično brskanje po literaturi. Tvoji 

argumenti so res utemeljeni. Malo poglej le na 

vejice. Kako bi lahko z uporabo prvin za obliko 

besedila naredila argumeniranje preglednejše?« 

Velika skrivnost 1. U: »Zelo zanimiva zgodba, ki bralca kar 

potegne. Pazi le na določene informacije, ki ti 

manjkajo v zgodbi. Kateri dogodek je vplival na 

to, da je princ spremenil mnenje o zmaju?, 

Zakaj je zmaj odšel?« 

 

2. U: »Odlično! Dosegel si cilje, ki smo si jih zadali 

za tvorjenje zgodbe.« 

Slika 32: Primer komentarja učiteljice – tvorjenje »zgodbe« 

3. U: »Ne pozabi pregledati in popraviti svoje 

zgodbe.« 
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Slika 33: Primer komentarja učiteljice – tvorjenje »zgodbe« 

 

Ustno dajanje povratne informacije 

Vsak učenec je predstavil zgodbo, nato pa se je 

učiteljica z učenci pogovorila ob naslednjih 

vprašanjih: 

 Je bila zgodba 

humoristična/grozljiva/resna/skrivnostna? 

Utemelji. 

 Katere besede in fraze so ti bile še posebej 

všeč? 

 Bi lahko kaj dodali? 

 Bi lahko kaj izpustili? 

 Ste zasledili kakšno napako (npr. uporaba 

vsakdanjega jezika)?  

 

 

Ugotovitve o posredovanju kriterijev in povratne informacije o pisnem izdelku 

Posredovanje povratne informacije je razdeljeno na tri dele in poteka vedno na isti način. 

Najprej poskušajo učenci objektivno pogledati na svoje besedilo in ga popraviti 

(samoocenjevanje), pri tem uporabijo svinčnik zelene barve.  

 

Učiteljica spretno uporablja tudi vse napotke Ministry of Education (2012), ki med drugim 

pravi, da mora učitelj usmerjati učence, da ti preberejo svoje besedilo in preverijo, ali je 

smiselno in ali so izpolnili namen pisanja. Spodbujati je treba tudi, da pri tem uporabljajo 

pripomočke za preverjanje zapisa besed in slovarje ter preverijo pomen neznanih besed. 

Določiti je treba jasna pričakovanja, npr. Preverite nekaj besed v slovarju. Imate nekaj minut, 

potem pa se bomo pogovorili o teh besedah. 

 

V mnogih šolah se učenci učijo ocenjevati svoje delo. Tako učenci bolje razumejo kakovost 

svojega dela in tudi to, kaj morajo izboljšati. V mnogih šolah učenci zaradi samoocenjevanja in 

medvrstniškega ocenjevanja napredujejo hitreje. Dokazi kažejo, da so šole, ki spodbujajo 

učence, da ocenijo svoje delo in tudi delo svojega sošolca, uspešne šole. V raziskavi na eni 

izmed osnovnih šol v Angliji so v ocenjevanje vključili tudi učence in jim s tem pomagali 

pridobiti več neodvisnosti v pisanju. Učitelji so pripravili določene »okvire« za ocenjevanje in 

jih prilagodili glede na starost in sposobnost učencev. Te »okvire« so učenci lahko uporabljali 

za samoocenjevanje, učitelji pa so se morali pri tem prepričati, da učenci vedo, kako se 

uporablja »okvire« ocenjevanja. Rezultati so bili odlični, saj so učenci začeli spremljati 

kakovost svojega dela (Ings, 2009).  
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Sledi medvrstniško ocenjevanje, pri 

katerem si učenci v paru zamenjajo zvezke 

za pisanje in drug drugemu popravijo 

besedilo, pri tem pa uporabijo svinčnik 

modre barve. Kdo bo komu popravljal 

besedilo, določi učiteljica (včasih tudi 

učenci sami). Pri popravljanju učenci 

upoštevajo kriterije, ki so jih prejeli pred 

pisanjem, sošolcu pa napišejo tudi 

komentar. Komentar oblikujejo s pomočjo 

lestvice sposobnosti tako, da sošolcu 

napišejo dve zvezdici (tj. dve, ki jih njihov 

sošolec že obvlada) in eno tarčo (mu 

priporočijo, kaj mora še vaditi). Učiteljica 

učence spodbuja, da naj dajejo in 

sprejemajo povratno informacijo. Tudi 

Ministry of Education (2012) poudarja 

pomembnost učiteljeve spodbude pri 

posredovanju in sprejemanju povratne 

informacije. Pomembno je, da pred tem 

učitelj določi jasne cilje in točno pove, kaj 

pričakuje od učencev, ko ti dajejo povratno 

informacijo. Npr. če popravljamo besedilo 

opisa osebe, je priporočljivo, da nam opis 

sošolca nekdo prebere. S tem preverimo, ali smo v mislih dobili celotno sliko te osebe ali bi 

bilo morda treba še kaj dodati. 

 

Kadar so merila uspešnosti jasna, bo medsebojno ocenjevanje in samoocenjevanje 

najučinkovitejše (Estyn, 2008). 

   

Na koncu besedilo popravi še učiteljica; ta uporabi svinčnik rdeče barve. Večinoma pod 

besedilom raje napiše komentar, kaj učenec že zna, in priporočilo o tem, kaj mora še vaditi. 

Izogiba se zaznamovanju vsake 

napake, ker se zaveda, da s tem učence 

demotivira. Pravi, da je posredovanje 

povratne informacije ključnega 

pomena, ker ta učencem pokaže, kako 

učinkovito je njihovo pisanje. Poudari 

pa, da mora biti povratna informacija 

konstruktivna. 

  

Velikokrat se zgodi tudi, da učenci že 

med samim pisanjem besedila hodijo 

do učiteljice in se želijo prepričati, ali 

so na pravi poti. Opazili smo, da zvezke 

z veseljem nosijo k učiteljici, da dobijo 

neposredno povratno informacijo. 

Učiteljica jim večinoma ne da 

neposrednega odgovora, ampak jih z 

Slika 34: Primer samoocenjevanja (zelena barva), 

vrstniškega ocenjevanja (modra barva) in ocenjevanja 

učiteljice 

Slika 35: Primer povratne informacije; načrtovanje »filma« 

z vsebino pesmi o zajčku. U: »Super, pripravljen si prikazati 

svoje zamrznjene posnetke za ˝film˝.« 
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vprašanji/podvprašanji/trditvami usmerja. Neposredno povratno informacijo jim po navadi da 

šele pri zadnji različici tvorjenega besedila. 

Učiteljica se poleg vseh drugih posredovanih kriterijev osredini tudi na pisavo učencev, ker želi 

da je le ta natančna in urejena. 

Vsake tri mesece učiteljica preveri, katere sposobnosti na lestvici je učenec že usvojil, zato ima 

individualni pogovor z vsakim posebej. Poklicani učenec pride k učiteljici z zvezkom za 

pisanje. Skupaj z učiteljico prebirata lestvico sposobnosti 

in ugotavljata, kaj je že doseženo in kaj še ne. Vsako 

posamezno sposobnost mora učenec znati najti v svojih 

besedilih (metakognicija), da učiteljica ve, da razume, za 

kaj gre, in da usvojena sposobnost ni naključna. 

Tudi pri zvezkih za načrtovanje (angl. log books) učiteljica 

daje povratno informacijo (Slika 35). 

Po vsaki uri učiteljica preveri, na kateri stopnji usvajanja 

so učenci s pomočjo semaforja (Slika 36). Rdeča barva na 

semaforju pomeni, da še ne razumejo, kar so se učili to uro. 

Rumena pomeni, da jim še ni lahko, ampak so že bližje 

razumevanju obravnavane teme. Zelena barva pa pomeni, 

da že razumejo in so pripravljeni na dane naloge, v našem 

primeru na individualno pisanje. 

 

 

9.6  Kako je diferenciran in individualiziran je pouk tvorjenja besedil v 

angleški osnovni šoli? 

 
Učiteljica je diferencirala in individualizirala več dejavnosti. Oglejmo si prilagoditev dejavnosti 

v posameznih sklopih. 

Pripovedovalno besedilo: Najljubši dogodek, ki se ti je zgodil med počitnicami 

DEJAVNOST KAKO? VRSTA PRILAGODITVE 

Nadgradnja besedila z 

uporabo sposobnosti 

(izboljšati jezik, da bi 

ustrezal občinstvu in 

namenu, ter spremeniti 

jezik in dolžino povedi, 

da dosežem določen 

učinek). 

Nadpovprečno sposobni učenci: 

Nadgradijo del besedila (prib. 15 

povedi) in upoštevajo cilj. 

 

Povprečno sposobni učenci: 

Izberejo si del besedila (prib. 10 

povedi) in ga nadgradijo ter izberejo 

cilj. 

 

Podpovprečno sposobni učenci: 

Poiščejo dolge povedi in jih 

poskusijo skrajšati, da bi dosegli 

večji učinek pri občinstvu. 

Prilagoditev učne vsebine 

Slika 36: Semafor razumevanja 

obravnavane teme 
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2. Poezija: Pisanje pesmi o morskemu bitju v prostem verzu 

DEJAVNOST KAKO? VRSTA PRILAGODITVE 

Analiza pesmi o 

zajčku (iskanje 

pesniških sredstev) 

Učenci so bili razdeljeni v skupine po 

podobnih sposobnostih. Učiteljica je 

vse skupine spodbujala in jih usmerjala 

(pomoč je prilagajala glede na potrebo 

skupine).  

Prilagojena količina pomoči, 

tempo (manj sposobni 

učenci so imeli na razpolago 

več časa) in prilagajanje z 

uporabo učne oblike (delo v 

skupini) 

Vsebinska analiza 

pesmi o zajčku in 

obnova 

Skupina A in B: Učenci so predstavili 

pesem s 5 fotografijami (nad vsako 

fotografijo so napisali naslov, pod njo 

pa opis) in napisali podroben opis vseh 

oseb iz pesmi. 

Učiteljica je učence usmerjala z 

dodatnimi napotki, npr.  

 »Za vsak okvirček se odločite 

tudi o tem, katero čustvo 

prevladuje v njem.« 

 »Pri vsaki fotografiji najprej v 

mislih odgovorite na naslednja 

vprašanja: Kaj se dogaja?, 

Zakaj se to dogaja?, Kako se ta 

oseba počuti?« 

 

Skupina C: Učenci so opisali osebe iz 

pesmi in kasneje pripravili tudi 

predstavitev pesmi s 5 fotografijami 

(nad fotografijo naslov, pod njo kratek 

opis). Učiteljica jim je postavljala 

vprašanja in jim nakazala način, kako 

morajo delati.  

