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POVZETEK 

 

Učenje učenja je danes ena od ključnih življenjskih zmožnosti/kompetenc. Zelo 

pomembno je, da se znajo učenci sami učiti. Ena od temeljnih strategij predelave snovi 

je pisanje obnove besedila. S pisanjem dobrih obnov lahko posamezniki izboljšujejo 

svoje učne sposobnosti in učni uspeh. 

 

V raziskavi smo želeli ugotoviti, ali znajo učenci 5. razreda sami tvoriti obnovo besedila. 

Zato smo izvedli kvalitativno in kvantitativno raziskavo. Učenci so pisali obnovo 

odlomka iz učbenika za naravoslovje in tehniko (5. razred). Te obnove smo nato 

analizirali po določenih merilih. Učenci, njihovi učitelji in tudi drugi učitelji 5. razreda pa 

so izpolnjevali tudi anketni vprašalnik, ker nas je zanimalo, kako se učenci učijo tvoriti 

obnovo in kaj jim pri tem povzroča težave, pri katerih predmetih poleg slovenščine še 

pišejo obnovo in ali pišejo kdaj tudi obnovo odlomka iz učnega gradiva za razne 

predmete. 

 

Iz analize obnov učencev izhaja, da zna skoraj polovica učencev 5. razreda tvoriti pisno 

obnovo besedila iz učnega gradiva. Slabosti njihovih obnov so: vanjo ne vključijo vseh 

pravilnih bistvenih podatkov iz izhodiščnega besedila, vanjo pa dodajajo nove podatke, 

napačne podatke in lastne izkušnje. Povedi v obnovi učencev pogosto niso sovisne 

(se ne navezujejo druga na drugo). Težave jim povzročajo tudi pravopisna pravila. Tudi 

večina učiteljev meni, da imajo učenci težave z določanjem bistva. Nekaj manj učiteljev 

je odgovorilo, da učencem težave povzroča oblikovanje (pravilnih) povedi. Učitelji 

navajajo tudi, da imajo učenci težave z delitvijo besedila na odstavke.  

 

Učenci obravnavajo in pišejo obnovo pri slovenščini, a tudi pri družbi, naravoslovju in 

tehniki ter gospodinjstvu. Približno tretjina učencev pravi, da morajo pri pouku večkrat 

napisati obnovo poglavja iz učbenika, dobra polovica, da to storijo samo redkokdaj, 

okoli 15 % pa, da jim tega ni treba narediti nikoli. Na vprašanje, ali so morali učenci 

kdaj napisati obnovo poglavja iz učbenika, je 75 % učiteljev odgovorilo pritrdilno. 

 

Največ učencev navaja, da je učenje tvorjenja obnove pri pouku slovenščine v 5. 

razredu potekalo tako, da jim je učiteljica najprej povedala, kaj je obnova, kakšen je 

postopek pisanja obnove in kaj vsebuje obnova. Nato so skupaj napisali obnovo 

nekega besedila ali pa si ogledali primer besedila in njegovo obnovo. 

 

KLJUČNE BESEDE: učenje učenja, obnova, besedilo iz učnega gradiva, slovenščina  



ABSTRACT 

 

Today, learning to learn is one of the key abilities/competencies in life. It is very 

important that students can learn by themselves. One of the basic strategies of 

processed subject matter is writing a summary of a text. By writing good summaries, 

individuals can improve their learning abilities and their academic success. 

 

In the research, we wished to ascertain whether the students of the 5th grade can form 

a summary of the text by themselves. Therefore, we performed qualitative and 

quantitative research. The students wrote a summary of a passage from the textbook 

for Science and Technology (the 5th grade). Then, we analyzed these summaries 

according to certain standards. The students, their teachers, and also the other 

teachers of the 5th grade also filled in the survey questionnaire because we were 

interested in how the students learn to form a summary and what causes them 

problems in the process, at which subjects in addition to Slovenian language, they write 

summaries, and whether they also write a summary of a part of the learning material 

for various subjects. 

 

The analysis of the summaries of the students shows that almost half of the students 

of the 5th grade can form a written summary of the text from the learning material. The 

weaknesses of their summaries are the following. They do not include all the accurate 

essential information from the original text in the summary. They add new information, 

false information, and their own experiences in the summary. Sentences in summaries 

are often not consistent internally (they are not connected with each other). 

Grammatical rules also cause them problems. Most of the teachers believe that the 

students have problems with determining the essence. A bit fewer teachers responded 

that forming (appropriate) sentences cause problems for the students. Teachers also 

stated that the students have problems with dividing texts into paragraphs. 

 

The students discuss and write summaries within the Slovenian language, but also 

within the Social Sciences, Science and Technology, and Home Economics. 

Approximately a third of students say that they have to write a summary of a chapter 

in a textbook during school lessons. More than half of the students say that they do 

this only rarely. Approximately 15% of students say, however, that they never have to 

do it. 75% of the teachers answered the question, whether the students have to write 

a summary of a chapter in a textbook occasionally, affirmatively. 

 

Most of the students say that learning to form a summary within the lessons of 

Slovenian language in the 5th grade took place so that the teacher first explained what 

the summary is, what the procedure of writing of the summary is, and what the 

summary includes. Then, they wrote a summary of a text together or took a look at an 

example of a text and its summary. 

 

KEYWORDS: learning to learn, summary, text from teaching material, Slovenian 
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UVOD  

 

Tvorjenje obnove je ena od temeljnih strategij predelave snovi in je zelo pomembno za 

uspešno učenje iz učnih gradiv ter drugih besedil (Kapko, Čadež in Grabner Jonke, 

2015). S tem ko se učimo tvoriti obnovo besedila, uzaveščamo strategije sprejemanja 

besedil oz. strategijo učenja iz raznih besedil (Cajhen, Drusany, Kapko, Križaj Ortar in 

Bešter Turk, 2010). 

 

V šoli je obnavljanje besedil pogosta dejavnost pri vseh predmetih, pri slovenščini pa 

se učenci učijo obnavljati besedila. Zato smo se odločili, da z raziskavo preverimo, ali 

znajo tvoriti obnovo besedila iz učnega gradiva. 

 

V Teoretičnem delu magistrskega dela bomo predstavili učenje učenja kot eno do 

ključnih zmožnosti/kompetenc, nato pa bodo sledila poglavja o obnovi (kaj je obnova, 

tvorjenje obnove, težave pri tvorjenju obnove, vrste obnov in obnova pri pouku v 

osnovni šoli). 

 

V Empiričnem delu pa bomo predstavili rezultate raziskave, ki smo jo izvedli v 5. 

razredu osnovne šole. Učenci so pisali obnovo odlomka iz naravoslovnega učbenika, 

izpolnili pa so tudi anketni vprašalnik. Anketni vprašalnik so izpolnili tudi njihovi učitelji 

in drugi učitelji, ki poučujejo v 5. razredu. Tako smo skušali ugotoviti, ali se znajo učenci 

sami učiti. Zanimalo pa nas je tudi, kako se učijo tvoriti obnovo in kaj jim pri tem 

povzroča težave, pri katerih predmetih poleg slovenščine še pišejo obnovo in ali pišejo 

kdaj tudi obnovo odlomkov iz učnih gradiv za razne predmete. 
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TEORETIČNI DEL  

 

1 UČENJE UČENJA  

 

Zmožnost/kompetenca učenje učenja pomeni, da se znamo učiti in vztrajati pri učenju, 

organizirati lastno učenje, vključno z učinkovitim upravljanjem časa in informacij, 

individualno in v skupinah. Ta zmožnost/kompetenca vsebuje zavest o lastnem učnem 

procesu in potrebah, o prepoznavanju priložnosti, ki so na voljo, in sposobnost 

premagovanja ovir za uspešnejše učenje. Pomeni pridobivanje, obdelavo in 

sprejemanje novega znanja ter spretnosti. Z učenjem učenja učenci nadgrajujejo svoje 

izkušnje z učenjem in življenjske izkušnje v različnih situacijah npr. doma ali pri 

izobraževanju. Zaupanje vase in motivacija posameznika sta ključni tudi za to 

zmožnost/kompetenco (Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje – evropski okvir, 

2006). 

 

Iz te opredelitve lahko razberemo, da je zmožnost/kompetenca učenje učenja 

opredeljena relativno široko. Vključuje tako znanje kot tudi spretnosti in stališča 

posameznika do nečesa. Zavzema torej kognitivne in vzgojne cilje izobraževanja. Vse 

te dimenzije pa vsebujejo tudi metakognitivni vidik – zavedanje, da nekaj znamo, da 

imamo razvite nekatere spretnosti in da imamo določen odnos do učenja (Pečjak in 

Gradišar, 2012). 

 

Naloga šole je, da učence pouči o uspešnih načinih pridobivanja znanja. Pomembno 

je, da šola nauči učence, da se samostojno učijo oz. da znajo delati z različnimi viri 

informacij (Pečjak, 2001). V učnem načrtu za naravoslovje in tehniko (Program, 2011a) 

je zapisano, da operativni cilji predmeta vključujejo tudi razvoj ključnih 

zmožnosti/kompetenc za vseživljenjsko učenje. Ena izmed ključnih 

zmožnosti/kompetenc, ki je navedena, je učenje učenja. Tudi v učnem načrtu za 

družbo (Program, 2011) je omenjeno učenje učenja kot strategija vseživljenjskega 

učenja. Iz tega učnega načrta je razvidno, da učenci pri tem predmetu v 4. razredu 

med drugim »poznajo in uporabljajo različne učne strategije, analizirajo in presojajo 

njihovo učinkovitost ter prepoznavajo lastni proces učenja« (prav tam, str. 7). V učnem 

načrtu za slovenščino (Program, 2011b) pa je v poglavju Splošni cilji zapisano, da ta 

predmet omogoča učenje učenja. Učenci razvijajo to zmožnost/kompetenco z 

usvajanjem in urjenjem različnih strategij in učnih pristopov za učinkovito pridobivanje 

informacij iz zapisanih in govorjenih neumetnostnih besedil. V poglavju Preverjanje in 

ocenjevanje znanja je zapisano, da naj učitelj pomaga učencem razvijati zgoraj 

omenjeno zmožnost/kompetenco. 

 

Tvorjenje obnove je ena od temeljnih strategij predelave besedil in je zelo pomembna 

za uspešno učenje iz učnih gradiv ter drugih besedil (Kapko, Čadež in Grabner Jonke, 

2015). Ko se učimo tvoriti obnovo besedila, se učimo tudi, kako se uči iz besedil. 

Pomembno je, da se učitelji tega zavedajo. S tem, ko se učimo tvoriti obnovo besedila, 
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tudi uzaveščamo strategije sprejemanja besedil oz. strategije učenja iz raznih besedil 

(Cajhen, Drusany, Kapko, Križaj Ortar in Bešter Turk, 2010). 

 

Raziskava PISA iz leta 2009 je pokazala, da se učenci, ki so bralno bolj pismeni, 

razlikujejo od bralno manj uspešnih predvsem v tem, da pogosteje uporabljajo 

kognitivne in metakognitivne bralne strategije. Učenci, ki so dosegli višje ravni bralne 

pismenosti, pogosto povzemajo bistvo besedila in napišejo povzetek in preverjajo tudi, 

ali ta vsebuje vse ključne podatke iz besedila (Štraus, 2017 v Pečjak in Pirc, 2018). 

 

2 OBNOVA  

 

»Obnova je t. i. vezana besedilna vrsta – v njej sporočevalec namreč ne predstavlja 

prvine stvarnosti, temveč s svojimi besedami povzema vsebino 

prebranega/poslušanega/gledanega besedila. Besedilo lahko povzema na dva načina: 

podrobno (tj. tako, da ohranja bistvene podatke in tudi nekaj nebistvenih/podrobnih) ali 

strnjeno (tj. tako, da ohranja le bistvene podatke). Zato govorimo o dveh vrstah obnove: 

o podrobni in strnjeni.« (Križaj in Bešter Turk, 2018: 100) 

 

2.1 RAZLIKE MED OBNOVO IN POVZETKOM  

 

Povzetek je značilen za strokovna dela (Pavlin Povodnik, 1996). Povzetke imajo članki 

v strokovnih revijah, diplomska, magistrska in doktorska dela (Hladnik, 2002). Izraz 

obnova pa se bolj uporablja v leposlovju (predvsem v epiki in dramatiki) (Mletschnig, 

2017) in v šolski rabi (je šolska besedilna vrsta) (Žagar, 1992). 