Prilagojeni rezultat učenja 

(uporaba plakatov), količina 

pomoči (skupino C pri delu 

vodi učitelj) in prilagajanje z 

uporabo učne oblike (delo v 

skupini) 

 

 

 

3. Argumentiranje mnenja: Zakaj bi živali morale vladati svetu?/Zakaj živali ne bi mogle 

vladati svetu? 

DEJAVNOST KAKO? VRSTA PRILAGODITVE 

Debata Učenci so bili razdeljeni v 

skupine po podobnih 

sposobnosti. 

Prilagajanje učne oblike 

(delo v skupini) in 

prilagojen rezultat učenja 

(tvorjenje debate) 
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4. Zgodba: Velika skrivnost   

DEJAVNOST KAKO? VRSTA 

PRILAGODITVE 

Vaje za 

nadgrajevanje 

povedi/besedila 

Manj sposobni učenci so dobili poved, ki so jo 

morali nadgraditi s pomočjo tezavra. 

Sposobnejši učenci so dobili del besedila, ki so 

ga morali nadgraditi. Dane so jim tudi t. i. 

»besedne banke«, s katerimi si pomagajo 

vsebinsko obogatiti besedilo. 

 
Slika 37: Primer besedne banke 

Prilagoditev učne 

dejavnosti in učnih 

pripomočkov 

Pisanje 

»zgodbe« z 

naslovom 

Velika skrivnost 

Sposobnejši učenci so prejeli list z navodili, ki 

so jih vodila v procesu pisanja »zgodbe«. Če so 

imeli kakšno vprašanje/težavo, so prišli do 

učiteljice. 

 
Slika 38: Učni list za tvorjenje »zgodbe« za sposobnejše 

učence 

Sposobni učenci so prejeli enak list z nekoliko 

prilagojenimi navodili. Učiteljica je spremljala 

njihovo delo, ji spodbujala, dala predlog ipd. 

Manj sposobnim učencem je v tem procesu 

pomagala učiteljica (vodeno pisanje). 

Prilagoditev količine 

pomoči in učne 

strategije 
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Slika 39: Učni list za tvorjenje »zgodbe« za manj 

sposobne učence 

 

Ugotovitve o diferenciaciji in individualizaciji pouka 

Učiteljica je diferenciacijo in individualizacijo izvajala zelo pogosto, ker je delo zaradi števila 

učencev (11) tudi lažje izvedljivo. M. Kerndl (2016) pravi, da je v prvi vrsti treba ustvariti 

spodbudno učno okolje in uporabljati različne učne metode in oblike dela. B. Marentič 

Požarnik, (2003 v Cestnik, 2005) dodaja, da če učitelj uporablja zelo ozek izbor metod in se 

omejuje na razlago ali pogovor, je vseeno, s kom sedijo učenci med poukom. 

Učiteljica je uporabljala različne metode in jih ves čas tudi menjavala.  

Preden se učitelj odloči za diferenciacijo, mora prepoznati razlike, ki se pojavljajo med učenci 

(Kerndl, 2016). Na podlagi prepoznanih razlik pouk načrtuje tako, da pri doseganju ciljev, ne 

bi bilo ovir za nikogar. S poučevanjem, ki priznava učenčeve individualne potrebe, lahko učenci 

napredujejo (DfE, 2013). 

Pri pouku je bila uporabljena zunanja diferenciacija, ker so bili učenci razdeljeni v tri skupine 

(lion kot lower achivers – lev za tiste, ki dosegajo nižji nivo, monkey kot middle achivers – 

opica, za tiste, ki dosegajo srednji nivo, in  hippo – podvodni konj za tiste, ki dosegajo višji 

nivo. Učenci ne vedo, v katero skupino spadajo – to vedo le učitelji, da lahko učencem primerno 

prilagajajo delo. Osnovni nivo dosežejo vsi in naloga učitelja je, da na koncu vsi napišejo, npr. 

»zgodbo«, pesem, pripoved, argumentirajo mnenje ipd. Razlike se pojavijo v besedišču, 

slovnici ali pisavi. Učenci višjega nivoja so svoja besedila že zelo nadgradili in dosegli 

nadpovprečni nivo znanja. Učenci nižjega nivoja pa so dosegli cilj, ki je bil določen na začetku.  

Učiteljica nam je povedala, da je bistvo diferenciacije to, da učenci na različne načine dosežejo 

isti cilj. Glede na to, da ne gre za stalne skupine, lahko pozabimo na pomisleke, ki jih ima A. 

Woolfolk (2002) glede takšnega oblikovanja. Avtorica pravi, da so manj sposobni učenci 

deležni manj kakovostnega poučevanja. Tudi akademska pričakovanja učitelja do takih učencev 

so nižja, ravno zaradi teh razlik pri poučevanju in nekaterih negativnih stališč, ki jih ima učitelj 

do učencev.  

Diferenciacija in individualizacija se uporablja tudi pri poučevanju pisnih spretnosti (spomnimo 

naj, da se angleščina deli na angleščino, pri kateri se obravnava posamezen sklop, in na 

angleščino – spretnosti/sposobnosti, pri kateri učenci razvijajo spretnosti in sposobnosti 

pisanja). Ta predmet se izvaja trikrat tedensko z učenci 5. in 6. razreda. Vse učence se razdeli 

na 6 skupin po sposobnostih za vsako področje (npr. lahko si na področju pisave nadpovprečno 

dober, na področju slovnice pa povprečen). Diferenciacijo se potem izvaja še znotraj posamezne 

skupine. Učiteljica ima računalniški program, s pomočjo katerega lahko spremlja napredek 
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učencev. Na podlagi tega programa lahko učiteljica pred vsako uro tvori skupine. Izhaja iz 

učencev in gleda to, na kateri stopnji je posamezen učenec na posameznem področju. S tem se 

ga umesti v primerno skupino, v kateri bo bodisi dosegel pričakovano znanje in ga utrjeval 

bodisi nadgradil. Z. Marolt (2005) vidi glavno prednost delitve po podobnih sposobnostih v 

tem, da so enako sposobni in enako motivirani učenci v isti skupini in se zato delo prilagaja le 

na enem nivoju zahtevnosti.  

Pri pouka je bila uporabljena tudi notranja diferenciacija, za katero so značilni učni razredi, v 

katerih so učenci ves čas skupaj ne glede na učne ali katere koli druge zmožnosti. Z variiranjem 

učnih ciljev, vsebin, metod, učne tehnologije in z vključevanjem individualizirane učne pomoči 

želimo upoštevati individualne zmožnosti, želje in potrebe učencev. Tvorjenje besedila se ne 

diferencira, so pa pogosto diferencirani različne dejavnosti, ki učence pripravljajo na tvorjenje. 

Učiteljica se je zavedala, da vsi učenci ne dosegajo razumevanje snovi na enaki ravni (Strmčnik, 

2003). Strmčnik (prav tam) pravi, da morata biti ravno zaradi tega tako obseg kot globina 

prilagojeni zmožnostim vsakega učenca. Pri notranji diferenciaciji zato govori še o vsebinsko-

tematski in didaktično-metodični učni diferenciaciji. Učitelj mora najprej uporabiti slednjo 

učno diferenciacijo. Če učitelj z didaktično-metodično učno diferenciacijo ne doseže 

zastavljenih ciljev, poseže po vsebinsko-tematski učni diferenciaciji. Takrat učitelj opravi 

analizo učne vsebine in se nato odloči, ali bo uporabil kvalitativno (globinsko) ali kvantitativno 

(obsežnostno) diferenciacijo učne snovi.  

Učiteljica je diferencirala tudi navodila s poenostavljanjem in parafraziranjem ter tako 

zagotovila, da so vsi učenci razumeli, kaj morajo delati. Kadar je bilo treba, je dala tudi 

individualna navodila. Učenci nižjega nivoja ne potrebujejo nalog individualnega pisanja 

ampak neposredna navodila, ki jih vodijo v procesu pisanja. Učiteljica je učence tudi 

spodbujala, da so govorili o tem, kaj so naredili, da so dosegli določen cilj (ali o težavah, s 

katerimi so se srečali, in kako so jih premagali).  

Učenci so bili pri delu v skupinah pogosto razdeljeni po podobnih sposobnostih, ker se je 

učiteljica s takšno delitvijo izognila temu, da bi manj sposobni učenci prelagali delo na tiste, ki 

so sposobnejši. Kadar je bilo med poukom izvedeno delo po skupinah, je učiteljica skupine ves 

čas spremljala in spreminjala pristope. Skupino učencev, ki so dosegali nižji nivo, je učiteljica 

po navadi vodila skozi korake tvorjenja besedila (pogovorili so se o posameznem besedilu, 

vodila jih pri izdelavi načrta ipd.) Pokazala jim je tudi vzorce pisanja. Z individualnimi tvorci 

besedil se je učiteljica pogovarjala o vsebini pisanja, da so učenci v besedilo dodali še kakšen 

podatek več, osredinila pa se je tudi na strategije tvorjenja besedila. Spodbujala jih je tudi k 

uporabi tezavra, s pomočjo katerega so iskali sopomenke in s tem besedilo  nadgradili. Ministry 

of Education (2012) se strinja, da je takrat, ko ima več učencev potrebo po skupnem učenju, 

načrtovana skupinska razprava ali mini lekcija zelo primerna. Ti pogovori morajo biti 

oblikovani tako, da učencem pomagajo povezati in nadgraditi strategije, ki jih že poznajo in 

uporabljajo, da postanejo še učinkovitejši pisec.  

V raziskavi programa Writing is Primary so želeli za sposobnejše učence (KS2) narediti nekaj 

drugačnega. Odločili so se, da se bodo ti učenci udeleževali »razreda odličnosti«, v katerem so 

pol ure na teden raziskovali zahtevnejša besedila za branje. »Razred odličnosti« je učencem 

zagotovil odlične priložnosti za razvijanje veščin kritične analize in mišljenja, to pa je izboljšalo 

tudi spretnosti tvorjenja besedila. Raziskava je bila narejena tudi za manj sposobne učence, ki 

niso dosegli dovolj napredka pri branju in pisanju. Prav tako so na šoli izvajali tudi tedenske 

sestanke učiteljev, ki so razpravljali o napredku učencev z učnimi težavami. Med seboj so si 

izmenjavali informacije, razmišljali o strategijah in iskali rešitve. Spreminjali so načrt 
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izobraževanja, pri večjih izzivih pa določili jasno strategijo, ki je pomagala, da so učenci 

napredovali. Rezultati so pokazali, da je šola razvila skladnejši in sistematičnejši pristop za 

prepoznavanje in spodbujanje učencev s težavami pri pisanju. Učne težave in napredek so redno 

pregledovali, zato so se težave učencev obravnavale hitreje. Pri razvijanju strategij za 

odpravljanje težav pri učencih so se učitelji obračali tudi na strokovnjake, ki so imeli več 

izkušenj in strokovnega znanja (Ings, 2009).   

 

Diferenciacija je uporabljena tudi v samem učnem načrtu pri sklopu standardi znanja. Ti so 

razdeljeni na tri dele: na standarde, ki vodijo do pričakovanega nivoja, na standarde na 

pričakovanem nivoju in na standarde nad pričakovanim nivojem (DfE, 2013). 

 

 

 

9.7 Ali se pojavljajo razlike pri učenju tvorjenja besedil pri angleščini v 

angleški osnovni šoli in pri slovenščini v slovenski osnovni šoli?  
 

Za primerjavo z angleško osnovno šolo smo izvedli raziskavo obravnave tvorjenja besedila tudi 

v 5. razredu dveh slovenskih osnovnih šol.  

Preden predstavimo razlike v obravnavi tvorjen ja besedila v slovenski in angleški šoli, še nekaj 

podatkov o pouku slovenščine v slovenski osnovni šoli. 

V 5. razredu slovenske osnovne šole imajo učenci 5 ur slovenščine na teden, od tega 2 uri 

književnega pouka. Šolska ura traja 45 minut. Število tedenskih ur in trajanje šolske ure v 

slovenski OŠ si lahko ogledamo v Preglednici 8.  

Preglednica 8: Štev. tedenskih ur in trajanje šolske ure v slovenski OŠ 

 SLOVENSKA OSNOVNA ŠOLA 

ŠT. UR/TEDEN 5 (književnost in jezikovni pouk) 

TRAJANJE ŠOLSKE URE 45 min. 

 

 

V slovenski osnovni šoli smo bili prisotni pri obravnavi tvorjenja pripovedovalnega besedila. 

V šoli A so pripovedovalno besedilo obravnavali 5 ur, v šoli B pa 3 šolske ure.   

 

Potek učnih ur po sklopih 

Šola A: V 1. in 2. šolski uri je učiteljica napovedala temo, nato pa so učenci prebrali 

pripovedovalno besedilo in ga pod vodstvom učiteljice analizirali. Njegove značilnosti so 

napisali v zvezek in nato pričeli reševati naloge v delovnem zvezku. Za domačo nalogo so 

morali tvoriti pripovedovalno besedilo o katerem koli dogodku. V 3. uri so najprej ponovili, kar 

so se naučili prejšnji dan, potem pa začeli brati besedila, ki so jih učenci napisali za domačo 

nalogo. Pogovarjali so se, kaj bi lahko naredili, da jim bi bilo besedilo lažje tvoriti. 4. uro so 

gledali posnetek, na katerem so lahko videli vse faze tvorjenje besedila. Posnetek so si ogledali 

dvakrat, ker so zraven odgovarjali tudi na vprašanja v delovnem zvezku. Po pregledu rešitev so 

učenci spet tvorili pripovedovalno besedilo, tokrat po korakih, ki so jih ravnokar spoznali. 5. 
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uro so primerjali obe besedili vsakega učenca in iskali vzroke, zakaj je bilo drugo boljše. 6. uro 

so reševali delovne liste in z raznimi igrami ponavljali ter utrjevali snov. 

Šola B: V 1. šolski uri je učiteljica učencem najprej povedala, da bodo začeli obravnavo s 

pripovedovalnim besedilom. Prebrali so besedilo in ga analizirali, nato so reševati naloge v 

delovnem zvezku. 2. uro so morali tvoriti pripovedovalno besedilo o svojem najljubšem 

dogodku, ki se jim je kdaj zgodil. Ko so končali, je vsak na glas prebral svoje besedilo, sošolci 

pa so skupaj z učiteljico besedilo komentirali. V 3. uri so ponovili vse, kar so se naučili o 

pripovedovalnem besedilu, nato pa nadaljevali obravnavo nove snovi. 

 

9.7.1 MOTIVACIJA 

Dejavnosti za tvorjenje besedila so bile večinoma povezane z reševanjem nalog v delovnem 

zvezku. V šoli A nam je učiteljica povedala, da v delovnem zvezku pogreša naloge višjega 

nivoja, obe pa sta povedali tudi to, da bi kdaj želeli tvorjenje besedila obravnavati na 

zanimivejši način, vendar sta omejeni s tem, da morajo biti delovni zvezki izpolnjeni. V 

delovnem zvezku je moč najti tudi določene motivacijske dejavnosti, npr. uporaba pesmi, s 

pomočjo katere so učenci ponovili značilnosti pripovedovalnega besedila. Iz nje so lahko 

razbrali, s katerimi težavami se pri tvorjenju doživljajskega spisa največkrat soočijo in kako si 

lahko pomagajo. Vsebino pesmi so morali povezati tudi s svojimi težavami pri pisanju. Tudi I. 

Kašman (2014) meni, da imajo učenci preveč opravka z učbeniki in delovnimi zvezki ter 

premalo ustvarjajo sami. V učbenikih/delovnih zvezkih je premalo neumetnostnih besedili, pri 

katerih bi lahko vadili funkcionalno pismenost. Delovni zvezki učencem ne nudijo dovolj 

uporabnih raznovrstnih govornih položajev, vsebina ne navaja učencev na razmišljanje, 

sklepanje in menjavo mnenj.  

V razredu skoraj nismo zasledili gradiv in pripomočkov, namenjenim področju pisanja. V šoli 

A so pripomočki/gradiva namenjena drugim predmetom (npr. matematika) ali področjem (npr. 

razredna pravila, seznam rojstnih dni ipd.). V šoli B lahko najdemo obešene kriterije za 

tvorjenje in predstavljanje besedila. 

Učiteljici v obeh šolah sta spodbujali učence pri pisanju in jim bili na razpolago za pomoč kot 

v angleški šoli. Razlika je bila v tem, da je bilo v slovenski šoli veliko manj usmeritev in 

napotkov učiteljice, ki bi učencem pomagali priti do rešitve. Učiteljica je rešitev sicer dala, po 

navadi jo je povedala neposredno.   

Še vedno se pri pouku v slovenski šoli v veliki meri uporablja frontalna oblika dela, medtem 

ko je pri izbiri metod več izvirnosti in zato so učenci za delo bolj motivirani.  Ogled 

videoposnetka (sicer v sklopu delovnega zvezka) je primer ene izmed uporabljenih metod v 

slovenski šoli, ki že sam po sebi motivira učence. Posnetek so si ogledali dvakrat. Po prvem 

gledanju so se o njem pogovorili, po drugem pa reševali naloge v delovnem zvezku, povezane 

s posnetkom. Pri nalogi, v kateri so morali dogodke razvrstiti v pravilno zaporedje, so si 

posnetek ogledali še enkrat (samo del, v katerem je Simonov spis). 
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9.7.3 FAZE TVORJENJA BESEDILA 
 

Glede na videno bi lahko obravnavo pripovedovalnega besedila v slovenski osnovni šoli 

razdelili v naslednje korake: branje besedila; na podlagi prebranega besedila sklepanje o 

značilnostih; razčlenjevanje vsebine po odstavkih in ugotavljanje, da je jedro razdeljeno na več 

odstavkov; delitev besedila na uvod, jedro in zaključek; ponavljanje značilnosti 

pripovedovalnega besedila; tvorjenje prve različice besedila; analiza besedil učencev (učenci 

so prebrali svoja pripovedovalna besedila, jih ob pomoči učiteljice kritično vrednotili in se 

pogovorili tudi o korakih tvorjenja – kako bi si lahko pomagali, da bi bili pri pisanju uspešnejši); 

utrjevanje znanja o pripovedovalnem besedilu; tvorjenje novega besedila po fazah sporočanja; 

analiza teh besedil; poprava in prepis. 

Sam proces tvorjenja besedila je potekal tako, da so si učenci najprej izbrali dogodek, o katerem 

so pripovedovali, naredili načrt tako, da so zapisali ključne besede (npr. v obliki miselnega 

vzorca) in bistvene podatke, to ubesedilili, besedilo prebrali, ga popravili in nato (po potrebi) 

prepisali.    

V slovenski šoli je obravnavi pripovedovalnega besedila namenjeno premalo časa. S tem se 

strinja tudi učiteljica šole A. Sama pravi, da temi posveti več časa, saj se ji zdi, da gre za enega 

od pomembnejših ciljev, ki ga morajo učenci usvojiti. Pri njenem procesu smo lahko opazili 

vključevanje problemskega pouka. Najprej so obravnavali temo pripovedovalnega besedila in 

nato tvorili besedilo o dogodku, ki se jim je zgodil. V naslednjih urah so se posvetili pomenu 

načrta pri tvorjenju besedila in besedilo nato tvorili po fazah sporočanja. Na koncu so besedili 

primerjali, navedli korake, ki jih uporabljamo pri tvorjenju besedila, da na koncu dobimo 

kakovostno besedilo.   

V šoli B so temo o tvorjenju pripovedovalnega besedila predelali zelo hitro. Poudarek je bil 

predvsem na posredovanju teorije in tvorjenju kratkega besedila. Vsak učenec je napisal svoje 

besedilo, ga prebral na glas, nato pa so skupaj (učenci in učiteljica) vsako besedilo tudi ustno 

vrednotili. Več časa so v nadaljevanju namenili tvorjenju drugih besedil, npr. opisu 

rastline/predmeta/običaja, tu so tvorjenje besedila obravnavali skozi faze sporočanja. Najprej 

so obravnavali dano besedilno vrsto, za domačo nalogo pa morali najti in urediti potrebne 

podatke o izbrani rastlini. Učiteljica je poudarila, da morajo domačo nalogo narediti vsi, da 

bodo lahko sploh tvorili besedilo. Naslednji dan so učenci tvorili vsak svoje besedilo na podlagi 

načrta, ki so ga naredili doma. Tisti, ki domače naloge niso naredili, so ugotovili, da bodo brez 

načrta težko tvorili besedilo. 

Tvorjenje prve različice pripovedovalnega besedila so učenci napisali doma in pri tem uporabili 

vso pridobljeno znanje. Učiteljica iz šole A pravi, da je to potezo naredila zato, ker je že tako 

ali tako premalo ur, namenjenih tej temi. Učiteljica na šoli B pa je želela, da učenci besedilo 

tvorijo v šoli, ker se je želela izogniti temu, da bi besedila pisali starši. 