 

Za povzetek je značilno, da ga napiše avtor na koncu daljšega besedila (Pavlin 

Povodnik, 1996), za obnovo pa, da sporočevalec obnavlja besedilo drugega avtorja 

(Cajhen, Drusany, Kapko, Križaj Ortar in Bešter Turk, 2010). 

 

Navadno obnavljamo v tistem jeziku, kot je napisano izhodiščno besedilo. Povzetki pa 

so po navadi napisani v svetovnem jeziku (npr. v angleščini ali nemščini), lahko pa tudi 

v jeziku, v katerem je napisano besedilo (Pavlin Povodnik, 1996). 

 

Pri obnavljanju je pomembno, da upoštevamo enako zaporedje podatkov, kot je v 

izhodiščnem besedilu (Kranjc in Kokalj, 2003). Pri pisanju povzetkov pa je lahko vrstni 

red tudi drugačen kot v izhodiščnem besedilu. Zaporedje podatkov oz. dogodkov je 

lahko oblikovano po svoji logiki, tako, da je besedilo bralcu čim bolj razumljivo. Tak 

povzetek imenujemo celostni ali fabulativni povzetek (Hladnik, 2002). 
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2.2 TVORJENJE OBNOVE  

 

Ko pišemo obnovo besedila, moramo najprej pozorno (ali celo večkrat) prebrati ali 

poslušati besedilo (Šubic in Dvornik, 2017). Po branju ali poslušanju se pogovarjamo 

o temi besedila. Pri tem odgovorimo na vprašanje O čem govori besedilo?. Nato 

besedilo beremo po odstavkih in hkrati pisno odgovarjamo na vprašanji O čem govori 

odstavek? in Kaj o tem pove? (Križaj in Bešter Turk, 2018). Besedilo moramo dobro 

razumeti. Za tem prepoznamo bistvene podatke (Kapko, Cajhen, Drusany, Križaj 

Ortar, in Bešter Turk, 2007); lahko jih izpišemo, tudi v obliki miselnega vzorca (Kocjan 

Barle, Briški, in Miklavčič, 2016). 

 

Pomembno je, da so podatki v obnovi pravilni in da jih navedemo v takšnem časovnem 

idr. zaporedju, kot so razvrščeni v prvotnem besedilu (Kapko, Cajhen, Drusany, Križaj 

Ortar, in Bešter Turk, 2007). Ko obnavljamo besedilo, ga obnavljamo s svojimi 

besedami (Cajhen, Drusany, Kapko, Križaj Ortar in Bešter Turk, 2010) in ne dodajamo 

novih podatkov (Kranjc in Kokalj, 2003). Tuje misli obnavljamo v odvisnem govoru. Na 

koncu pregledamo obnovo, ki smo jo tvorili, in popravimo, kar je potrebno (Mletsching, 

2017). 

 

Ko imamo ponotranjen postopek tvorjenja obnove, lahko naredimo tudi drugače: 

preberemo besedilo, izdelamo miselni vzorec/povzemalne točke/preglednico in nato 

obnovimo besedilo. Izpustimo torej lahko korak, v katerem beremo besedilo po 

odstavkih in hkrati pisno odgovarjamo na vprašanji O čem govori odstavek? in Kaj o 

tem pove?. Omenjeno strategijo lahko nato uporabljamo tudi, ko se učimo iz zapisanih 

besedil (na primer iz učbenikov), kasneje pa tudi pri učenju iz poslušanih besedil (Križaj 

in Bešter Turk, 2018). 

 

2.2.1 Težave pri tvorjenju obnove  

 

V strokovni literaturi (Križaj in Bešter Turk, 2018; Pečjak in Pirc, 2018; Žbogar, 2013) 

lahko preberemo, da pisanje obnove povzroča učencem precej težav, predvsem ker 

ne razlikujejo med bistvenimi in manj bistvenimi podatki (Pečjak in Pirc, 2018; Žbogar, 

2013). Posledica tega je, da besedilo dobesedno prepišejo, se ga naučijo na pamet ali 

skoraj vse podatke prikažejo s svojimi besedami (Križaj in Bešter Turk, 2018). 

Raziskava S. Pečjak in T. Pirc (2018) je pokazala, da samo osmina učencev na 

začetku 4. razreda osnovne šole že obvlada strategijo določanja bistva v besedilu, 

večina učencev (88 %) pa iskanje bistva obvlada delno oziroma sploh ne. Tudi 

mednarodna raziskava bralne pismenosti PIRLS iz leta 2011 je pokazala, da imajo 

slovenski učenci težave pri prepoznavanju bistva besedila (Pečjak in Pirc, 2018). S. 

Pečjak in T. Pirc (2018) ugotavljata, da če zna učenec v besedilu določiti bistvo, obstaja 

velika verjetnost, da bo tudi dobro razumel, kar je prebral; to pa je hkrati tudi prvi pogoj, 

ki učencu omogoča oblikovanje dobre obnove. Tudi Žagar (1992) piše o tem, da imajo 

učenci velikokrat težave, ker začnejo tvoriti obnovo, preden dobro razumejo izhodiščno 

besedilo. 
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Pogosto se zgodi tudi, da učenci v izhodiščnem besedilu ne opazijo, da so podatki 

logično povezani; posledica tega pa je, da le naštevajo, o čem govori izhodiščno 

besedilo. Velikokrat se zgodi tudi, da učenci ne prikažejo vsebine izhodiščnega 

besedila (besedila ne obnavljajo), ampak izražajo mnenje o njem (napišejo oceno 

besedila) (Križaj in Bešter Turk, 2018). Lahko se zgodi tudi, da napišejo doživljajski 

spis, če npr. pišejo o lastnih izkušnjah, povezanih z besedilom, ki bi ga morali obnoviti, 

ali pa napišejo domišljijski spis, če izhodiščnemu besedilu dodajo določene podatke 

(prav tam). 

 

Učenci imajo lahko pri tvorjenju obnove besedila težave tudi s prepoznavanjem 

podtem, z razvrščanjem podatkov v logično zaporedje, s členjenjem obnove na 

odstavke, z oblikovanjem povedi in zvez povedi, z uporabo ustreznih besed in z 

upoštevanjem pravopisnih pravil (Cajhen, Drusany, Kapko, Križaj Ortar in Bešter Turk, 

2010). 

 

Cho (2012) piše o tem, da ima večina učencev težave pri pisanju obnove že v svojem 

maternem jeziku, še večje težave pa jim povzroča pisanje obnove v tujem jeziku. Kljub 

temu da učitelji tujih jezikov menijo, da je pisanje obnove zelo pomembna 

zmožnost/kompetenca, priznavajo, da jim samim primanjkuje znanja na tem področju 

– učencev ne znajo naučiti, kako se napiše dobra obnova (prav tam). 

 

2.3 VRSTE OBNOV  

 

Poznamo podrobno, strnjeno (Pavlin Povodnik, 1996; Petek in Osterman, 2017) in 

obnovo s spremenjenim začetkom ali koncem. V osnovni šoli so najpogosteje rabljene 

te tri vrste obnove. Poznamo pa tudi razširjene obnove, obnove, ki so napisane z vidika 

različnih oseb iz danega besedila, ali obnove, ki so napisane v 1. osebi (Pavlin 

Povodnik, 1996).  

 

Pri podrobni obnovi poleg bistvenih podatkov navajamo tudi podrobnosti, pri strnjeni 

obnovi pa so ohranjeni samo bistveni podatki (Petek in Osterman, 2017). 

 

Strnjeno obnovo običajno napišemo, ko obnavljamo daljša besedila (npr. vsebino filma 

ali knjige). Daljših besedil namreč ne moremo obnoviti podrobno. Strnjena obnova je 

v vsakdanjem življenju pogosteje uporabljena kot podrobna obnova (Kapko, Čadež in 

Grabner Jonke, 2015). 

 

Pri pisanju obnove s spremenjenim začetkom/koncem si najprej izberemo, ali bomo 

obnavljali strnjeno ali podrobno. Pri spreminjanju začetka obnove moramo paziti, da 

se bo zgodba smiselno nadaljevala v znano besedilo. Ko tvorimo obnovo s 

spremenjenim zaključkom, pa si sami zamislimo rešitve določenih »problemov«. 

Dodamo lahko tudi kaj po svoji presoji. Pri tem ne smemo pozabiti, da izhajamo iz 

izhodiščnega besedila in da lahko spremenimo le en del. Za obnovo s preoblikovanim 
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začetkom ali koncem je značilno tudi, da je ta obnova lahko daljša kot prvotno besedilo 

(Pavlin Povodnik, 1996). 

 

2.4 OBNOVA PRI POUKU V OSNOVNI ŠOLI  

 

Zmožnost obnavljanja besedil je ena najpomembnejših sestavin sporazumevalne 

zmožnosti. V vsakdanjem življenju in v šoli se velikokrat pogovarjamo o tem, kaj smo 

slišali oziroma prebrali. Tudi znanje pogosto usvojimo s pomočjo besedil (Križaj in 

Bešter Turk, 2018). 

 

2.4.1 Obnova v učnem načrtu za slovenščino v osnovni šoli  

 

V učnem načrtu za slovenščino (Program, 2011b) je zapisano, da učenci v prvem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju povzemajo temo določenega besedila in bistvene 

podatke v tem besedilu. Na ta način razvijajo zmožnost pogovarjanja, zmožnost 

poslušanja enogovornih besedil ter zmožnost branja in pisanja besedil. Poleg tega pa 

tudi obnavljajo različna besedila in s tem razvijajo zmožnost poslušanja enogovornih 

neumetnostnih besedil ter zmožnost branja in pisanja besedil. Učenci v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju tudi govorno nastopajo. Ena od predvidenih vrst besedil, s 

katero lahko učenci govorno nastopajo, je obnova knjige, filma ali risanke. V 3. razredu 

učenci govorno nastopajo tako, da obnovijo poznano književno delo. Na področju 

književnosti učenci prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja obnovijo književno delo 

ali zgodbo tako, kot so ga/jo prebrali oziroma slišali, ter obnovijo zgodbo tako, da za 

prikaz dogajanja v njej uporabijo slike, niz slik ali pa kombinacijo slik in zapisa. Učenci 

obnovijo tudi dogajanje v gledališki ali lutkovni predstavi. 

 

V drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju učenci povzemajo temo 

določenega besedila, podteme oz. ključne besede in bistvene podatke tega besedila. 

Učenci oblikujejo preglednico/miselni vzorec/dispozicijske točke. V učnem načrtu (prav 

tam) je zapisano tudi, da učenci obnovijo besedilo. Na ta način razvijajo zmožnost 

kritičnega sprejemanja enogovornih neumetnostnih besedil, in sicer tvorijo obnovo 

umetnostnega ali neumetnostnega besedila. Eden od jezikoslovnih izrazov, ki ga 

spoznajo v 5. razredu, je obnova besedila. Na področju književnosti učenci obnavljajo 

oziroma povzemajo najpomembnejše dogodke književnega dela. Poskušajo tudi 

ugotoviti, kaj je tema književnega dela (o čem govori besedilo) in kaj je 

najpomembnejše sporočilo književnega dela (prav tam). 

 

V poglavju Standardi znanja je zapisano, da učenci prvega vzgojno-izobraževalnega 

obdobja pokažejo razvito zmožnost poslušanja krajših enogovornih neumetnostnih 

besedil ter razvito zmožnost branja in pisanja neumetnostnih besedil tako, da določijo 

temo besedila in povzamejo bistvene podatke ter obnovijo besedilo. Na področju 

književnosti pokažejo zmožnost razumevanja dogajanja in teme tako, da obnovijo 

dogajanje v književnem besedilu (prav tam). 
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Učenci drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja pokažejo razvito 

zmožnost dopisovanja tako, da določijo temo besedila, njegove podteme/ključne 

besede ter bistvene podatke v tem besedilu. Zmožnost kritičnega sprejemanja 

enogovornih neumetnostnih besedil pa pokažejo tako, da določijo temo, podteme oz. 

ključne besede in bistvene podatke ter tako, da obnovijo besedilo. Učenci tretjega 

vzgojno-izobraževalnega obdobja pokažejo razvito zmožnost pogovarjanja tako, da 

obnovijo pogovore. Na področju književnosti učenci drugega triletja pokažejo razvito 

recepcijsko zmožnost sprejemanja književnih besedil ter tvorjenja besedil o književnih 

besedilih in ob njih tako, da odgovarjajo na zastavljena vprašanja o bistvenih podatkih 

v besedilu, ki so ga prebrali. Ta vprašanja so: kaj je tema besedila, kakšen je kraj in 

čas dogajanja, katere so najpomembnejše osebe, ki nastopajo v tem besedilu, kakšen 

je vzrok, da se je nekaj zgodilo in katere so bile posledice ravnanja oseb v besedilu. 