Če primerjamo faze tvorjenja v slovenski in angleški šoli, lahko rečemo, da so si v nekaterih 

točkah podobne. V obeh šolah se poudarja izdelava načrta za tvorjenje besedila in se nato tvori 

prva različica besedila. V slovenski šoli so učenci skupaj z učiteljico vrednotili besedila učencev 

in po utrjevanju značilnosti obravnavane besedilne vrste tvorili tudi novo besedilo. V angleški 

šoli pa besedilo učenci ne le vrednotijo, ampak tudi nadgradijo. V obeh šolah se poudarja, da je 

potrebno popravljeno besedilo prepisati na čisto podlago (brez črtanja in brisanja). 
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9.7.3 UPORABA UČNIH OBLIK IN METOD 

 
Učiteljici je od učnih oblik večinoma uporabljata frontalno in individualno. Nekaj dela je 

potekalo tudi v dvojicah; tako so se učenci pogovorili o določenih vprašanjih iz delovnega 

zvezka. Učne metode, ki sta jih učiteljici uporabljali, pa so: jezikovni učni metodi (metoda 

razlage in pogovora), operacijski učni metodi (metoda pisnih del, metoda ustnih del), 

demonstracijska učna metoda, metoda dela z besedilom. 

 

Največkrat uporabljene metode so bile metoda razlage in pogovora ter metoda dela z besedilom.  

Primer učnega lista (metoda dela z besedilom):  

 

Slika 40: Primer učnega lista za utrjevanje značilnosti pripovedovalnega besedila (www.devetletka.net) 

Ko so v šoli A učenci delali po skupinah, je bilo pri večini skupin opaziti, da učenci radi 

sodelujejo med seboj, dve skupini pa sta imeli pri tem malo več težav. V angleški osnovni šoli 

nimajo težav s sodelovanjem učencev v skupini, res pa je, da je tam glede na število učencev 

lažje doseči medsebojno razumevanje vseh učencev. 

  

 

9.7.4 NAVODILA 
 

Navodila, ki smo jih slišali v obeh oddelkih 5. razreda slovenske šole, smo, tako kot pri analizi 

v angleški šoli, razdelili na navodila pred tvorjenjem besedila, med tvorjenjem besedila in po 

tvorjenju besedila ter napisali tudi nekaj navodil, ki so bila vezana na priprave na tvorjenje. 
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Priprave na tvorjenje besedila 

U: »Izmislite si poved iz uvoda, jedra ali zaključka ter jo zapišite v svoje zvezke. Ko boste 

nalogo opravili, boste prebrali svoje povedi, vaši sošolci pa bodo morali ugotoviti, ali poved 

sodi v uvod, jedro ali zaključek.« 

U: »Na tablo sem zapisala tri naslove: Športni dan, Dobil sem psa, Moje prvo kuhanje. 

Najprej vas bom razdelila v skupine (z žrebanjem). 

Dodajanje navodila: 

U: »V skupini si izberite en naslov (temo), na osnovi katerega napišite miselni vzorec s 

ključnimi besedami in bistvenimi podatki. Te razvrstite v pravilno zaporedje in določite 

vsebino uvoda, jedra in zaključka.« 

Po končanem delu: 

U: »Vse skupine boste predstavile svoje miselne vzorce in načrt za pisanje. Ustno boste 

poskusili načrt tudi ubesediti. Ostali sošolci bodo presodili, ali je besedilo razumljivo. 

U: »Za domačo nalogo razmisli o temi doživljajskega spisa (lahko ga izbereš iz mojega 

seznama ali pa si temo določiš sam). Pripravi si ključne besede in bistvene podatke.« 

 

Navodila pred tvorjenjem besedila 

U: »Preden bomo začeli s tvorjenjem besedila, bomo ponovili značilnosti pripovedovalnega 

besedila.« (Pogovorili so se o osnovnih pravili za pisanje doživljajskega spisa – tridelna 

zgradba, preteklik, jasna in razumljiva vsebina, smiselno zaporedje; pomembnosti načrta; 

fazah pisanja, čitljiva pisava.)  

U: »Na osnovi načrta, ki ste ga izdelali doma, boste napisali spis. Če boste potrebovali 

kakršno koli pomoč, dvignite roko. Pišete v tišini in samostojno. Lahko začnete. Časa imate 

30 minut.« 

 

Navodila med tvorjenjem besedila 

U: »Imate še slabih 10 minut. Počasi zaključujte svoja besedila, ga še enkrat preberite in 

popravite morebitne napake.« 

U: »Imate še 2 minuti. Še enkrat preberite svoja besedila in popravite morebitne napake.« 

 

Navodila po tvorjenju besedila 

U: »Sedaj, ko ste končali, si boste zvezke zamenjali s sosedom in pregledali sošolčevo 

besedilo ter odpravili morebitne napake.«  

Dodajanje navodila: 

U: »Nekaj spisov bomo prebrali. Pozorno jih poslušajte, saj se bomo o vsakem pogovorili. 

Vrednotili bomo, ali je besedilo razumljivo, jasno, zanimivo in ali upošteva tudi druge 

značilnosti pisanja pripovedovalnega besedila. Na koncu mi zvezke oddajte na mojo mizo, 

da jih pregledam tudi jaz.« 

U: »Sedaj boste naredili popravo svojega spisa. Če boste potrebovali pomoč, dvignite roko.« 

 

Razumevanje navodil sta učiteljici preverjali tako, da so izbrani učenci s svojimi besedami 

povedali, kaj morajo narediti (tako pri pisnih kot pri ustnih navodilih). Navodilo sta ponovili 

takrat, ko sta opazili, da večina učencev ni razumela, kaj morajo narediti. 

V primerjavi z angleško šolo učiteljici v slovenski šoli uporabljata jasnejša in krajša navodila. 

Kadar je navodilo daljše, je razdeljeno na več delov in jih učenci izpolnjujejo postopoma. 

Delitev daljšega navodila na več delov je boljše, ker učenci lažje v celoti izpolnijo naročeno 

nalogo.  
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9.7.5 SPOROČANJE KRITERIJEV VREDNOTENJA IN POVRATNE 

INFORMACIJE 
 

O tem, kaj mora vsebovati pripovedovalno besedilo (spis), se je učiteljica šole A z učenci ves 

čas pogovarjala že med utrjevanjem učne teme. Tudi pred samim tvorjenjem se je z učenci 

ustno pogovorila o tem, kaj morajo vsebovati njihovi spisi. V šoli B imajo kriterije za tvorjenje 

besedila obešene na steni (ustno in pisno posredovanje kriterijev).  

Učiteljici sta ves čas dajali neposredno povratno informacijo že v pogovoru o določenih rešitvah 

iz delovnega zvezka in tudi pri drugih dejavnostih (npr. v šoli A, ko so učenci delali v skupini 

in na dano temo ustvarili miselni vzorec ter ga ubesedili.). V šoli A so povratno informacijo o 

samih besedilih učenci najprej dobili od svojega sošolca, nato je učiteljica učencem predstavila 

analizo poprave spisov, na koncu pa je vsak dobil vrnjeno tudi popravljeno besedilo. V šoli B 

je bila učiteljica tista, ki je posredovala pisno povratno informacijo tako, da je učencem 

popravila besedila.   

V angleški šoli je posredovanje povratne informacije vedno potekalo v treh delih. Najprej so 

učenci sami popravili besedilo, sledilo je vrstniško ocenjevanje, nato pa je povratno informacijo 

dala še učiteljica. S popravljanjem so učenci utrjevali znanje o dani besedilni vrsti, hkrati pa 

razvijali sposobnost vrednotenja lastnega in tujega besedila. V slovenski šoli A so sicer tudi 

uporabili vrstniško ocenjevanje, vendar je učiteljica povedala, da ga redko izvajajo (premalo 

časa).  

V Preglednici 8 si oglejmo primer kriterijev vrednotenja v 5. razredu slovenske OŠ za tvorjenje 

besedil. 

TVORJENJE BESEDILA – KRITERIJI 

primerne dolžine 2 1,5 1 0,5 0 (pre)kratko 

smiselno 2 1,5 1 0,5 0  

besedno bogato 2 1,5 1 0,5 0 besedno revno 

ustreza značilnostim 

besedilne vrste, 

podatki so ustrezni 

2 1,5 1 0,5 0 ne ustreza 

značilnostim besedilne 

vrste, podatki niso 

ustrezni 

veliko napak: velika 

začetnica 

0 0,5 1 1,5 2 napak skoraj ni: velika 

začetnica 

veliko napak: vejice 0 0,5 1 1,5 2 napak skoraj ni: vejice 

veliko napak: ločila 0 0,5 1 1,5 2 napak skoraj ni: ločila 

veliko ponavljanja 

besed 

0 0,5 1 1,5 2 ponavljanja besed 

skoraj ni 

čitljiva pisava 2 1,5 1 0,5 0 nečitljiva pisava 
Preglednica 9: Primer kriterijev vrednotenja besedil v slovenski osnovni šoli 

 

 

9.7.6 DIFERENCACIJA INDIVIDUALIZACIJA  
 

Konkretne diferenciacije in individualizacije (razen uporabe različnih učnih oblik in metod) pri 

urah tvorjenja pripovedovalnega besedila v slovenski šoli nismo zasledili ne v šoli A ne v šoli 
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B. Tudi M. Kerndl (2016) pravi, da sta v praksi premalokrat uporabljeni, ker je njuna izvedba 

zelo zahtevna, sploh kadar je veliko razlik med učenci.  

Glede na to, da so bile skupine učencev tvorjene s pomočjo žreba, je bilo tudi oblikovanje 

skupin nenamensko. Angleška šola je tukaj zagotovo korak pred slovensko, saj je v njej 

prilagojenih veliko dejavnosti, skupine so največkrat homogene, hkrati pa diferencirajo in 

individualizirajo tudi usvajanje pisnih spretnosti, ki so ključne za ustvarjanje dobrega pisca 

besedil. Diferencirani so tudi standardi znanja.  

 

 

9.8 Ali se pojavljajo razlike v ciljih na področju pisanja v angleškem in 

slovenskem učnem načrtom na razredni stopnji? 
 

Primerjali smo učni načrt za slovenščino (Program, 2011) in učni načrt za angleščino (DfE, 

2013). V obeh učnih načrtih smo se najprej osredinili na strukturo, nadaljevali s cilji, ki 

zajemajo področje tvorjenje besedila, in si ogledali razlike med obravnavanimi vrstami besedil 

v Angliji in Sloveniji. 

Ugotovitve po analiziranju učnih ciljev iz obeh učnih načrtov 

Prvo merilo za razlikovanje obeh učnih načrtov je bila struktura. V učnem načrtu za 

slovenščino so najprej navedeni splošni cilji, nato še operativni, ki se delijo na jezikovni pouk 

in književni pouk za posamezno triletje. Tako jezikovni kot književni del sta razdeljena na več 

sklopov, znotraj katerih lahko najdemo posamezne cilje. Didaktična priporočila so navedena v 

posebnem poglavju. 