Učenci tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja pokažejo razvitost te zmožnosti 

tako, da najdejo bistvene prvine književnega besedila (pri tem upoštevajo neposredne 

in posredne besedne signale) in jih znajo smiselno uporabiti, ko se interpretativno in 

ustvarjalno (tudi poustvarjalno) odzivajo na dano besedilo. Učenci drugega vzgojno-

izobraževalnega obdobja pokažejo, da sledijo knjižnemu dogajanju in ga razumejo 

tako, da obnovijo dogajanje (povzamejo dogodke) v besedilu. Učenci tretjega vzgojno-

izobraževalnega obdobja pokažejo razumevanje dogajanja, motivov, teme, sporočila 

in snovnega izhodišča tako, da podrobno in strnjeno obnovijo oz. povzamejo dogajanje 

in ugotovijo, kaj je sporočilo in tema besedila. Eden od standardov znanja na področju 

književnosti v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju je tudi, da učenci obnovijo 

dogajanje v gledališki predstavi (prav tam). 

 

V poglavju Didaktična priporočila je za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje omenjeno, 

da učenci po poslušanju/branju sodelujejo v pogovoru o poslušanem, prebranem 

besedilu tudi tako, da obnovijo prebrano oz. poslušano besedilo (prav tam). 

 

2.4.2 Obravnava obnove v učnih gradivih za osnovno šolo  

 

Obravnava obnove pri jezikovnem pouku poteka na različne načine; proces je razviden 

iz nekaterih učnih gradiv za slovenščino (jezikovni pouk) v 5. razredu, ker se obnova 

po učnem načrtu za slovenščino obravnava v 5. razredu. V nadaljevanju navajamo 

nekaj primerov obravnave obnove iz raznih učbenikov. Seveda pa lahko vsak učitelj 

obravnava to snov na svoj način, ker je lahko pri svojem poučevanju avtonomen. 

 

Če učenci uporabljajo učno gradivo Gradim slovenski jezik 5, morajo najprej prepoznati 

pravljico, ki jo ponazarjajo sličice in povedati njen naslov. Nato morajo pravilno 

razvrstiti sličice in v mislih tvoriti besedilo. Za tem dva učenca ustno predstavita svoje 

besedilo (pravljico). Eden od učencev odide iz učilnice, da ne bi posnemal drugega 

učenca. Učenci nato ugotovijo, da sta učenca pravljico obnavljala in da je nista govorila 

na pamet, da sta njuni obnovi krajši od prvotne pravljice, da je vsak od učencev 

povedal pravljico tako, da je uporabil svoje besede, da sta oba učenca ob sličicah 

sporočila vse pomembne podatke, izpustila pa sta podrobnosti in da sta oba učenca 
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dogodke iz pravljice razvrstila na enak način – tako kot so razvrščeni v izhodiščnem 

besedilu. Nato morajo učenci povezati pojme s pravilno razlago. Za tem pa preberejo 

še časopisni članek (pripovedovalno besedilo). Po branju morajo dopolniti preglednico; 

ugotoviti morajo, o čem govori odstavek in kaj o tem pove. Ko to naredijo, je njihova 

naloga, da obnovijo članek s pomočjo izpolnjene preglednice. Pri tem si ne smejo 

pomagati s prvotnim besedilom. Učenci nato ugotovijo, da je njihovo besedilo strnjena 

obnova izhodiščnega besedila. Nato učenci preberejo še dve obnovi. Ugotovijo, da je 

ena strnjena, druga pa podrobna. Na koncu pa učenci lahko preberejo še povzetek o 

tem, kako obnavljamo besedilo in na kaj moramo pri tem paziti. Zapisano je tudi, da 

poznamo podrobno in strnjeno obnovo (Cajhen, Drusany, Kapko, Križaj, in Bešter 

Turk, 2013). Učenci postopoma in z lastno dejavnostjo spoznavajo značilnosti in 

postopek tvorjenja obnove; obravnavajo umetnostno besedilo, od neumetnostnih 

besedil pa pripovedovalno in opisovalno. 

 

V učbeniku Slovenščina 5 učenci s svojimi besedami obnovijo poslušano pravljico 

Svetlane Makarovič. Nato je njihova naloga, da preberejo strnjeno in podrobno 

obnovo. Obnovi morajo tudi primerjati. Preberejo lahko tudi definicijo obnove. Njihova 

naslednja naloga je, da povedi v obnovi uredijo v pravilnem vrstnem redu in jo prepišejo 

v zvezek. Na koncu pa morajo še prebrati odlomek literarnega dela in napisati 

podrobno obnovo prebranega besedila (Petek in Osterman, 2017). Učenci spoznajo 

vrsti obnov (podrobno in strnjeno), z lastno dejavnostjo ugotovijo, da mora biti obnova 

tvorjena tako, da je razvidna logična zveza med bistvenimi podatki in samostojno 

tvorijo podrobno obnovo; obravnavajo umetnostno besedilo. 

 

V poglavju Obnova v učbeniku Znanka ali uganka 5 lahko učenci najprej preberejo 

nekaj o obnovi. Nato je zapisano besedilo o slikarki Jelki Godec Schmidt, v katerem 

so poudarjeni bistveni podatki. Bistveni podatki so zapisani tudi ob besedilu. Na 

naslednji strani učbenika učenci lahko preberejo, na kaj morajo paziti pri pisanju 

obnove, razloženi pa so tudi nekateri pojmi iz izhodiščnega besedila. Zapisano je tudi, 

da si pri pripravi na obnovo lahko bistvene podatke zapišemo s pomočjo miselnega 

vzorca. Prikazan je tudi primer le-tega. Nato pa je zapisan še primer obnove. Učenci 

morajo ta zapis prebrati in obnovo primerjati z izhodiščnim besedilom. Na koncu pa 

lahko učenci preberejo še definicijo obnove, izvedo pa tudi, kaj je pomembno pri 

pisanju obnove (Kocjan Barle, Briški, in Miklavčič, 2016). Učenci spoznajo značilnosti 

in postopek tvorjena obnove; obravnavajo neumetnostno besedilo, in sicer 

pripovedovalno. 

 

V učbeniku Hej hoj, ostani z menoj je v poglavju Obnova najprej zapisano besedilo 

Perice. Zraven vsakega odstavka je zapisana strnjena obnova besedila. Učenci morajo 

nato odgovoriti na vprašanje O čem govori besedilo?. V Slovarju slovenskega 

knjižnega jezika pa morajo poiskati tudi pomen besed, ki jih ne razumejo. Za tem je 

njihova naloga, da se pogovorijo o tem, kako si sledijo dejavnosti, ki so jih opravljale 

perice. Sličice morajo urediti v pravilni vrstni red. Pod to nalogo je prikazan primer 

podrobne obnove. Učenci morajo to besedilo prebrati in ga primerjati s strnjeno 
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obnovo. Na naslednji strani je zapisano, kako obnovimo prebrano besedilo. Zapisana 

je tudi definicija obnove. Naloga učencev je nato, da v knjižnici poiščejo besedilo o 

starem poklicu. Napisati morajo podrobno obnovo besedila in jo prebrati sošolcem 

(Šubic in Dvornik, 2017). Učenci izvedo, da obstajata dve vrsti obnov (podrobna in 

strnjena), spoznajo postopek tvorjenja obnove ter samostojno tvorijo podrobno obnovo 

besedila; obravnavajo neumetnostno besedilo, in sicer opisovalno. 

 

V učbeniku Radovednih pet učenci v poglavju Kaj je obnova? lahko preberejo, čemu 

obnavljamo besedila. Tukaj učenci med drugim lahko preberejo, da je tvorjenje besedil 

zelo pomembno za uspešno učenje iz učbenikov in različnih besedil. Nato je dano 

izhodiščno besedilo. Po prebranem besedilu morajo učenci ugotoviti, o čem govori 

besedilo, besedilu morajo dati naslov in svoj odgovor utemeljiti, ugotoviti pa morajo 

tudi, koliko odstavkov ima besedilo. Potem lahko učenci izvedo, kako obnavljamo 

besedilo in na kaj moramo biti pozorni pri obnavljanju. Naslednja naloga učencev je, 

da v zvezek prerišejo preglednico in jo izpolnijo. V njej za vsak odstavek odgovorijo na 

vprašanji O čem govori odstavek? in Kaj o tem izvemo?. Pri vprašanju O čem govori 

odstavek? si lahko pomagajo z danimi odgovori. Za tem morajo učenci obnoviti 

besedilo s pomočjo rešitev iz preglednice. Nato sledi poglavje Kaj je podrobna obnova 

besedila?. V tem poglavju sta na začetku zapisani obnovi. Ko učenci preberejo 

besedili, je njihova naloga, da prvo obnovo primerjajo z izhodiščnim besedilom v 

prejšnji enoti. Enako morajo narediti tudi pri drugi obnovi. Za tem sledi zapis o podrobni 

obnovi besedila. V naslednji enoti Kaj je strnjena obnova besedila? učenci najprej 

preberejo besedilo Kaj lahko narediš, da rešiš planet?. Nato sledi razlaga o tem, kaj je 

strnjena obnova besedila in kdaj tvorimo strnjeno obnovo. Naslednja naloga učencev 

je, da odgovorijo na vprašanji, o čem govori besedilo Kaj lahko narediš, da rešiš 

planet? in koliko odstavkov je v besedilu. Nato učenci v zvezek prerišejo preglednico 

in jo izpolnijo. V njej za vsak odstavek odgovorijo na vprašanji O čem govori odstavek? 

in Kaj o tem pove?. Ko to naredijo, morajo napisati strnjeno obnovo besedila. Pri tem 

si lahko pomagajo z izpolnjeno preglednico, ne smejo pa gledati besedila. Nato 

zapisane obnove primerjajo s sošolci in z zapisano strnjeno obnovo iz učbenika 

(Kapko, Čadež in Grabner Jonke, 2015). Učenci spoznajo vrsti obnov (podrobno in 

strnjeno) ter samostojno pišejo strnjeno obnovo besedila; obravnavajo neumetnostno 

besedilo, in sicer opisovalno.  
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EMPIRIČNI DEL  

 

3 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  

 

Učenje učenja je danes ena od ključnih življenjskih spretnosti. Zelo pomembno je, da 

se učenci znajo sami učiti. Ena od temeljnih strategij predelave snovi je pisanje obnove 

besedila. Pisanje obnove izboljšuje kakovost učenja, vendar moramo pri tem 

upoštevati določena pravila in navajati učence na čim kakovostnejše obnavljanje 

vsebine. S pisanjem dobrih obnov pa lahko posamezniki izboljšujejo svoje učne 

sposobnosti in učni uspeh. Mnogi učitelji menijo, da je obnavljanje besedila ena izmed 

lažjih (domačih) nalog za učence. Prav zaradi tega smo z raziskavo želeli ugotoviti, 

kako dobro učenci v 5. razredu OŠ pišejo obnovo. 

 

4 CILJI RAZISKAVE  

 

Glavni cilj raziskave je ugotoviti, ali znajo učenci 5. razreda OŠ, potem ko so pri pouku 

slovenščine obravnavali obnovo, sami napisati obnovo besedila iz učnega gradiva, tj. 

ugotoviti, ali se znajo sami učiti. Zanima pa nas tudi, kako se učenci učijo tvoriti obnovo 

in kaj jim pri tem povzroča težave, pri katerih predmetih poleg slovenščine še pišejo 

obnovo in ali pišejo kdaj tudi obnovo odlomka iz učnega gradiva za razne predmete. 

 

5 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

 

1. Ali učenci 5. razreda znajo tvoriti pisno obnovo besedila iz učnega gradiva? 

1.1 Katere razlike v kakovosti pisnih obnov se pojavljajo med učenci 5. razreda glede 

na spol? 

1.2 Ali se pojavljajo razlike v kakovosti pisnih obnov med učenci 5. razreda glede na 

zadnjo pisno oceno pri slovenščini? 

1.3 Ali se pojavljajo razlike v kakovosti pisnih obnov med učenci 5. razreda, ki jih 

poučujejo učitelji z manj delovne dobe, in učenci, ki jih poučujejo učitelji z več delovne 

dobe? 

1.4 Kako dobro znajo učenci 5. razreda (po svojem mnenju in mnenju učiteljev) tvoriti 

pisno obnovo? 

1.5 Kaj učencem povzroča največ težav pri pisanju obnove? 

1.6 Katere so (po mnenju učencev in učiteljev) tri značilnosti dobre obnove? 

2. Kako poteka (po navajanju učiteljev in učencev) učenje tvorjenja obnove pri 

slovenščini v 5. razredu OŠ? 

2.1 Koliko učnih ur se (po navajanju učiteljev) obravnava obnova pri slovenščini v 5. 

razredu? 

2.2 Ali učenci (po navajanju učiteljev) sami pišejo obnovo raznih besedil? 

2.3 Obnovo katerih vrst besedil (po navajanju učiteljev) pišejo učenci 5. razreda pri 

slovenščini (pri pouku ali za domačo nalogo)? 

2.4 Ali so (po navajanju učiteljev) obnove učencev 5. razreda pri slovenščini kdaj tudi 

pregledane? 
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2.5 Ali so (po navajanju učiteljev in učencev) obnove učencev 5. razreda pri slovenščini 

kdaj tudi ocenjene? 

3. Kolikokrat učenci 5. razreda (po navajanju učiteljev) pri raznih predmetih (poleg 

obravnave pri slovenščini) pišejo obnovo? 

3.1 Pri katerih predmetih (po navajanju učiteljev) učenci 5. razreda pišejo obnovo in 

kako pogosto jo pišejo pri določenem predmetu? 

3.2 Ali učenci (po lastnem navajanju) kdaj za domačo nalogo napišejo obnovo ali več 

obnov? 

3.3 Ali morajo učenci 5. razreda (po lastnem navajanju in navajanju učiteljev) kdaj 

napisati obnovo poglavja iz učbenika? 

3.4 Pri katerih predmetih (po navajanju učiteljev) učenci 5. razreda pišejo obnovo 

poglavja iz učbenika? 

3.5 Ali se učenci 5. razreda (po lastnem navajanju) kdaj doma učijo tako, da napišejo 

obnovo poglavja iz učbenika? 

3.6 Kako se sicer učenci 5. razreda (po lastnem navajanju) učijo doma iz učbenika? 

4. Ali se učencem in učiteljem zdi koristno, da znajo učenci tvoriti obnovo besedila? 

 

6 RAZISKOVALNI PRISTOP IN RAZISKOVALNA METODA  

 

Raziskava temelji na kvantitativni (anketni vprašalniki) in kvalitativni (analiza besedil) 

raziskovalni paradigmi. Uporabili smo deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno 

metodo pedagoškega raziskovanja. 

 

6.1 VZOREC  

 

Vzorec je neslučajnostni in priložnostni. V raziskavi je sodelovalo 75 učencev 5. 

razreda OŠ in 21 učiteljev, ki poučujejo v 5. razredu. Dva učenca (učenec št. 43 in 

učenec št. 44) nista izpolnila anketnega vprašalnika. 

 

6.2 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV IN OPIS INSTRUMENTOV  

 

Tehniki zbiranja podatkov sta bili pisanje obnove in anketiranje. Instrumenti so bili: 

anketni vprašalnik za učence in anketni vprašalnik za učitelje ter besedilo za pisanje 

obnov. Anketna vprašalnika za učence in učitelje smo oblikovali v sodelovanju z 

mentorico. Za pisanje obnove smo uporabili (nekoliko spremenjeno) besedilo Solata 

polžu, polž žabi, žaba štorklji iz učbenika Raziskujemo in gradimo za naravoslovje in 

tehniko v 5. razredu osnovne šole. Glavni vsebinski sklopi uporabljenih instrumentov 

so bili pisanje obnove ter glavne informacije o učenju pisanja obnove (kako je potekalo 

učenje, je učitelj učencem svetoval popravke pri pisanju obnove, je kdaj ocenil obnovo 

ipd.) ter pri učenju iz učbeniškega gradiva (kako se učenci običajno učijo iz učbenika, 

ali se kdaj učijo tako, da napišejo obnovo poglavja iz učbenika ipd.). 

Raziskava je bila izvedena v 5. razredu (oddelka a in b) na dveh osnovnih šolah. 

Učenci so pisali obnovo omenjenega besedila; te teme še niso poznali. Izpolnili pa so 

tudi anketni vprašalnik. Raziskava v enem razredu je trajala približno 60 minut. Anketni 
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vprašalnik so izpolnili tudi njihovi učitelji in drugi učitelji, ki poučujejo v 5. razredu. Stik 

z drugimi učitelji smo pridobili tako, da smo poiskali njihove elektronske naslove, ki so 

bili objavljeni na spletni strani posamezne šole. Na njihov elektronski naslov smo 

poslali povezavo do vprašalnika, ki je bil objavljen na spletni strani www.1ka.si. To 

povezavo smo objavili tudi v skupini RP učitelji/ce, ki deluje na socialnem omrežju 

Facebook. Nekaterim učiteljem smo vprašalnik nesli osebno na šole. 

 

Anketni vprašalnik za učence vsebuje 9 vprašanj, od tega je pet vprašanj zaprtega 

tipa, eno vprašanje odprtega tipa in tri vprašanja kombiniranega tipa. Anketni 

vprašalnik za učitelje pa vsebuje 7 vprašanj, od tega sta dve vprašanji zaprtega tipa, 

eno vprašanje odprtega tipa in štiri vprašanja kombiniranega tipa. 

 

6.3 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV  

 

Podatke, ki smo jih pridobili z vprašalnikoma, smo vnesli v program Microsoft Office 

Excel. Potem smo jih obdelali v programu IBM SPSS Statistics 22. Izračunali smo 

absolutno in relativno frekvenco, aritmetično sredino, standardni odklon, varianco, 2-

preizkus hipoteze neodvisnosti, Kullbackov 2Î-preizkus, Mann-Whitneyjev test in 

Kruskal-Wallisov preizkus. Podatki so prikazani opisno in v obliki preglednic. 

 

Obnove pa smo analizirali po naslednjih merilih: 

 

ZNAČILNOSTI BESEDILNE VRSTE (OBNOVE) 

 

A – Prikazana je vsebina izhodiščnega besedila. 

 

1 točka V obnovi je prikazana vsebina izhodiščnega besedila. 

0 točk V obnovi ni prikazana vsebina izhodiščnega besedila. 

 

B – Obnova je krajša od izhodiščnega besedila. 

 

1 točka Obnova učenca je krajša od prvotnega besedila. 

0 točk Obnova učenca ni krajša od prvotnega besedila. 

 

C – Ima pravilne bistvene podatke. 

 

V besedilu je 14 bistvenih podatkov. Bistveni podatki so zapisani z okrepljeno pisavo. 

3 točke V obnovi so zajeti vsi bistveni podatki (14) iz besedila ali eden 

manj (13). 

2 točki V obnovi je zajetih 11 ali 12 bistvenih podatkov iz besedila. 

1 točka V obnovi je zajetih 9 ali 10 bistvenih podatkov iz besedila. 

0 točk V obnovi je zajetih 8 ali manj bistvenih podatkov iz besedila. 

Opomba: Pri tem merilu ne upoštevamo zaporedja bistvenih podatkov. 
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Č – Tvorjena je tako, da je razvidna logična zveza med bistvenimi podatki 

(zapovrstje bistvenih podatkov je enako kot v prvotnem besedilu). 

 

2 točki Obnova je tvorjena tako, da je razvidna logična zveza med 

bistvenimi podatki, ki jih je navedel učenec (vsemi ali enim 

manj). 

1 točka Obnova je tvorjena tako, da je razvidna logična zveza samo 

med nekaterimi bistvenimi podatki, ki jih je navedel učenec 

(dva ali tremi manj). 

0 točk Obnova učenca ni tvorjena tako, da bi bila razvidna logična 

zveza med bistvenimi podatki, ki jih je navedel učenec (več kot 

štirimi). 

 

D – V obnovi niso dodani novi podatki, napačni podatki in izkušnje učenca, ki 

obnavlja besedilo. 

 

1 točka V obnovi niso dodani novi podatki, napačni podatki in izkušnje 

učenca, ki obnavlja besedilo. 

0 točk V obnovi so dodani novi podatki ali napačni podatki ali izkušnje 

učenca, ki obnavlja besedilo. 

 

JEZIK IN SLOG 

 

E – Je iz povedi. 

 

1 točka Obnova učenca je iz povedi. 

0 točk Ni celotno besedilo iz povedi. Obnova poleg povedi vsebuje 

tudi nebesedne prvine (npr. slike, grafe …). 

 

F – Povedi niso dobesedno prepisane iz besedila. (Učenec s svojimi besedami 

obnovi besedilo.) 

 

3 točke Nobena poved ni dobesedno prepisana iz besedila./Ena 

poved je dobesedno prepisana iz besedila. 

2 točki Dve ali tri povedi so dobesedno prepisane iz besedila. 

1 točka Štiri ali pet povedi je dobesedno prepisanih iz besedila. 

0 točk Šest ali več povedi je dobesedno prepisanih iz besedila. 
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G – Povedi so sovisne (tj. se navezujejo na prejšnjo poved). 

 

2 točki Vse povedi iz besedila se navezujejo na prejšnjo poved. 

1 točka Do dve povedi iz besedila se ne navezujeta na prejšnjo 

poved. 

0 točk Tri ali več poved iz besedila se ne navezujejo na prejšnjo 

poved. 

 

H – Besedilo je slovnično pravilno.  

 

3 točke Brez napake, 1–2 napaki 

2 točki  3–5 napak  

1 točka 6–8 napak 

0 točk 9 napak ali več 

 

Opomba: Če se ista napaka ponovi večkrat, jo štejemo za eno napako. 

 

I – Besedilo je pravopisno pravilno. 

 

3 točke Brez napake, 1–2 napaki 

2 točki  3–5 napak 

1 točka 6–8 napak 

0 točk 9 napak ali več 

 

Opomba: Če se ista napaka ponovi večkrat, jo štejemo za eno napako. 

 

7 PREDSTAVITEV REZULTATOV Z INTERPRETACIJO  

 

Rezultate predstavljamo in interpretiramo po raziskovalnih vprašanjih. 

 

RV 1: Ali učenci 5. razreda znajo tvoriti pisno obnovo besedila iz učnega 

gradiva? 

 

Da bi lahko odgovorili na 1. RV, najprej predstavljamo dosežke učencev, tj. število točk, 

ki so jih dosegli po posameznih merilih, navedenih v poglavju 6.3, in skupno število 

točk. 
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Preglednica 1: Število točk, ki so jih dosegli učenci za obnovo besedila  

 

 ZNAČILNOSTI BESEDILNE VRSTE JEZIK IN SLOG SKUPAJ 

Št. 
učenca 

A 

(01) 

B 

(01) 

C 

(03) 

Č 

(02) 

D 

(01) 

E 

(01) 

F 

(03) 

G 

(02) 

H 

(03) 

I 

(03) 

 

(020) 

1 1 1 3 2 1 0 1 0 3 3 15 

2 1 1 0 1 1 1 3 1 3 2 14 

3 1 1 0 2 0 0 3 0 2 2 11 

4 1 1 0 2 0 0 1 1 3 0 9 

5 1 1 0 2 0 1 3 0 2 0 10 

6 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 15 

7 1 1 0 2 0 1 3 0 2 1 11 

8 1 1 2 2 0 0 3 1 2 0 12 

9 1 1 0 2 1 1 3 1 3 0 13 

10 1 1 0 2 0 1 3 0 2 0 10 

11 1 1 0 2 0 0 3 2 2 0 11 

12 1 1 0 2 0 1 1 0 3 1 10 

13 1 1 1 2 0 1 3 0 3 1 13 

14 1 1 1 2 0 1 3 0 3 2 14 

15 1 1 1 2 0 1 2 0 3 1 12 

16 1 1 1 2 0 1 3 0 3 0 12 

17 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 5 

18 1 1 1 2 1 1 0 0 3 3 13 

19 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 

20 1 1 1 2 0 1 3 1 2 2 14 

21 1 1 1 2 1 1 0 0 3 1 11 

22 1 1 2 2 1 1 0 0 3 0 11 

23 1 1 0 2 1 0 0 0 2 2 9 

24 1 1 3 2 0 1 1 0 2 2 13 

25 1 1 2 2 1 0 0 0 2 0 9 

26 1 1 0 2 1 1 3 1 3 1 14 
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27 1 1 2 2 1 1 3 0 3 1 15 