Učni načrt za angleščino ima najprej navedene splošne cilje, nato cilje za govorjenje od 1. do 

6. razreda, sledijo jim drugi cilji za posamezni razred (1. razred, 2. razred, 3. in 4. razred, 5. in 

6. razred), in sicer po področjih: branje, ki se deli na branje besed ter slušno in bralno 

razumevanje; pisanje, ki se deli na zapis besed ter tvorjenje ustnih in pisnih besedil. Pri vsakem 

razredu so takoj za cilji navedena tudi didaktična priporočila. 

S tem, ko so cilji v učnem načrtu za slovenščino razdeljeni po posameznih vzgojno-

izobraževalnih obdobjih in ne po razredih, je učitelju zagotovljena večja avtonomnost pri izbiri 

in obravnavi posameznih učnih ciljev. Prednost angleškega učnega načrta pa je v tem, da so v 

njem po navajanju ciljev za posamezen razred navedena tudi konkretna priporočila za učitelja, 

in sicer za vsak sklop in razred posebej.  

Če se osredinimo na vsebino ciljev, lahko opazimo, da je v učnem načrtu za slovenščino  za 1. 

vzgojno-izobraževalno obdobje poudarjeno sistematično usvajaje tehnike pisanja. »Glede na 

predznanje pisanja ter razvite veščine, spretnosti in zmožnosti postopoma prehajajo skozi faze 

oz. dejavnosti začetnega opismenjevanja« (Program 2011: 99). V 1. triletju torej  učenci  

 »sistematično razvijajo tehniko pisanja tako, da 

 pišejo besede in preproste enostavčne povedi z velikimi in malimi tiskanimi črkami 

 pišejo besede in preproste enostavčne povedi s pisanimi črkami« (prav tam: 10). 

 »sistematično razvijajo pisanje preprostih besedil: 

 za vajo pišejo vezana (npr. narek, prepis) in polvezana besedila (npr. pripoved ob 

neurejenem nizu slik), 

 ustno izražajo svoje občutja med pisanjem, 
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 ustno vrednotijo svoje in tuje besedilo, predlagajo popravke/izboljšave in 

utemeljujejo svoje mnenje, 

 ustno vrednotijo svojo pisno zmožnost in načrtujejo, kako bi jo lahko izboljšali« (prav 

tam: 10). 

V 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju učenci razvijajo zmožnost tvorjenja enogovornih 

neumetnostnih besedil tako, da: 

 »najprej z učiteljevo pomočjo, nato pa čim bolj samostojno uresničujejo faze sporočanja 

ter pišejo čim bolj ustrezno, razumljivo in jezikovno pravilno enogovorno besedilo 

določene vrste« (prav tam: 25 in 26), 

 »poročajo o svoji strategiji tvorjenja enogovornega besedila, 

 argumentirano vrednotijo svoj spis in poznavanje značilnosti dane besedilne vrste, 

 vrednotijo svojo zmožnost pisanja enogovornih besedil ter načrtujejo, kako bi jo 

izboljšali (prav tam: 26)«.  

Razvijajo tudi metajezikovno zmožnost tako, da postopoma usvajajo: 

 »načela uspešnega dvogovornega in enogovornega sporazumevanja ter jih upoštevajo 

pri tvorjenju besedil, 

 strategije tvorjenja neumetnostnih besedil ter jih upoštevajo pri tvorjenju besedil 

 merila za vrednotenje besedil ter jih upoštevajo pri vrednotenju svojih in tujih besedil, 

 merila za vrednotenje zmožnosti tvorjenja besedi ter jih upoštevajo pri vrednotenju 

svoje in tuje zmožnosti tvorjenja besedil, 

 značilnosti tistih besedilnih vrst, ki jih nato sami tvorijo; svoje znanje o značilnostih 

dane besedilne vrste nato uporabijo (in tudi preverijo) tako, da tvorijo besedilo iste 

vrste« (prav tam: 30). 

V  angleškem učnem načrtu (DfE, 2013) je poudarek na tem, da se mora učenec učiti preko 

modela in da je proces pomemben del pisanja. V njem učenec razmišlja na glas, zbira ideje, jih 

zapisuje ter s ponovnim branjem preverja, ali je pomen jasen. Zaveda se komu in čemu piše ter 

uporablja ustrezno besedišče. Pomembna metoda pisanja je, da učenec vse, kar lahko tvori 

ustno, tudi zapiše.  

Pisanje se v začetku izobraževanja razvija počasneje kot branje, ker je pri pisanju potrebno 

razviti zmožnosti zapisa besed,  pravopis, fizične sposobnosti potrebne za pisavo in se naučiti, 

organizirati ideje. Veliko časa se posveča fonetiki, razvoju besedišča in ubesediljenju idej. 

V 1. razredu učenci: 

 pišejo preproste nareke,  

 pišejo povedi tako, da na glas povedo, kaj bodo napisali, 

 ustno sestavijo poved preden jo napišejo, 

 razvrstijo povedi v ustrezno zaporedje, 

 ponovno preberejo povedi, ki so jih napisali in preverijo ali so smiselne, 

 vrednotijo zapisano tako, da se o tem pogovorijo z učiteljem. 

V 2. razredu je poudarek še vedno na tem, da učenec pred tvorjenjem razmisli, o čem bo pisal, 

si zabeleži ključne besede in doda novo besedišče.  

Učenci: 

 po nareku pišejo preproste povedi, 

 razvijajo pozitiven odnos do pisanja s tvorjenjem različnih besedilnih vrst, 
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 razmislijo o tem, kaj bodo napisali preden začnejo s pisanjem tako, da 

o načrtujejo ali ustno povedo, o čem bodo pisali, 

o zapišejo ideje npr. v obliki miselnega vzorca (vanj vključijo tudi novo besedišče) 

 ponovno preberejo svoje besedilo in razmislijo o tem, ali je smiselno, in ali so uporabili 

ustrezno časovno obliko, 

 preverijo napake pri zapisu besed, slovnici in postavljanju ločil (npr. pogledajo, da je na 

koncu vsake povedi pika), 

 besedilo ustno vrednotijo s pomočjo učitelja in sošolcev. 

V 3. in 4. razredu učitelj posveča pozornost utrjevanju učenčevih pisnih zmožnosti in tvorjenja 

pisnega besedila.  

Učenci: 

 načrtujejo pisanje tako, da se pogovarjajo o tisti vrsti besedila, ki ga imajo namen tvoriti,  

 napišejo osnutek tako, da 

o ustno sestavijo besedilo in postopoma gradijo raznoliko in bogato besedišče, 

o v neumetnostnih besedilih organizirajo besedilo z uporabo naslovov, 

podnaslovov ipd. 

 popraviti svoje besedilo tako, da 

o ocenijo učinkovitost svojega pisanja in pisanja svojih sošolcev ter predlagajo 

izboljšave, 

o predlagajo spremembe pri slovnici in besedišču, 

o popravijo napake pri zapisu besed in postavljanju ločil. 

Učenci morajo imeti priložnosti tvoriti besedila za različne namene in občinstvo.  

V 5. in 6. razredu naj bi učenci že hitro napisali svoje ideje. Pri zapisu besed morajo znati 

napisati tudi besede, o katerih se še niso učili, na podlagi znanja, ki so ga pridobili. 

Učencem pri učinkovitosti pisanja, razumevanja in razvoju sposobnosti pomaga znanje, ki ga 

pridobivajo prek zgodb, iger, poezije, neumetnostnih del in učbenikov. 

Na koncu 6. razreda mora biti pisanje učencev tako dobro, da lahko opravljajo splošne zahteve 

učnega načrta za 7. razred ne samo pri angleščini, ampak pri vseh predmetih. Glede na to, komu 

in čemu učenci pišejo, morajo znati izbrati ustrezno besedišče in pravopis.  

Učenci: 

 načrtujejo svoje pisanje tako, da 

o vejo komu in čemu pišejo in uporabljajo druga besedila kot model pri tvorjenju 

svojega besedila, 

o razvijajo svoje ideje, po potrebi si pomagajo z različnimi viri, 

o pri tvorjenju pripovedovalnega besedila (»zgodbe«) razmišljajo o tem, kako 

bodo razvili osebe in prostor dogajanja ter o tem za koga pišejo. 

 napišejo osnutek in besedilo tako, da 

o tvorijo povezano, zaokroženo besedilo, 

o izberejo ustrezno slovnico in besedišče ter razumejo, kako lahko ta izbira 

spreminja pomen, 

o pri »zgodbi« opišejo prostor dogajanja, osebe in dogajanje, 

o besedilo delijo na več odstavkov, 

o uporabijo organizacijska sredstva, kot so ključne točke, naslovi, da strukturirajo 

besedilo. 
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 popravijo svoje besedilo tako, da 

o ocenjujejo učinkovitost svojega in tujega pisanja, 

o predlagajo spremembe pri besedišču, pravopisu, postavljanju ločil z namenom 

povečati učinek in razjasniti pomen, 

o zagotovijo dosledno in pravilno uporabo časovne oblike skozi celotno besedilo. 

Skupna točka obeh učnih načrtov je, da učitelj na začetku pri vsakem učencu preveri razvitost 

veščin, spretnosti in zmožnosti, potrebnih za pisanje. V učnem načrtu za slovenščino (Program, 

2011) se nato omenja, da se za vsakega učenca izdela individualni načrt razvijanja zmožnosti 

pisanja. »Skladno z zahtevami v tem učnem načrtu učenci torej: 

 sistematično razvijajo predopismenjevalne zmožnosti; 

 če imajo oz. po tem, ko imajo ustrezno razvite predopismenjevalne zmožnosti, 

sistematično razvijajo tehniko pisanja (najprej s tiskanimi, nato s pisanimi); 

 če imajo oz. po tem, ko imajo ustrezno usvojeno tehniko pisanja, sistematično razvijajo 

zmožnost pisanja preprostih besedil« (prav tam: 99). 

Ogledali smo si tudi cilje za književni pouk na področju tvorjenja besedil. V učnem načrtu za 

slovenščino (Program, 2011) so navedeni naslednji cilji. 

V 1. vzgojno-izobraževalno obdobje učenci: 

 »tvorijo izrazita ritmična besedila, 

 tvorijo rimane verze tako, da dopolnjujejo manjkajoče rime na koncu verza« (prav tam: 

19 in 20). 