28 1 1 2 2 0 1 0 0 3 2 12 

29 1 1 1 2 0 1 2 0 3 0 11 

30 1 1 2 2 0 1 3 0 3 0 13 

31 1 1 1 2 0 0 3 0 2 1 11 

32 1 1 0 2 1 1 1 0 2 1 10 

33 1 1 0 0 1 1 3 0 3 2 12 

34 1 1 2 2 1 1 2 0 3 2 15 

35 1 1 0 2 0 0 1 0 3 0 8 

36 1 1 2 2 1 1 0 0 3 0 11 

37 1 1 2 2 0 1 2 0 2 1 12 

38 1 1 2 2 0 1 3 0 3 0 13 

39 1 1 1 2 1 1 0 0 3 1 11 

40 1 1 2 2 1 1 3 0 3 0 14 

41 1 1 0 2 1 1 0 1 3 2 12 

42 1 1 2 2 0 1 2 0 3 2 14 

43 1 1 0 2 0 0 3 1 2 0 10 

44 1 1 0 2 1 0 0 0 2 1 8 

45 1 1 1 2 0 1 3 1 2 0 12 

46 1 1 2 2 1 1 3 0 3 1 15 

47 1 1 1 2 1 1 2 0 3 2 14 

48 1 1 0 2 1 1 2 1 3 0 12 

49 1 1 0 2 1 1 3 0 3 1 13 

50 1 1 2 2 1 1 1 0 3 3 15 

51 1 1 2 1 0 1 2 0 3 0 11 

52 1 1 2 2 0 1 1 0 2 1 11 

53 1 1 1 2 0 1 3 0 3 0 12 

54 1 1 0 2 0 1 3 0 2 0 10 

55 1 1 2 2 1 1 2 0 3 1 14 

56 1 1 1 2 1 1 3 0 2 1 13 

57 1 1 2 2 1 1 1 0 3 3 15 



Dolenc, K. (2019). Zmožnost obnavljanja besedil v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

17 

58 1 1 0 2 0 1 3 0 2 1 11 

59 1 1 0 2 0 0 2 0 2 1 9 

60 1 1 3 2 0 1 3 1 2 1 15 

61 1 1 2 2 1 1 3 0 3 3 17 

62 1 1 2 2 0 0 3 0 2 2 13 

63 1 1 3 2 0 1 3 0 3 2 16 

64 1 1 0 2 1 1 3 2 3 0 14 

65 1 1 2 2 1 1 1 0 3 3 15 

66 1 1 1 2 0 1 3 0 3 0 12 

67 1 1 1 2 0 1 3 1 3 0 13 

68 1 1 1 2 1 1 3 0 3 2 15 

69 1 1 3 2 1 1 1 0 3 3 16 

70 1 1 1 2 1 0 3 0 3 2 14 

71 1 1 0 2 0 1 3 0 1 0 9 

72 1 1 2 2 0 1 3 1 3 2 16 

73 1 1 1 2 0 1 3 0 3 2 14 

74 1 1 0 2 0 1 3 0 3 0 11 

75 1 1 0 2 1 1 3 1 3 2 15 

  



Dolenc, K. (2019). Zmožnost obnavljanja besedil v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko delo. 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

18 

Iz Preglednice 1 je razvidno, da je največ točk dosegel učenec št. 61, in sicer 17 točk 

(od 20). Najmanj točk je dosegel učenec št. 19, in sicer 3 točke. 

 

Iz Preglednice 2 lahko razberemo, da so učenci dosegli od 3 do 17 točk, in sicer da je 

največ učencev (13) zbralo 11 točk. 15 učencev je doseglo 10 ali manj točk, 60 

učencev pa 11 ali več točk. Večina učencev je dosegla od 11 do 15 točk. 

 

Preglednica 2: Struktura učencev glede na doseženo število točk  

 

Št. točk Frekvenca Veljavni odstotki 

 3 1 1,3 

5 1 1,3 

8 2 2,7 

9 5 6,7 

10 6 8,0 

11 13 17,3 

12 11 14,7 

13 10 13,3 

14 11 14,7 

15 11 14,7 

16 3 4,0 

17 1 1,3 

Skupaj 75 100,0 

 

Iz Preglednice 3 je razvidno, koliko točk so učenci dosegli pri posameznem merilu 

(od A do I). 

 

Preglednica 3: Število točk po merilih  

 

Merilo Št. možnih točk, ki 
bi jih lahko dosegel 
učenec pri 
določenem merilu 

Povprečno število 
točk, ki jih je 
dosegel učenec pri 
določenem merilu 

% 

A 1 0,99 98,67 

B 1 1,00 100,00 

C 3 1,07 35,56 

Č 2 1,90 94,67 

D 1 0,45 45,33 

E 1 0,79 78,67 

F 3 2,12 70,67 

G 2 0,25 12,67 

H 3 2,60 86,67 

I 3 1,08 36,00 
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Najbolje ocenjevano merilo je bilo merilo B (Obnova je krajša od izhodiščnega 

besedila.), najslabše pa merilo G (Povedi so sovisne.). Manj kot 50 % točk so učenci 

dosegli še pri merilih C (Ima pravilne bistvene podatke.), I (Besedilo je pravopisno 

pravilno.) in D (V obnovi niso dodani novi podatki, napačni podatki in izkušnje učenca, 

ki obnavlja besedilo.). 

 

Oglejmo si ugotovitve o dosežkih učencev po posameznih merilih. 

 

A – Prikazana je vsebina izhodiščnega besedila. 

 

Vsi učenci, razen enega, so obnavljali izhodiščno besedilo. Menimo, da učenci 

razumejo, da morajo obnoviti prvotno besedilo. 

 

B – Obnova je krajša od izhodiščnega besedila. 

 

Vse obnove učencev so bile krajše od izhodiščnega besedila, zato so vsi učenci pri 

tem merilu dobili po eno točko. Učenci nimajo težav z razumevanjem, da mora biti 

obnova krajša od izhodiščnega besedila. To je najbolje ocenjevano merilo; učenci torej 

razumejo, da morajo pri obnavljanju napisati krajše besedilo od izhodiščnega. 

 

C – Ima pravilne bistvene podatke. 

 

Pri tem merilu so učenci v povprečju zbrali 1,07 točke (od možnih 3), tj. tretjino točk. 

To kaže na to, da imajo učenci težave pri razbiranju bistvenih podatkov v izhodiščnem 

besedilu, čeprav so ti napisani celo v krepkem tisku. 

 

Na Sliki 1 je primer obnove (učenca št. 57), v kateri je zajetih 12 bistvenih podatkov 

(od 14). Učenec ni omenil dveh podatkov (gl. Preglednico 4). 
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Slika 1: Obnova učenca št. 57  

 

Preglednica 4: Bistveni podatki, ki jih je/ni učenec vključil v obnovo  

 

Bistveni podatki, ki jih je vključil: Bistvena podatka, ki ju ni vključil: 

prehranjevalna veriga odvisne neposredno 

od tri do šest členov (odvisne) posredno 

se začne z rastlino  

rastlinojede živali  

mesojedci  

proizvajalci  

potrošniki  

prehranjevalna raven  

snovi in energija  

prehranjevalnih spletih  

prehranjevalne piramide  

sončne svetlobe  

 

Č – Tvorjena je tako, da je razvidna logična zveza med bistvenimi podatki. 

 

To merilo je bilo dobro ocenjevano. Učenci so v povprečju dosegli 1,90 točke (od 2). 

Iz tega podatka lahko razberemo, da se učenci zavedajo, da morajo biti bistveni 

podatki med seboj logično povezani. 

 

V obnovi na Sliki 1 (obnova učenca št. 57) lahko vidimo, da je obnova tvorjena tako, 

da je razvidna zveza med vsemi bistvenimi podatki, ki jih je navedel učenec. Učenec 

je zato dobil dve točki. 
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D – V obnovi niso dodani novi podatki, napačni podatki in izkušnje učenca, ki obnavlja 

besedilo. 

 

Učenci so v povprečju zbrali 0,45 točke (od 1). Merilo je slabo ocenjevano, zato 

menimo, da je učence potrebno opozarjati na to, da pri tvorjenju obnove ne smejo 

dodajati novih podatkov, napačnih podatkov in lastnih izkušenj. Pričakovali smo, da 

bodo učenci pri tem merilu dosegli več točk. 

 

Primeri napak: 

 Brez sončne svetlobe in toplote ni življenja. (učenec št. 31) 

Ta poved vsebuje nov podatek (toplote). 

 

 Prehranjevalne verige so zelo zanimive in sestavljene so iz treh do šestih delov. 

(učenec št. 45) 

Ta poved vsebuje nov podatek (so zelo zanimive). 

 

 Na kopnem se ekosistem začne s sončno svetlobo. (učenec št. 50) 

Ta poved vsebuje nova podatka (na kopnem in ekosistem). 

 

 Vsa živa bitja pa so odvisna od sončne svetlobe (če ne bi bilo sonca, ne bi bilo rastlin; 

tudi nas ne bi bilo in tukaj ne bi pisali te obnove). (učenec št. 60) 

Ta poved vsebuje nov podatek (tudi nas ne bi bilo in tukaj ne bi pisali te obnove). 

 

 Živa bitja smo odvisna od sončne energije (svetlobe). (učenec št. 67) 

Ta poved vsebuje predznanje učenca. Piše o sončni energiji, ki pa v besedilu ni 

omenjena. 

 

 
Slika 2: Del obnove učenca št. 31 

 
Slika 3: Del obnove učenca št. 45 
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E – Je iz povedi. 

 

Učenci so pri tem merilu v povprečju zbrali 0,79 točke (od 1). Merilo je dobro 

ocenjevano, vendar vseeno menimo, da je učence potrebno opozarjati na to, da mora 

biti obnova iz povedi in da ne sme vsebovati nebesednih prvin (npr. slik, grafov itd.). 

 

Primera delov obnov učencev, ki sta pri tem merilu dobila 0 točk: 

 

 
Slika 4: Del obnove učenca št. 4 

 

  
Slika 5: Del obnove učenca št. 8 
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F – Povedi niso dobesedno prepisane iz besedila. (Učenec s svojimi besedami obnovi 

besedilo.) 

 

Učenci so tu v povprečju dosegli 2,12 točke (od 3), kar je razmeroma dobro. Vseeno 

pa menimo, da je učence potrebno opozarjati na to, da v obnovi ne sme biti dobesednih 

povedi iz izhodiščnega besedila. 

 

Primeri dobesedno prepisanih povedi: 

– Ta zapis spominja na verigo. (učenec št. 4) 

– Veriga na sliki ima štiri člene: solato, polža, žabo in štorkljo. (učenec št. 4) 

– Puščice kažejo, da v naravi polž poje solato, žaba polža, žabo pa nato štorklja. 

(učenec št. 4) 

– Navadno imajo od tri do šest členov. (učenec št. 60) 

– Rastlinam pravimo proizvajalci, ker proizvajajo hrano. (učenec št. 75) 

– V različnih prehranjevalnih verigah lahko neka vrsta zaseda različne prehranjevalne 

ravni. (učenec št. 6) 

– Prehranjevalna raven je mesto neke vrste v prehranjevalni verigi. (učenec št. 45) 

– V tem primeru ne govorimo o prehranjevalnih verigah, ampak o prehranjevalnih 

spletih. (učenec št. 1) 

– Prehranjevalni splet je več med seboj prepletenih prehranjevalnih verig. (učenec št. 

46) 

– Če ne bi bilo rastlin, ne bi bilo rastlinojedcev, in če ne bi bilo rastlinojedcev, ne bi bilo 

mesojedcev. (učenec št. 61) 

– Tej verigi pravimo prehranjevalna veriga. (učenec št. 47) 

– Tudi živali, ki živijo v jamah, so odvisne od sončne svetlobe, ker je hrana, s katero 

se hranijo, prišla iz zunanjega okolja. (učenec št. 47) 

– V naravi so prehranjevalne verige redke. (učenec št. 50) 

– S prehranjevalnimi piramidami lahko ponazorimo število organizmov na različnih 

prehranjevalnih ravneh. (učenec št. 50) 

– Na dnu piramide so proizvajalci, nad njimi pa so rastlinojedci in nato mesojedci. 

(učenec št. 50) 

– Če ne bi bilo rastlin, ne bi bilo rastlinojedcev, in če ne bi bilo rastlinojedcev, ne bi bilo 

mesojedcev. (učenec št. 50) 

 

Na Sliki 6 vidimo obnovo učenca št. 47, ki je dobesedno prepisal dve povedi, zato je 

pri tem merilu dobil 2 točki, na Sliki 7 pa obnovo učenca št. 50, ki je dobesedno prepisal 

štiri povedi, zato je pri tem merilu dobil 1 točko. 
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Slika 6: Obnova učenca št. 47 
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Slika 7: Obnova učenca št. 50  
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G – Povedi so sovisne (tj. se navezujejo na prejšnjo poved). 

 

To je najslabše ocenjevano merilo. Učenci so v povprečju zbrali 0,25 točke (od 2). 

Menimo, da bi morali biti učenci na to bolj pozorni. Menimo pa tudi, da je to merilo za 

učence 5. razreda zelo zahtevno. 

 

Primeri nesovisnih povedi v obnovi učenca št. 65 (gl. Sliko 8): 

– Rastlinam pravimo proizvajalci. 

– Ena vrsta živali se hrani z različnimi vrstami živali. 

– Prehranjevalni splet je več med seboj prepletenih prehranjevalnih verig. 

– S prehranjevalnimi piramidami lahko ponazorimo število organizmov na različnih 

prehranjevalnih ravneh. 

– Rastline ne bi mogle proizvajati hrane brez sončne svetlobe. 

 

Ker je učenec zapisal več kot tri nesovisne povedi, je dobil nič točk. 

 

 
Slika 8: Obnova učenca št. 65   
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H – Besedilo je slovnično pravilno. 

 

Merilo je bilo dobro ocenjevano. Učenci so v povprečju zbrali 2,60 točke (od 3). Obstaja 

verjetnost, da so učenci pri tem merilu zbrali tako visoko število točk, ker je bilo 

izhodiščno besedilo že slovnično pravilno. 

 

Primeri slovničnih napak: 

 

Napačno sklanjanje: 

– Učenec št. 57: V njej je največ rastlin, malo manj je rastlinojedcev, najmanj pa 

je mesojedcov. 

Pravilno: V njej je največ rastlin, malo manj je rastlinojedcev, najmanj pa je 

mesojedcev. 

 

Raba ednine/množine: 

– Učenec št. 17: V naravi poznamo prehranjevalno verigo. 

Pravilno: V naravi poznamo prehranjevalne verige. 

– Učenec št. 57: Tista živa bitja, ki ima pestrejšo prehrano, lažje preživijo. 

Pravilno: Tista živa bitja, ki imajo pestrejšo prehrano, lažje preživijo. 

 

Besedni red v povedi: 

– Učenec št. 24: To nujno potrebuje organizem. 

Pravilno: To organizem nujno potrebuje. 

– Učenec št. 24: To je med seboj več prepletenih prehranjevalnih verig. 

Pravilno: To je več med seboj prepletenih prehranjevalnih verig. 

– Učenec št. 71: Prav tako niso prehranjevalne verige dolge. 

Pravilno: Prav tako prehranjevalne verige niso dolge. 
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I – Besedilo je pravopisno pravilno. 

 

Učenci so v povprečju zbrali 1,08 točke (od 3). Merilo je bilo slabo ocenjevano. Učenci 

bi morali v bodoče več vaditi pravopis. Predlagamo, da jim učitelji pregledujejo 

besedila, zaznamujejo pravopisne napake in se o njih pogovarjajo. 

 

Primeri pravopisnih napak: 

 

Napačna raba predloga: 

– Učenec št. 13: Z prehranjevalnimi piramidami ponazorimo število organizmov. 

Pravilno: S prehranjevalnimi piramidami ponazorimo število organizmov. 

– Učenec št. 63: Rastline hrano proizvajajo z pomočjo sončne svetlobe. 

Pravilno: Rastline hrano proizvajajo s pomočjo sončne svetlobe. 

– Učenec št. 3: S enega bitja na drugega se prenese le 1/10 energije. 

Pravilno: Z enega bitja na drugega se prenese le 1/10 energije. 

 

Manjka črka: 

– Učenec št. 69: V vseh nadaljnih členih prehranjevalne verige so mesojedci, ki 

se hranijo z drugimi mesojedimi živalmi. 

Pravilno: V vseh nadaljnjih členih prehranjevalne verige so mesojedci, ki se hranijo z 

drugimi mesojedimi živalmi. 

 

Manjka kljukica pri šumniku: 

– Učenec št. 3: Ta veriga ima štiri člene: solato, polža, žabo in storkljo. 

Pravilno: Ta veriga ima štiri člene: solato, polža, žabo in štorkljo. 

 

Napačna črka v besedi: 

– Učenec št. 63: Ista vrsta organizmoj je lahko hrana različnim živalim. 

Pravilno: Ista vrsta organizmov je lahko hrana različnim živalim. 

 

Raba velike in male začetnice: 

– Učenec št. 8: rastline so od svetlobe odvisne neposredno, živali pa so od 

sončne svetlobe odvisne le posredno. 

Pravilno: Rastline so od svetlobe odvisne neposredno, živali pa so od sončne svetlobe 

odvisne le posredno. 

 

V povedi manjka ločilo/je odvečno ločilo. 

– Učenec št. 5: Rastline proizvajajo hrano zato jim pravimo proizvajalci. 

Pravilno: Rastline proizvajajo hrano, zato jim pravimo proizvajalci. 

– Učenec št. 12: Živali so potrošniki ker hrano trošijo. 

Pravilno: Živali so potrošniki, ker hrano trošijo. 

– Učenec št. 55: Učinkovitost prenosa energije je majhna saj se prenese le ena 

desetina energije. 

Pravilno: Učinkovitost prenosa energije je majhna, saj se prenese le ena desetina 

energije. 
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– Učenec št. 29: Opazimo lahko da se žaba hrani z žuželkami, polži in deževniki, 

žuželke so hrana za miši pajke in kuščarje. 

Pravilno: Opazimo lahko, da se žaba hrani z žuželkami, polži in deževniki, žuželke so 

hrana za miši, pajke in kuščarje. 

– Učenec št. 9: V naravi so verige redke bolj pogosti so prehranjevalni spleti. 

Pravilno: V naravi so verige redke, bolj pogosti so prehranjevalni spleti. 

– Učenec št. 21: Tista živa bitja, ki imajo pestrejšo prehrano lažje preživijo. 

Pravilno: Tista živa bitja, ki imajo pestrejšo prehrano, lažje preživijo. 

– Učenec št. 67: Lahko bi rekli, da so rastline proizvajalci živali, pa so potrošniki. 

Pravilno: Lahko bi rekli, da so rastline proizvajalci, živali pa so potrošniki. 

– Učenec št. 65: Rastline ne bi mogle proizvajati hrane, brez sončne svetlobe. 

Pravilno: Rastline ne bi mogle proizvajati hrane brez sončne svetlobe. 

 

Pisanje skupaj/narazen: 

– Učenec št. 13: Rastline nebi mogle proizvajati hrane brez sončne svetlobe. 

Pravilno: Rastline ne bi mogle proizvajati hrane brez sončne svetlobe. 

 

Deljenje besed: 

– Učenec št. 39: Vsak člen ponazarja eno prehranjev-alno raven. 

Pravilno: Vsak člen ponazarja eno prehranje-valno raven. 

– Učenec št. 44: Ž-ivali so potrošniki, ker hrano »trošijo«, jedo. 

Pravilno: Ži-vali so potrošniki, ker hrano »trošijo«, jedo. 

– Učenec št. 51: Temu prav-imo prehranjevalna veriga. 

Pravilno: Temu pra-vimo prehranjevalna veriga. 

 

 

Ob 1. RV lahko rečemo, da smo v raziskavi ugotovili, da je bilo najvišje doseženo 

število točk pri ocenjevanju obnov 17, najnižje pa 3 (od 20). Največ učencev je doseglo 

11 točk. Petina učencev je doseglo 10 (50 %) ali manj točk, 60 učencev (80 %) pa 11 

ali več točk. Večina učencev je dosegla od 11 do 15 točk. 

 

Učenci razumejo, da morajo obnoviti izhodiščno besedilo in da morajo tvoriti obnovo, 

ki je krajša od izhodiščnega besedila (slednje je bilo najbolje ocenjevano merilo), imajo 

pa težave pri razbiranju bistvenih podatkov. Učenci se zavedajo tudi, da morajo biti 

bistveni podatki med seboj logično povezani. Veliko učencev pri pisanju obnove dodaja 

nove podatke, napačne podatke in lastne izkušnje. Učenci vedo tudi, da mora biti 

obnova iz povedi. Razmeroma dobro je bilo ocenjevano tudi merilo Povedi niso 

dobesedno prepisane iz besedila. Najslabše pa je bilo ocenjevano merilo Povedi so 

sovisne. Besedila učencev so bila v glavnem slovnično pravilna, pravopis pa jim je 

povzročal veliko težav. 

 

Iz rezultatov lahko razberemo, da učenci znajo tvoriti pisno obnovo besedila, vseeno 

pa jim nekatera merila (npr. Ima pravilne bistvene podatke, V obnovi niso dodani novi 

podatki, napačni podatki in izkušnje učenca, ki obnavlja besedilo, Povedi so sovisne, 

Besedilo je pravopisno pravilno) povzročajo težave. Zato predlagamo, da so učenci 

nanje bolj pozorni, učitelji pa naj jih nanje pogosteje opozarjajo. 
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RV 1.1: Katere razlike v kakovosti pisnih obnov se pojavljajo med učenci 5. 

razreda glede na spol? 

 

Odgovore prikazujemo najprej v preglednicah, in sicer po merilih AI. 

 

Preglednica 5: Osnovna statistika za spremenljivko Prikazana je vsebina izhodiščnega 

besedila (merilo A)  

 

 
Spol N Povprečni rang (R) Vsota rangov 

Merilo A deklice 36 37,50 1350,00 

dečki 37 36,51 1351,00 

skupaj 73   

 

Preglednica 6: Rezultati Mann-Whitneyjevega testa za merilo Prikazana je vsebina 

izhodiščnega besedila  

 

 Merilo A 

Mann-Whitney U 648,000 

Wilcoxon W 1351,000 

Z -,986 

 ,324 

 

Vrednost Mann-Whitneyjevega testa ni statistično pomembna (U = 648,000;  = 

0,324). Med deklicami in dečki se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v 

povprečnem številu doseženih točk pri merilu A (Prikazana je vsebina izhodiščnega 

besedila.). Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko 

ugotovimo, da so deklice (R = 37,50) pri tem merilu zbrale v povprečju več točk kot 

dečki (R = 36,51). Razlike pa so minimalne. 
 

Preglednica 7: Osnovna statistika za spremenljivko Obnova je krajša od izhodiščnega 

besedila (merilo B)  

 

 

 

 
Spol N Povprečni rang (R) Vsota rangov 

Merilo B deklice 36 37,00 1332,00 

dečki 37 37,00 1369,00 

skupaj 73   
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Pri merilu Obnova je krajša od izhodiščnega besedila med deklicami in dečki ni razlik. 

Povprečni rang obeh skupin je 37,00. 

 

Preglednica 8: Osnovna statistika za spremenljivko Ima pravilne bistvene podatke 

(merilo C)  

 

 Spol N Povprečni rang (R) Vsota rangov 

Merilo C deklice 36 42,43 1527,50 

dečki 37 31,72 1173,50 

skupaj 73   

 

Preglednica 9: Rezultati Mann-Whitneyjevega testa za merilo Ima pravilne bistvene 

podatke  

 

 Merilo C 

Mann-Whitney U 470,500 

Wilcoxon W 1173,500 

Z -2,267 

 ,023 

 

Vrednost Mann-Whitneyjevega testa je statistično pomembna (U = 470,500;  = 

0,023). Med deklicami in dečki se pojavljajo statistično pomembne razlike v 

povprečnem številu doseženih točk pri merilu C (Ima pravilne bistvene podatke.). S 

tveganjem 2,3 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici deklice (R = 42,43) pri tem merilu 

v povprečju dosegle več točk kot dečki (R = 31,72). 