Na koncu 3. razreda učenci: 

 »poskušajo tvoriti enokitične pesmi,  

 tvorijo nove besede po vzorcu iz besedila, 

 sestavijo besedilo, v katero smiselno vključijo nove tvorjenke, 

 tvorijo pravljice in pri tem upoštevajo značilnosti literarne vrste, 

 tvorijo narobe pravljico oz. povezujejo več pravljic, 

 tvorijo pripoved, 

 pišejo dvogovore po vzorcu dramskih prizorov« (prav tam: 19 in 20). 

V 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju učenci: 

 »pišejo zgodbe »kaj bi bilo, če bi jaz enkrat …« (glavna oseba ravna v nasprotju z 

njihovim pričakovanjem), 

 zapisujejo manjkajoči del zgodbe« (prav tam: 39), 

 »ustvarjajo rime, rimane verze, 

 tvorijo sopomenske nize, nenavadne besedne zveze, pomanjševalnice, metafore, 

primere, besedne zveze z okrasnim pridevkom, 

 pišejo realistične, fantastične in nesmiselne zgodbe, 

 napišejo dve besedili; pri tem lahko izbirajo med naslednjimi možnostmi oziroma 

najdejo svoje možnosti: 

o spreminjajo književna besedila – predzgodbe, novi konci, manjkajoča poglavja, 

o posnemajo jezik in slog književnega besedila, 

o preoblikujejo krajše književno besedilo v strip ali nasprotno. 

 pišejo pravljice, tipično slovenske pravljice, okvirne pravljice, pravljice po vzoru 

klasičnih avtorskih pravljic, živalske pravljice; pravljice, katerih glavni junaki so 

čudežna bitja, in pravljice, v kateri oživijo predmeti, narobe pravljice, kombinacije dveh 
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pravljic, predzgodbe, nadaljevanje pravljic, fantastične pripovedi, pravljice po vzorcu 

kratke sodobne pravljice, realistične zgodbe, 

 pišejo dramske prizore, dramatizirajo krajše prozno besedilo ali ustvarijo radijsko igro« 

(prav tam: 40 in 41). 

V učnem načrtu za angleščino (DfE, 2013) ni omenjenih konkretnih ciljev za književnost. V 1. 

in 2. razredu je omenjen le cilj, da učenci, razvijajo pozitiven odnos do pisanja poezije. V 3., 

4., 5. in 6. razredu pa učenci tvorijo umetnostna besedila (ustvarjajo kraj dogajanja, osebe in 

vsebino zgodbe).  

V Preglednici 9 si lahko ogledamo, katere vrste besedil za pisanje so navedene v učnem načrtu 

za angleščino (DfE, 2013) in učnem načrtu za slovenščino (Program, 2011). 

UČNI NAČRT ZA ANGLEŠČINO UČNI NAČRT ZA SLOVENŠČINO  

1. in 2. razred 

 

Jezikovni pouk 

 pripovedovalna besedila o lastnih 

izkušnjah,  

 pisanje o resničnih dogodkih,  

 pisanje za različne namene. 

 

 

Književni pouk 

 pisanje poezije 

1. vzgojno-izobraževalno obdobje 

 

Jezikovni pouk 

 besedila o sebi, svojem okolju in o 

tem kar so doživeli, videli, slišali, 

 besedilo tiste vrste, ki so jo pred tem 

že prebrali: 

 neuradno, zasebno, 

povezovalno in pozivno 

besedilo (npr. pozdrav na 

razglednici, čestitka, vabilo 

ipd.), 

 opisovalno besedilo (npr. opis 

osebe in njenega delovnika, 

prostora, zgradbe, poti) (prav 

tam: 13). 

 

Književnost 

 enokitične pesmi, 

 pripovedi, 

 pravljice. 

 

3. in 4. razred 

 

Jezikovni pouk 

 pripovedovalna, 

 opisovalna in 

 razlagalna besedila. 

 

Književni pouk 

 tvorjenje »zgodbe« (ustvarjanje 

prostora dogajanja, oseb in vsebine) 

2. vzgojno-izobraževalno obdobje 

 

Jezikovni pouk 

 pripovedovalno besedilo o tem, kar so 

doživeli, videli, slišali, 

 obnova neumetnostnega ali 

umetnostnega besedila, 

 predstavitev poklicnih ipd. načrtov, 

 besedilo tiste vrste, ki so jo pred tem 

že sprejemali, tj. 

o 4. razred: opis osebe/živali, 

opis poklica, opis življenja 

vrstnikov/drugih oseb 

o 5. razred: opis rastline, opis 

predmeta, preprosta definicija 
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pojma, opis ljudskega običaja 

(prav tam: 31) 

 

Književni pouk 

 pravljice, 

 fantastične/nesmiselne/realistične 

zgodbe, 

 dramski prizori. 

 

 

5. in 6. razred 

 

Ni navedenih konkretnih vrst besedil, ampak 

le to, da učenci tvorijo besedila za različne 

namene in občinstvo. 

 

Književni pouk 

 tvorjenje »zgodbe« (ustvarjanje 

prostora dogajanja, oseb in vsebine) 

 

 

Preglednica 10: Vrste besedila glede na posamezno vzgojno-izobraževalno obdobje v angleškem in slovenskem 

učnem načrtu 

 

Tretje merilo je bila vrsta besedil. V učnem načrtu za slovenščino so vrste besedil dobro 

opredeljene (učitelj točno ve, katere vrste besedil obravnava za posamezno vzgojno-

izobraževalno obdobje). Učni načrt za angleščino navaja le to, da morajo učenci tvoriti besedila 

za različne namene, v različnih okoliščinah in različno občinstvo. Učitelj ima pri izbiri besedil 

torej precej avtonomije (npr. v učnem načrtu piše, da učenci tvorijo opisovalna besedila, ni pa 

navedeno ali tvorijo opis rastline, živali, predmeta). 

V obeh učnih načrtih se učenci v 1. triletju učijo uporabljati pisna besedila v različnih 

okoliščinah in za različne namene.  

V učnem načrtu za slovenščino so cilji na začetku šolanja bolj usmerjeni k vaji pisanja, v učnem 

načrtu za angleščino pa so učenci že hitro usmerjeni v tvorjenje besedila. V drugem vzgojno-

izobraževalnem obdobju pa se učna načrta dobro ujameta. V učnem načrtu za slovenščino 

(Program, 2011) je na področju pisanja glavni cilj razvijanje zmožnosti tvorjenja enogovornih 

neumetnostnih besedil. V učnem načrtu za angleščino v angleški šoli (DfE, 2013) pa naj bi 

učenci razumeli proces tvorjenja besedila.  

Učni načrt za slovenščino ima cilje veliko bolj konkretizirane v primerjavi z učnim načrtom za 

angleščino (še posebej pri književnem pouku, kjer so cilji v učnem načrtu za angleščino 

pomanjkljivi) razen na področju vrednotenja pisanja. V angleškem učnem načrtu jezikovni 

pouk ni ločen od književnega in je zato cilje težje razločiti med seboj.  
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9.9  Ali se pojavljajo razlike v standardih znanja na področju pisanja v 

angleškem in slovenskem učnem načrtu na razredni stopnji? 
 

Primerjali smo standarde znanja, ki jih za področje pisanja najdemo v učnem načrtu za 

slovenščino (Program, 2011) in angleškem učnem načrtu (DfE, 2018a, 2018b).  

 

Standardi znanja v učnem načrtu za slovenščino   

S poudarjenim tiskom so označeni minimalni standardi znanja. 

»Ob koncu prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja ima s področja pisanja učenec razvito 

zmožnost pisanja neumetnostnih besedil, kar pomeni, da je usvojil tehniko pisanja in  to dokaže 

tako, da na koncu 2. razreda piše s tiskanimi in pisanimi črkami kratka preprosta besedila, 

na koncu 3. razreda piše s pisanimi črkami daljša besedila tistih vrst, ki so predpisane z 

učnim načrtom slovenščine – tvori ustrezna, razumljiva, jezikovno pravilna in zaokrožena 

besedila, njegova/njena pisava je čitljiva« (Program, 2011: 75).  

V drugem obdobju »ima učenec skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito zmožnost 

tvorjenja enogovornih neumetnostnih besedil. Pokaže jo tako, da:  

 tvori (govori ali piše) besedilne vrste, predpisane s tem učnim načrtom; pri tem tvori 

smiselna, razumljiva, ustrezna in pravilna besedila (4., 5., 6. razred)« (prav tam: 80). 

»Skladenjsko zmožnost pokaže tako, da: 

 tvori skladenjsko pravilna enogovorna in dvogovorna besedila (upošteva pomensko 

in oblikovno razmerje) (4., 5., 6. razred), 

 razloži pomen dane povedi/zveze povedi iz prebranega/poslušanega besedila (4., 5., 

6. razred)« (prav tam: 81). 

»Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito metajezikovno zmožnost. Pokaže 

jo tako, da: 

 pri tvorjenju enogovornih besedil upošteva: 
o načela uspešnega govornega nastopanja oziroma pisanja »spisov« (5., 6. 

razred), 

o priporočeno strategijo sporočanja (5., 6. razred), 

o značilnosti dane vrste enogovornih besedil (na primer zgradbo, besedne 

prvine) (5., 6. razred)« (prav tam: 83 in 84). 

 

Standardi znanja v učnem načrtu za angleščino   

Standardi so na vsaki stopnji razdeljeni na tri dele: standardi, ki vodijo do pričakovanega nivoja, 

standarde na pričakovanem nivoju in standardi večje globine. 

Učenci, ki še niso na pričakovanem nivoju, lahko na koncu prve stopnje (KS1): 

 pišejo povedi, ki so v ustreznem zaporedju, 

 uporabljajo veliko začetnico in ločilo na koncu povedi (DfE, 2018a). 

Učenci, ki so na pričakovanem nivoju, lahko na koncu prve stopnje (KS1): 

 pišejo preproste, ustrezne pripovedi o osebnih izkušnjah, 

 pišejo o resničnih dogodkih, 
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 ima večina njihovih povedi veliko začetnico in končno ločilo (prav tam). 

Učenci, ki presegajo pričakovani nivo, lahko na koncu prve stopnje (KS1): 

 pišejo učinkovito in povezano za različne namene z raznolikim besediščem in ustrezno 

slovnico, 

 naredijo majhne dodatke ali popravke pri svojem pisanju (prav tam). 

Učenci, ki še niso na pričakovanem nivoju, lahko na koncu druge stopnje (KS2): 

 pišejo za različne namene, 

 uporabljajo odstavke pri organizaciji besedila, 

 v pripovedih opišejo prostor dogajanja in glavne junake, 

 v neumetnostni besedilih, uporabljajo prvine za organizacijo pisanje, da je za bralca 

preglednejše, 

 večinoma pravilno uporabljajo veliko začetnico in končna ločila (DfE, 2018b).  

Učenci, ki so na pričakovanem nivoju, lahko na koncu druge stopnje (KS2): 

 pišejo učinkovito za različne namene in občinstvo, 

 v pripovedih opisujejo prostor dogajanja, glavne junake in atmosfero, 

 uporabljajo ustrezno besedišče in slovnične strukture, da je njihovo pisanje večinoma 

primerno, 

 uporabljajo različne prvine s katerimi organizirajo svoje besedilo, 

 pravilno uporabljajo časovne oblike (prav tam). 

Učenci, ki presegajo pričakovani nivo, lahko na koncu druge stopnje (KS2): 

 pišejo učinkovito za različne namene in občinstvo ter samostojno izbirajo ustrezne 

oblike za svoje pisanje, 

 uporabljajo velik razpon ločil, ki so se jih naučili na drugi stopnji, in različen razpon 

prvin, s katerimi organizirajo besedilo (prav tam). 

 

Ugotovitve po analizi standardov iz obeh učnih načrtov 

Prva razlika je v strukturi. V učnem načrtu za angleščino (DfE, 2018a, 2018b) so opredeljeni 

standardi za posamezno stopnjo (KS1, KS2) in se delijo na standarde, ki vodijo do 

pričakovanega nivoja, na standarde na pričakovanem nivoju in na standardi večje globine. V 

učnem načrtu za slovenščino (Program, 2011) so določeni temeljni in minimalni standardi 

(zapisani v obliki ciljev s krepkim tiskom), ki naj bi jih dosegli učenci ob koncu triletja. 

V učnem načrtu za angleščino je delitev vsake stopnje na tri dele dobro zato, ker lahko učenci 

prehajajo med temi deli in niso omejeni na doseganje določenih minimalnih standardov.  
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10 SKLEPNE UGOTOVITVE  
 

V raziskovalnem delu magistrskega dela smo prišli do naslednjih ugotovitev o učenju tvorjenja 

besedila v angleški osnovni šoli. 

Učiteljica je učence v angleški osnovni šoli motivirala za učenje tvorjenja besedila z različnimi 

metodami in oblikami dela, ki jih je uporabljala za izvajanje različnih motivacijskih dejavnosti. 

Pri poučevanju je poučevala različne besedilne vrste. Kadar besedilna vrsta že sama po sebi ni 

delovala motivacijsko (kot motivacijsko deluje npr. »zgodba«), je učiteljica poskušala najti 

temo, ki bo za učence zanimiva. Učence je motivirala s svojim pristopom, npr. ko je uporabljala 

nagovore, kot so npr. »Dobrodošli v filmski sobi. – Spremenimo učilnico v poetični kotiček.« 

Med učnimi urami je učencem dajala veliko spodbud (učence je spodbujala že z navodili; veliko 

spodbud in spremljanja pa jim je namenila tudi med samim delom in po opravljeni nalogi). 

Učenci so bili bolj motivirani za pisanje tudi zaradi časa, ki jim je bil namenjen. Zaradi dolgih 

in natančnih priprav so bili na koncu sklopa vsi pripravljeni tvoriti besedilo obravnavane 

besedilne vrste. Čas je bil učencem namenjen tudi za to, da so lahko razvijali svojo 

ustvarjalnost. Zelo motivacijska so bila gradiva in pripomočki, ki jih imajo v učilnici (npr. 

kartice za pomoč pri pisanju, lestvica sposobnosti, stena učenčevih izdelkov). Učenci so bili 

motivirani tudi s samim procesom samovrednotenja, še bolj pa z vrstniškim ocenjevanjem, pri 

katerem so se lahko postavili v vlogo učitelja in popravljali besedila svojih sošolcev.  

Učenci so se učili tvoriti besedilo z uporabo naslednjih metod: jezikovni učni metodi (metoda 

razlaga in metoda pogovora), operacijske učne metode (metoda pisnih del, metoda ustnih del, 

metoda grafičnih del in metoda igralnih improvizacij), demonstracijska učna metoda, metoda 

dela z besedilom, metoda dela z izobraževalno komunikacijsko tehnologijo in dialoški metodi 

(metoda pokovke in vala).   

Največkrat je bila uporabljena metoda pogovora. Zelo zanimiva metoda, ki jo je potrebno 

izpostaviti, je bila uporaba zgibanke (lestvice sposobnosti). Z njeno pomočjo so lahko učenci 

ves čas spremljali svoje pisanje, si določili področja, ki so jih že usvojili, ter si zastavili cilje in 

jih nato skušali uresničevati pri pisanju naslednjega besedila.  

Vse učne oblike so bile zastopane dokaj enakomerno. Izpostavili bi lahko delo v paru, predvsem 

zaradi dejstvi, da so se učenci o vprašanjih oz. dilemah skoraj vedno najprej pogovorili v paru 

in da so v paru opravili tudi vrstniško ocenjevanje.   

Največji poudarek je bil na pripravah na pisanje, za katere so si vzeli veliko časa. Najprej so 

napovedali vrsto besedila in nekaj takšnih besedil tudi obravnavali. Sledila je natančna analiza 

zgradbe in vsebine izbranih besedil, da so učenci dobili tudi globlje razumevanje. 

Na koncu vsakega sklopa so morali učenci napisati besedilo obravnavane vrste. Med učno uro 

jih je vodil t. i. WALT (nekakšen cilj), ki je učencem povedal, o čem se bodo učili tisto uro. Na 

podlagi opazovanih sklopih lahko nanizamo naslednje faze v procesu tvorjenja besedil: 

napoved obravnavanega sklopa (npr. poezija, argumentiranje mnenja, »zgodba«); obnovitev 

predznanja o učni temi, ki jo bodo obravnavali; učenje o dani besedilni vrsti, 

ponavljanje/utrjevanje; priprava na tvorjenje; tvorjenje besedila. Tvorjenje besedila lahko 

razdelimo še na korake pred in med tvorjenjem ter po njem; znotraj le-teh pa najdemo naslednje 

faze: načrtovanje, pisanje osnutka (prva različica besedila), popravljanje in tvorjenje končne 

različice besedila. Korake tvorjenja besedila so učenci usvajali več šolskih ur kot koščke 

sestavljanke, ki so se ob koncu sklopa sestavili v celoto. Učiteljica je med procesom učence ves 
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čas spremljala in jih spodbujala (izvajala individualne pogovore o vsebini pisanja ipd.) ter 

osmislila  vsako dejavnost tvorjenja besedila. Spomnila jih je tudi na pripomočke, ki so jim 

pomagali pri pisanju besedila (kartice sopomenk, slovarji ipd.). Ves čas je pri učencih 

spodbujala tudi metakognicijo, da so lahko vsi v svojih besedilih poiskali določene sposobnosti, 

ki so jih usvojili. Učence je tudi spodbujala, da so končni izdelek napisali estetsko in poskrbeli, 

da v besedilu ni bilo prečrtanih ali pobrisanih besed/povedi. Po tvorjenju so eno ali dve šolski 

uri namenili tudi samoocenjevanju, vrstniškemu ocenjevanju in nadgrajevanju delov besedila. 

Navodila, ki so jih učenci prejeli med procesom tvorjenja besedila, so sicer precej dolga, 

učiteljica pa jih je tudi večkrat ponovila/parafrazirala. Razumevanje navodil je preverila tako, 

da je izbrani učenec s svojimi besedami povedal, kaj je potrebno narediti. Kadar je opazila, da 

učenci navodil niso razumeli, je prekinila trenutno aktivnost in še enkrat ponovila, kaj je treba 

narediti. Po potrebi je navodila posredovala tudi individualno.  

Povratna informacija je bila posredovana tako, da so učenci besedilo najprej popravili sami in 

si s pomočjo lestvice sposobnosti zapisali, katere sposobnosti so že dosegli in čemu se bodo 

morali posvetili pri naslednjem pisanju. Sledilo je vrstniško ocenjevanje (pričakovanja o 

posredovanju povratne informacije je učiteljica jasno izrazila), pri katerem so si učenci v paru 

zamenjali besedili in dobljeno besedilo popravili ter sošolcu napisali objektiven komentar. Na 

koncu je besedilo popravila še učiteljica, ki se je izogibala pretiranemu zaznamovanju napak in 

povratno informacijo dala v obliki napotkov in usmeritev.  

Na vsake tri mesece učiteljica v angleški osnovni šoli v individualnem pogovoru z učencem 

preveri njegove sposobnosti za pisanje. Skupaj preverita lestvico sposobnosti in ugotavljata, kaj 

je doseženo in kaj ne. Vsako sposobnost mora učenec v svojih besedilih najti sam in s tem 

dokazati, da usvojena sposobnost ni bila naključna in da razume, kaj je od njega zahtevala.  

Kriteriji za vrednotenje pisnega izdelka so bili vedno, največkrat pisno, posredovani pred 

pisanjem. Pogosto jih učenci pripravijo sami, učiteljica pa jih pri tem usmerja, jim pomaga in 

popravi/dopolni njihove predloge.  

Diferenciacija in individualizacija sta se izvajali pogosto. Tvorjenje besedila se ni diferenciralo, 

so se pa pogosto diferencirale dejavnosti, ki so učence pripravljale na pisanje. Diferencirala so 

se tudi navodila, da so lahko vsi učenci vedeli, kaj je njihova naloga. Učenci so v razredu 

razdeljeni na tiste, ki dosegajo nižji, srednji ali višji nivo. Osnovni nivo dosežejo vsi, npr. vsi 

tvorijo dano besedilo. Razlike se pojavijo v dolžini in kakovosti tvorjenega besedila (npr. 

uporaba besedišča, slovnično in pravopisno pravilno besedilo, urejena pisava). Učenec iz 

višjega nivoja besedila zelo nadgradi, učenec iz nižjega nivoja pa doseže zastavljeni cilj. Kako 

so učenci razdeljeni po posameznih nivojih, vedo le učitelji.  

Delitev v skupine po podobnih sposobnosti je učiteljica pogosto uporabljala tudi med 

izvajanjem določenih dejavnosti. S homogenimi skupinami se je izognila, da bi učenci nižjega 

nivoja delo prelagali na učence višjega nivoja.   