 

Preglednica 10: Osnovna statistika za spremenljivko Tvorjena je tako, da je razvidna 

logična zveza med bistvenimi podatki (merilo Č)  

 

 
Spol N Povprečni rang (R) Vsota rangov 

Merilo Č deklice 36 39,50 1422,00 

dečki 37 34,57 1279,00 

skupaj 73   
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Preglednica 11: Rezultati Mann-Whitneyjevega testa za merilo Tvorjena je tako, da je 

razvidna logična zveza med bistvenimi podatki  

 

 Merilo Č 

Mann-Whitney U 576,000 

Wilcoxon W 1279,000 

Z -2,268 

 ,023 

 

Vrednost Mann-Whitneyjevega testa je statistično pomembna (U = 576,000;  = 

0,023). Med deklicami in dečki se pojavljajo statistično pomembne razlike v 

povprečnem številu doseženih točk pri merilu Č (Tvorjena je tako, da je razvidna 

logična zveza med bistvenimi podatki.). S tveganjem 2,3 % trdimo, da bi tudi v osnovni 

množici deklice (R = 39,50) v povprečju dosegle več točk pri tem merilu kot dečki (R = 

34,57). 

 

Preglednica 12: Osnovna statistika za spremenljivko V obnovi niso dodani novi 

podatki, napačni podatki in izkušnje učenca, ki obnavlja besedilo (merilo D)  

 

 Spol N Povprečni rang (R) Vsota rangov 

Merilo D deklice 36 42,81 1541,00 

dečki 37 31,35 1160,00 

skupaj 73   

 

Preglednica 13: Rezultati Mann-Whitneyjevega testa za merilo V obnovi niso dodani 

novi podatki, napačni podatki in izkušnje učenca, ki obnavlja besedilo  

 

 Merilo D 

Mann-Whitney U 457,000 

Wilcoxon W 1160,000 

Z -2,675 

 ,007 

 

Vrednost Mann-Whitneyjevega testa je statistično pomembna (U = 457,000;  = 

0,007). Med deklicami in dečki se pojavljajo statistično pomembne razlike v 

povprečnem številu doseženih točk pri merilu D (V obnovi niso dodani novi podatki, 
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napačni podatki in izkušnje učenca, ki obnavlja besedilo.). S tveganjem 0,7 % trdimo, 

da bi tudi v osnovni množici deklice (R = 42,81) pri tem merilu v povprečju dosegle več 

točk kot dečki (R = 31,35). 

 

Preglednica 14: Osnovna statistika za spremenljivko Je iz povedi (merilo E)  

 

 Spol N Povprečni rang (R) Vsota rangov 

Merilo E deklice 36 37,92 1365,00 

dečki 37 36,11 1336,00 

skupaj 73   

 

Preglednica 15: Rezultati Mann-Whitneyjevega testa za merilo Je iz povedi  

 

 Merilo E 

Mann-Whitney U 633,000 

Wilcoxon W 1336,000 

Z -,534 

 ,593 

 

Vrednost Mann-Whitneyjevega testa ni statistično pomembna (U = 633,000;  = 

0,593). Med deklicami in dečki se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v 

povprečnem številu doseženih točk pri merilu E (Je iz povedi.). Podatkov ne moremo 

posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ugotovimo, da so deklice (R = 

37,92) pri tem merilu zbrale v povprečju več točk kot dečki (R = 36,11). 

 

Preglednica 16: Osnovna statistika za spremenljivko Povedi niso dobesedno 

prepisane iz besedila. (Učenec s svojimi besedami obnovi besedilo.) (merilo F)  

 

 
Spol N Povprečni rang (R) Vsota rangov 

Merilo F deklice 36 35,17 1266,00 

dečki 37 38,78 1435,00 

skupaj 73   
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Preglednica 17: Rezultati Mann-Whitneyjevega testa za merilo Povedi niso dobesedno 

prepisane iz besedila  

 

 Merilo F 

Mann-Whitney U 600,000 

Wilcoxon W 1266,000 

Z -,807 

 ,419 

 

Vrednost Mann-Whitneyjevega testa ni statistično pomembna (U = 600,000;  = 

0,419). Med deklicami in dečki se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v 

povprečnem številu doseženih točk pri merilu F (Povedi niso dobesedno prepisane iz 

besedila.). Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko 

ugotovimo, da so dečki (R = 38,78) pri tem merilu zbrali v povprečju več točk kot deklice 

(R = 35,17). 

 

Preglednica 18: Osnovna statistika za spremenljivko Povedi so sovisne (tj. se 

navezujejo na prejšnjo poved) (merilo G)  

 

 Spol N Povprečni rang (R) Vsota rangov 

Merilo G deklice 36 38,10 1371,50 

dečki 37 35,93 1329,50 

skupaj 73   

 

Preglednica 19: Rezultati Mann-Whitneyjevega testa za merilo Povedi so sovisne (tj. 

se navezujejo na prejšnjo poved)  

 

 Merilo G 

Mann-Whitney U 626,500 

Wilcoxon W 1329,500 

Z -,606 

 ,544 

 

Vrednost Mann-Whitneyjevega testa ni statistično pomembna (U = 626,500;  = 

0,544). Med deklicami in dečki se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v 

povprečnem številu doseženih točk pri merilu G (Povedi so sovisne.). Podatkov ne 
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moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ugotovimo, da so deklice 

(R = 38,10) pri tem merilu zbrale v povprečju več točk kot dečki (R = 35,93). 

 

Preglednica 20: Osnovna statistika za spremenljivko Besedilo je slovnično pravilno 

(merilo H)  

 

 Spol N Povprečni rang (R) Vsota rangov 

Merilo H deklice 36 39,64 1427,00 

dečki 37 34,43 1274,00 

skupaj 73   

 

Preglednica 21: Rezultati Mann-Whitneyjevega testa za merilo Besedilo je slovnično 

pravilno  

 

 Merilo H 

Mann-Whitney U 571,000 

Wilcoxon W 1274,000 

Z -1,267 

 ,205 

 

Vrednost Mann-Whitneyjevega testa ni statistično pomembna (U = 571,000;  = 

0,205). Med deklicami in dečki se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v 

povprečnem številu doseženih točk pri merilu H (Besedilo je slovnično pravilno.). 

Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ugotovimo, 

da so deklice (R = 39,64) pri tem merilu zbrale v povprečju več točk kot dečki (R = 

34,43). 

 

Preglednica 22: Osnovna statistika za spremenljivko Besedilo je pravopisno pravilno 

(merilo I)  

 

 Spol N Povprečni rang (R) Vsota rangov 

Merilo I deklice 36 39,71 1429,50 

dečki 37 34,36 1271,50 

skupaj 73   
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Preglednica 23: Rezultati Mann-Whitneyjevega testa za merilo Besedilo je pravopisno 

pravilno  

 

 Merilo I 

Mann-Whitney U 568,500 

Wilcoxon W 1271,500 

Z -1,127 

 ,260 

 

Vrednost Mann-Whitneyjevega testa ni statistično pomembna (U = 568,500;  = 

0,260). Med deklicami in dečki se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v 

povprečnem številu doseženih točk pri merilu I (Besedilo je pravopisno pravilno.). 

Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ugotovimo, 

da so deklice (R = 39,71) pri tem merilu zbrale v povprečju več točk kot dečki (R = 

34,36). 

 

 

Glede na rezultate, prikazane v Preglednicah 523, lahko ugotovimo, da so deklice pri 

pisanju obnov od dečkov boljše v tem, da v obnovo vključujejo pravilne bistvene 

podatke, da je v njihovih obnovah razvidna logična zveza med bistvenimi podatki, da 

v njihovih obnovah niso dodani novi podatki, napačni podatki in njihove izkušnje, da so 

njihove obnove iz povedi, da so njihove povedi sovisne, da so njihove obnove 

slovnično in pravopisno pravilnejše. Deklice so pri pisanju od dečkov boljše tudi v tem, 

da je v njihovih obnovah prikazana vsebina izhodiščnega besedila. Vendar pa so te 

razlike zanemarljive.  

 

Dečki so od deklic boljši v tem, da ne prepisujejo povedi dobesedno iz besedila. Med 

deklicami in dečki pa ni razlike pri tem, da je njihova obnova krajša od izhodiščnega 

besedila. 
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RV 1.2: Ali se pojavljajo razlike v kakovosti pisnih obnov med učenci 5. razreda 

glede na zadnjo pisno oceno pri slovenščini? 

 

Preglednica 24: Razlike v kakovosti pisnih obnov med učenci 5. razreda glede na 

zadnjo pisno oceno pri slovenščini  

 

 
Zadnja pisna ocena pri 

slovenščini N 

Povprečni 

rang (R) 

Število točk pri 

obnovi 

3 11 19,27 

4 13 25,85 

5 36 35,61 

skupaj 60  

 

 
Število točk pri obnovi 

2-preizkus 8,724 

g 2 

 ,013 

 

Games-Howellov post-hoc-test: 

Primerjava med zadnjo 

pisno oceno pri slovenščini 

 

3–4 0,999 

3–5 0,023 

4–5 0,184 

 

Vrednost Kruskal-Wallisovega preizkusa (2  = 8,272; g = 2;  = 0,013) je statistično 

pomembna. Med učenci, katerih zadnja pisna ocena pri slovenščini je ocena 3, med 

učenci, katerih zadnja pisna ocena pri slovenščini je ocena 4, in med učenci, katerih 

zadnja pisna ocena pri slovenščini je ocena 5, se pojavljajo statistično pomembne 

razlike v povprečnem številu doseženih točk pri obnovi. Games-Howellov post-hoc-

test je pokazal statistično pomembne razlike med učenci, katerih zadnja pisna ocena 

pri slovenščini je ocena 3, in učenci, katerih zadnja pisna ocena pri slovenščini je ocena 

5 ( = 0,023), medtem ko med učenci, katerih zadnja pisna ocena pri slovenščini ocena 

je 3, in učenci, katerih zadnja pisna ocena pri slovenščini je ocena 4 ( = 0,999), ter 

med učenci, katerih zadnja pisna ocena pri slovenščini je ocena 4, in učenci, katerih 

zadnja pisna ocena pri slovenščini je ocena 5 ( = 0,184), razlike niso statistično 

pomembne. S tveganjem 1,3 % trdimo, da bi tudi v osnovni množici učenci, katerih 

zadnja pisna ocena pri slovenščini je ocena 5 (R = 35,61), v povprečju dosegli višje 

število točk pri pisanju obnove kot učenci, katerih zadnja pisna ocena pri slovenščini 

je ocena 3 (R = 19,27), in kot učenci, katerih zadnja pisna ocena pri slovenščini je 

ocena 4 (R = 25,85). 
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RV 1.3: Ali se pojavljajo razlike v kakovosti pisnih obnov med učenci 5. razreda, 

ki jih poučujejo učitelji z manj delovne dobe, in učenci, ki jih poučujejo učitelji z 

več delovne dobe? 

 

Preglednica 25: Osnovna statistika za spremenljivko Število točk pri obnovi  

 

 Delovna doba 

učiteljev N 

Povprečni 

rang (R) Vsota rangov 

Število točk pri 

obnovi 

manj delovne dobe 38 35,28 1340,50 

več delovne dobe 37 40,80 1509,50 

skupaj 75   

 

Preglednica 26: Rezultati Mann-Whitneyjevega testa za spremenljivko Število točk pri 

obnovi  

 

 
Število točk 

pri obnovi 

Mann-Whitney U 599,500 

Wilcoxon W 1340,500 

Z -1,107 

 ,268 

 

Vrednost Mann-Whitneyjevega testa ni statistično pomembna (U = 599,500;  = 

0,268). Med učenci 5. razreda, ki jih poučujejo učitelji z manj delovne dobe, in učenci, 

ki jih poučujejo učitelji z več delovne dobe, se ne pojavljajo statistično pomembne 

razlike v povprečnem številu doseženih točk pri obnovi. Podatkov ne moremo 

posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ugotovimo, da so učenci, ki jih 

poučujejo učitelji z več delovne dobe (R = 40,80), v povprečju dosegli višje število točk 

kot učenci, ki jih poučujejo učitelji z manj delovne dobe (R = 35,28). 

 

RV 1.4: Kako dobro znajo učenci 5. razreda (po svojem mnenju in mnenju 

učiteljev) tvoriti pisno obnovo? 

 

Preglednica 27: Kako dobro znajo učenci tvoriti pisno obnovo?  

 

 
Kako dobro znajo učenci tvoriti pisno obnovo? 