Učenci so bili glede na stopnjo razvitosti svojih sposobnosti razdeljeni tudi med poukom 

angleščine, ki se je izvajal trikrat tedensko z učenci 5. in 6. razreda. Vsi učenci so bili razdeljeni 

v 6 skupin po sposobnostih za določeno področje. To pomeni, da ni nujno, da so učenci nižjega 

nivoja na vseh področjih na nižjem nivoju. Upoštevajo, na katerem nivoju je posamezen učenec 

na posameznem področju (npr. pri pisanju besed, pisavi, besedišču itd.); na podlagi tega ga 

umestijo v primerno skupino, v njej pa dosega, utrjuje ali preseže svoje znanje.  
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Po opazovanju tvorjenja besedila v slovenski šoli lahko rečemo, da so učenci v angleški šoli  

bolj motivirani za pisanje. Učitelj jih motivira s svojim pristopom, z uporabo različnih oblik in 

metod, z raznolikimi dejavnostmi in s pripomočki ter z gradivi, namenjenimi pisanju, ki jih 

najdemo v učilnici. Učenci v angleški šoli največkrat v paru/skupini spoznavajo specifičen 

proces tvorjenja besedila. Velik poudarek je na pripravah na pisanje, ki so bistvene za to, da 

lahko učenci najbolje razvijejo svojo ustvarjalnost, usvajajo strategije tvorjenja besedila in 

hkrati uživajo v pisanju. Navodila za tvorjenje so v angleški šoli daljša in parafrazirana. Učitelj 

jih ponavlja toliko časa, dokler ni prepričan, da so vsi učenci razumeli, kaj je njihova naloga. 

Učenci se učijo tudi s samoocenjevanjem in vrstniškim ocenjevanjem, povratno informacijo o 

pisnem izdelku pa dobijo tudi od učitelja. V slovenski šoli je največji poudarek na učiteljevi 

povratni informaciji, medtem ko se samoocenjevanja in vrstniškega ocenjevanja ne uporablja v 

taki meri kot v angleški šoli. Uporaba diferenciacije in individualizacije se v angleški šoli 

osredini na dejavnosti in sam proces, medtem ko so cilji enaki za vse. V slovenski šoli učitelji 

šibkejšim učencem hitro pripišejo minimalne standarde, medtem ko je pot do cilja v večini 

enaka za vse.  

Pri primerjavi učnih načrtov smo ugotovili, da se najprej razlikujeta v strukturi. Ker so učni cilji 

v učnem načrtu za slovenščino razdeljeni po triletjih, ima učitelj v slovenski šoli večjo 

avtonomnost pri izbiri in obravnavi posameznih učnih ciljev. V učnem načrtu za slovenščino 

se sistematično usvaja tehnika pisanja, v angleškem učnem načrtu ni poudarka na 

sistematičnosti, je pa pisanje kljub temu pomembno. Predvsem se v učnem načrtu za angleščino 

poudarja, da učenec pred tvorjenjem besedila razmisli, o čem bo pisal in kako bo tvoril besedilo. 

Skupna točka obeh učnih načrtov je, da učitelj na začetku pri vsakem učencu preveri razvitost 

veščin, spretnosti in zmožnosti, potrebnih za pisanje. V učnem načrtu za slovenščino se za 

vsakega učenca izdela še individualni načrt razvijanja zmožnosti branja in pisanja. 

Standardi znanja se razlikujejo že v strukturi. V slovenskem učnem načrtu so temeljni in 

minimalni standardi zapisani v obliki ciljev, v angleškem učnem načrtu pa so standardi 

opredeljeni za posamezno starostno stopnjo in se delijo na standarde, ki vodijo do 

pričakovanega nivoja, na standarde na pričakovanem nivoju in na standarde večje globine. 

Standardi v angleški šoli se prilagajajo nivoju učenčevega znanja in niso omejeni na doseganje 

točno določenega standarda.  

Na podlagi vseh rezultatov raziskave naj poudarimo, da je bila med opazovanjem ključna 

ugotovitev, da učenci v angleški osnovni šoli uživajo pri pisanju. Gre za eno od 

najpomembnejših komponent, h kateri mora stremeti slovenski učitelj – tudi pri tvorjenju 

besedila.   
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IV ZAKLJUČEK   
 

Z magistrskim delom smo želeli doseči, da bi se slovenski razredni učitelji bolj zavedali pomena 

pisanja. Prve izkušnje, ki jih učenci dobijo v šoli, so ključne pri tem, ali bodo motivirani za 

pisanje in ali bodo uživali pri tvorjenju besedila. Učiteljeva vloga je ključna, ker lahko z 

različnimi motivacijskimi pristopi, kakovostno povratno informacijo in demonstracijo prikaže 

pisanje kot eno izmed zanimivih dejavnosti, ki je pomembna za doseganje uspehov pri vseh 

predmetih in tudi kasneje v življenju.  

Raziskana teorija in rezultati raziskave lahko služijo slovenskim učiteljem kot smernice za 

izboljšanje jezikovnega pouka na področju tvorjenja besedil.  

Raziskavo bi lahko razširili tako, da bi izvedli intervjuje z učitelji angleščine v angleški osnovni 

šoli in opazovanje izvedli tudi v drugih razredih angleške osnovne šole. Tako bi dobili še večji 

vpogled v razvijanje zmožnosti tvorjenja besedil pri učencih v angleškem učnem okolju. 
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VI PRILOGE 

 

Priloga 1: Opazovalni list 

Datum: Število učencev: 

Razred:  Čas trajanja učne ure: 

Učiteljeva leta poučevanja: Besedilna vrsta: 

Del obravnave tvorjenje besedila (uvodni, 

nadaljevalni, zaključni): 
 

POTEK UČNE URE 

I. UVODNI DEL PODROBEN OPIS DEJAVNOSTI  

Kaj počnejo in kako? 

Učna metoda: 
□ pisanja 

□ branja 

□ razgovora 

□ razlaganja 

□ predavanja 

□ z uporabo besedila 

□ prikazovanja 

□ primera 

□ problemska metoda 

□ IKT-ja 

 

 

 

 

 

 

 

Razporeditev v učilnici/učne 

oblike: 
□ individualna oblika 

□ frontalna oblika 

□ delo v dvojicah 

□ delo v skupinah 

Kdo formira skupine/pare?   
□ Učitelj  □ Učenci 
Kako? 

Učni pripomočki: □ DA   □ NE 

Kateri? 

II. OSREDNJI DEL Kaj počnejo in kako? 

Učna metoda: 
□ pisanja 

□ branja 

□ razgovora 

□ razlaganja 

□ predavanja 

□ z uporabo besedila 

□ prikazovanja 

□ primera 

□ problemska metoda 

□ IKT-ja  
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Razporeditev v učilnici/učne 

oblike: 
□ individualna oblika 

□ frontalna oblika 

□ delo v dvojicah 

□ delo v skupinah 

 

 

 

 

 

Kdo formira skupine/pare?   
□ Učitelj  □ Učenci 

Kako? 

 

 

Učni pripomočki: □ DA   □ NE 

Kateri? 

III. ZAKLJUČNI DEL Kaj počnejo in kako? 

Učna metoda: 
□ pisanja 

□ branja 

□ razgovora 

□ razlaganja 

□ predavanja 

□ z uporabo besedila 

□ prikazovanja 

□ primera 

□ problemska metoda 

□ IKT-ja  

 

Razporeditev v učilnici/učne 

oblike: 
□ individualna oblika 

□ frontalna oblika 

□ delo v dvojicah 

□ delo v skupinah 

 

Kdo formira skupine/pare?   
□ Učitelj  □ Učenci 

Kako? 

 

Učni pripomočki: □ DA   □ NE 

Kateri? 

 

 
 

DOMAČA NALOGA □ DA   □ NE 

Vsebina domače naloge: 
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FAZE TVORJENJA BESEDILA 

I. PRED TVORJENJEM 

BESEDILA 

MOŽNOSTI/OPAŽANJA OPOMBE 

Kdo izbere temo in namen 

besedila, ki ga bodo učenci 

tvorili? 

□ Učitelj  □ Učenec  

Kaj delajo učenci?  

 

 

 

 

So učenci motivirani za 

pisanje? 

 

 

 

 

Ali imajo za motiviranje 

zagotovljeno primerno 

gradivo in pripomočke?  

 

 

 

□ DA   □ NE 

Kako? 

 

 
 

 

□ DA   □ NE 

Katere? 

 
 

 

Navodila učitelja: 

Katera navodila daje pred 

tvorjenjem besedila? 

Kako so navodila 

posredovana? 

 

Primer učiteljevih navodil (oblika navodil): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
II. MED TVORJENJEM 

BESEDILA 

MOŽNOSTI/OPAŽANJA OPOMBE 

Kaj delajo učenci?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Učiteljevo udejstvovanje 

Ali pomaga učencem?  

Ali jih 

usmerja/motivira/spodbuja? 

 

□ DA   □ NE 

 
□ DA   □ NE 
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Kako? 

 
III. PO TVORJENJU 

BESEDILA 

MOŽNOSTI/OPAŽANJA OPOMBE 

Kaj delajo učenci? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Katera navodila da učitelj 

po tvorjenju besedila? 

 

 

 

 

 

Primer navodila: 

 

Ali učitelj poda povratna 

informacijo? Kako? 

 

 

 

 

 

□ DA   □ NE 

 

 

 

 

Nove naloge? 

 

 

 

 

 

Katere? Navodila zanje?  

 

 

 

 

 

 

 
Ali učitelj predstavi 

kriterije za vrednotenje 

besedila? 

 

 

 

 

 

□ DA   □ NE 

Kdaj?/Kako?/Katere? 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Je učitelj skrbel za disciplino? 

Je skrbel za sodelovanje vseh 

učencev? 

□ DA   □ NE 

□ DA   □ NE 

 

 
 

So imeli učenci dovolj časa za 

pisanje? 

□ DA   □ NE 

 
 

Ali je individualiziral in 

diferenciral delo? 

□ DA   □ NE Kako? 
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Priloga 2: Primer nakazanega postopka kodiranja in združevanja v kategorije 
 

Ključno besedilo pomembno 

za namen raziskave 

Kod Kategorija 

Učiteljica: »Vsi poglejte na 

zadnjo stran v zvezku, kjer bi 

morali imeti zgibanko za 

pisanje. V njej imate 

navedene različne zmožnosti 

za pisanje. Zdaj pa poglejte 

mene in me poslušajte. Vaše 

besedilo mora odražati vaše 

najboljše sposobnosti za 

pisanje.« 

 

Učiteljica: »Zdaj želim tišino. 

Osredotočite se na pisanje in 

najprej razmislite o tem, kaj 

je potrebno narediti pred 

pisanjem. Katere so tiste 

stvari, ki vam bodo 

pomagale, da boste napisali 

najboljše besedilo?« 

 

Učiteljičino navodilo pred 

tvorjenjem besedila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učiteljičino besedilo po 

tvorjenju besedila. 

Učiteljeva navodila 

   

U: »Vsak učenec si izbere 

učni list, ki mu bo pomagal 

pri pripravi načrta za 

tvorjenje zgodbe.« 

Diferenciacija za pripravo 

načrta 
Diferenciacija  
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Priloga 3: Lestvica sposobnosti 

 

 