Skupaj 2 3 4 5 

Status učenec f 1 9 39 24 73 

% 1,4% 12,3% 53,4% 32,9% 100,0% 

učitelj f 0 9 11 0 20 

% 0,0% 45,0% 55,0% 0,0% 100,0% 

Skupaj f 1 18 50 24 93 

% 1,1% 19,4% 53,8% 25,8% 100,0% 
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Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna 

(2Î = 19,183; g = 3;  = 0,000). Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem, manjšim 

od 0,1 %, trdimo, da bi se tudi v osnovni množici pokazale razlike med učenci in učitelji 

glede njihove ocene, kako dobro znajo učenci 5. razreda tvoriti pisno obnovo.  

 

24 učencev (32,9 %) je svoje znanje tvorjenja pisne obnove ocenilo kot odlično, 

medtem ko noben učitelj ni obkrožil te ocene. Okoli 54 % učiteljev in učencev meni, da 

znajo učenci tvoriti obnovo za oceno prav dobro (4). 9 učencev (12,3 %) in 9 učiteljev 

(45,0 %) pa znanje tvorjenja obnove učencev ocenjuje kot dobro. En učenec (1,4 %) 

meni, da je njegovo znanje tvorjenja obnove zadostno. Te ocene ni obkrožil noben 

učitelj. 

 

RV 1.5: Kaj učencem povzroča največ težav pri pisanju obnove? 

 

Po pregledu obnov smo ugotovili, da učencem težave povzroča to, da v obnovo ne 

vključujejo vseh pravilnih bistvenih podatkov. Pogosto se zgodi tudi, da v obnovo 

dodajajo nove podatke, napačne podatke in lastne izkušnje. Velikokrat povedi v 

obnovah učencev niso sovisne. Težave pa jim povzročajo tudi pravopisna pravila.  

 

Šest učiteljev pravi, da imajo učenci težave z določanjem bistva/bistvenih podatkov. 

Štirje učitelji so odgovorili, da učencem največ težav povzroča oblikovanje (pravilnih) 

povedi. Enako število učiteljev je napisalo, da imajo težave z delitvijo besedila na 

odstavke. Štirje učitelji pišejo tudi o tem, da imajo učenci težave s slovničnimi in 

pravopisnimi pravili. Prav tako štirje učitelji pravijo, da veliko učencev ne napiše 

bistvenih podatkov v logičnem zaporedju. Enako število učiteljev je zapisalo, da imajo 

učenci težave s tem, da povedi dobesedno prepisujejo iz izhodiščnega besedila. Dva 

učitelja sta napisala, da imajo učenci skromen besedni zaklad. Dva učitelja sta napisala 

tudi, da imajo učenci težave s pisanjem strnjene obnove. En učitelj pravi, da imajo 

težave z načrtovanjem obnove. En učitelj je napisal, da imajo težave tudi s tem, da v 

obnovi izražajo svoje mnenje. Drugi odgovori, ki jih je podal po en učitelj: uporaba 

prepovedanega premega govora, uporaba nerazumljivih besed, težave z 

razumevanjem besedila, ponavljanje istih besed, težave jim povzroča tudi to, da je 

dolžina obnove ustrezna. 

 

Naše nekatere ugotovitve se skladajo z ugotovitvami učiteljev. Pri pregledu obnov smo 

ugotovili, da imajo učenci težave z vključevanjem pravilnih bistvenih podatkov. O tem 

so v anketnih vprašalnikih pisali tudi učitelji. En učitelj je zapisal, da učenci v obnovi 

izražajo svoje mnenje, mi pa smo podobno ugotovili, da učenci dodajajo nove podatke, 

napačne podatke in lastne izkušnje. Obnove smo ocenjevali tudi glede na to, ali so 

povedi sovisne. Ugotovili smo, da sovisnost povedi učencem povzroča precej težav, 

učitelji pa o tem ne pišejo. Enako kot učitelji smo ugotovili, da učencem težave 

povzroča tudi pravopis. Učitelji pišejo o tem, da učenci pogosto ne napišejo bistvenih 

podatkov v logičnem zaporedju, mi pa smo ugotovili, da v obnovah, ki smo jih 

analizirali, učenci s tem niso imeli težav.  
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RV 1.6: Katere so (po mnenju učencev in učiteljev) tri značilnosti dobre obnove? 

 

29 učencev meni, da ima dobra obnova odstavke (uvod, jedro in zaključek), 23 

učencev je odgovorilo, da po njihovem mnenju dobra obnova vsebuje bistvene 

podatke. Enako število učencev je napisalo, da mora biti slovnično in pravopisno 

pravilna. 13 učencev piše o tem, da mora biti dobra obnova napisana čitljivo. 11 jih je 

napisalo, da mora biti obnova kratka. 7 učencev pravi, da mora biti vrstni red (bistvenih 

podatkov) enak kot v prvotnem besedilu. 6 učencev pravi, da mora biti napisana 

zanimivo (tako, da pritegne poslušalca). Prav tako 6 učencev piše o tem, da mora biti 

dobra obnova smiselna. 5 učencev meni, da dobra obnova ni predolga ali prekratka. 

Prav tako 5 učencev meni, da je obnova daljše besedilo. Štirje učenci pravijo, da 

moramo obnoviti celotno besedilo. Trije učenci pišejo o tem, da mora biti napisana 

razumljivo. Prav tako trije učenci pravijo, da se besede v obnovi ne smejo ponavljati. 

Dva učenca pravita, da mora imeti obnova naslov. Dva učenca pravita, da mora biti 

obnova povezana. Dva učenca pravita tudi, da moramo obnoviti/povzeti besedilo. Dva 

učenca menita tudi, da mora biti dobra obnova jedrnata. En učenec pravi, da je 

pomembno, da pišemo o isti temi, kot je v izhodiščnem besedilu. Prav tako je en 

učenec napisal, da je pomembno, da ni prepisano celotno besedilo. En učenec meni, 

da pri tvorjenju obnove povedi ne smemo prepisovati. Drugi odgovori, ki jih je napisal 

po en učenec: obnova mora biti pregledna; dobra obnova mora biti strnjena; obnoviti 

moramo večji del besedila; povedi v obnovi so kratke; povedi v obnovi so dolge; 

nekateri podatki v obnovi so opisani podrobno; napisana je s pomočjo plakata; dobro 

je napisati tudi svoje mnenje. 

 

15 učiteljev je odgovorilo, da po njihovem mnenju dobra obnova vsebuje bistvene 

podatke. 6 učiteljev pravi, da si morajo bistveni podatki slediti v logičnem zaporedju. 5 

učiteljev piše o tem, da povedi iz besedila ne smejo biti dobesedno prepisane. Trije 

učitelji pravijo, da mora biti dobra obnova deljena na odstavke (uvod, jedro in 

zaključek). Prav tako trije učitelji pravijo, da mora biti obnova jedrnata. Trije učitelji 

menijo tudi, da mora biti obnova smiselna. Enako število učiteljev pravi, da mora biti 

dobra obnova slovnično in pravopisno pravilna. Dva učitelja sta napisala, da mora biti 

dobra obnova strnjena. Dva učitelja sta napisala tudi, da mora biti obnova povezana. 

Prav tako dva učitelja sta napisala, da mora biti dobra obnova napisana razumljivo. En 

učitelj je napisal, da v dobri obnovi niso dodani podatki. En učitelj je zapisal tudi, da 

mora biti iz povedi. Drugi odgovori, ki jih je napisal po en učitelj: napisana mora biti v 

odvisnem govoru; biti mora kratka; vsebovati mora ustrezno besedišče; biti mora 

pregledna. 

 

Eno od meril, ki smo ga določili, kot merilo dobre obnove, je bilo Ima pravilne bistvene 

podatke. Tudi učitelji v anketnih vprašalnikih pišejo o tem, da dobra obnova vsebuje 

bistvene podatke. Učitelji pišejo tudi o tem, da si morajo podatki slediti v logičnem 

zaporedju. To je bilo tudi eno od naših meril (Tvorjena je tako, da je razvidna logična 

zveza med bistvenimi podatki.). Z učitelji se strinjamo tudi v tem, da povedi iz besedila 

ne smejo biti dobesedno prepisane. Kot merili dobre obnove smo določili tudi slovnično 

in pravopisno pravilnost. To omenjajo tudi učitelji v anketnih vprašalnikih. Naše merilo 

dobre obnove je bilo tudi V obnovi niso dodani novi podatki, napačni podatki in izkušnje 
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učenca, ki obnavlja besedilo. En učitelj piše o tem, da v dobri obnovi niso dodani 

podatki. Z našim merilom Je iz povedi se strinja en učitelj.  

 

RV 2: Kako poteka (po navajanju učiteljev in učencev) učenje tvorjenja obnove 

pri slovenščini v 5. razredu OŠ? 

 

Odgovori nekaterih učiteljev: 

– Obnovo smo se učili tvoriti s pomočjo razrezanega besedila. Učenci so povedi 

razrezanega besedila najprej uredili v pravilni vrstni red, nato pa smo skupaj tvorili 

obnovo besedila. Učenci so obnovo pisali tudi individualno. Obnavljali so besedilo, ki 

so ga že poznali. Reševali so tudi vaje v samostojnem delovnem zvezku. 

– Najprej smo prebrali besedilo in se pogovorili o njem. Pogovorili smo se o tem, kako 

je besedilo sestavljeno (uvod, jedro, zaključek). Povedali smo tudi, da moramo pred 

pisanjem obnove vedno narediti miselni vzorec/preglednico/dispozicijske točke. 

Skupaj smo naredili miselni vzorec in besedilo obnovili ustno in nato pisno. V 

naslednjih urah so učenci samostojno pisali obnovo krajših besedil. 

– Prebrali smo krajše besedilo in se pogovorili o vsebini. Za tem smo prebrali dve 

napisani obnovi o tem besedilu in ju primerjali. Po skupinah smo brali besedila. Naredili 

smo si načrt, katere podatke bo vseboval določen del obnove. Obnove smo zapisali 

(tako strnjeno kot podrobno). Učenci so jih nato primerjali s sošolci v skupini. Obnove 

smo brali tudi na glas. Učenci so morali za domačo nalogo napisati obnovo knjige, ki 

so jo nazadnje prebrali. 

– Najprej smo se pogovorili o značilnostih obnove. Sledilo je večkratno branje besedila, 

obnavljanje besedila po odstavkih in pisno obnavljanje. Skupaj smo tvorili strnjeno 

obnovo in jo tudi zapisali. Obnovili smo tudi druga besedila. Postopoma smo prešli na 

samostojno pisanje. 

– Najprej smo prebrali besedilo. Za tem smo poiskali bistvene podatke in jih izpisali v 

obliki miselnega vzorca in preglednice. Na koncu smo tvorili še ustno in pisno obnovo. 

– Učencem sem v petih povedih obnovila pravljico Rdeča kapica. Oni so jo morali 

prepoznati. Nato so učenci storili podobno kot jaz. Ob pomoči samostojnega 

delovnega zvezka Gradim slovenski jezik 5 smo postopno reševali naloge in se sproti 

pogovarjali o značilnostih obnavljanja besedil. Odšli smo v računalniško učilnico, kjer 

so učenci obnovili besedilo o divjem petelinu (iz SDZ). Doma so pripravili kratko 

obnovo poljubnega filma ali knjige, ki so jo povedali v šoli.  

– Obnovo smo obravnavali s pomočjo delovnega zvezka Radovednih 5. 

– Prebrali smo daljše besedilo in se pogovorili o tem, kaj je bistvo besedila. Besedilo 

smo razdelili na odstavke in vsakemu odstavku določili naslov. Vsak odstavek smo 

potem skrajšali. Pogovorili smo se tudi o bistvenih podatkih. 
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Odgovori učencev na vprašanje Kako je potekalo učenje obnove? 

 

Preglednica 28: Učiteljica nam je najprej povedala, kaj je obnova, kakšen je postopek 

pisanja obnove in kaj vsebuje obnova. Nato smo si ogledali primer besedila in njegove 

obnove.  

 

 Frekvenca Veljavni odstotki 

 Ne. 33 45,2 

Da. 40 54,8 

Skupaj 73 100,0 

 

40 učencev (54,8 %) pravi, da je učenje tvorjenja obnove potekalo tako, da jim je 

učiteljica najprej povedala, kaj je obnova, kakšen je postopek pisanja obnove in kaj 

vsebuje obnova. Nato so si ogledali primer besedila in njegove obnove. 

 

Preglednica 29: Učiteljica nam je najprej povedala, kaj je obnova, kakšen je postopek 

pisanja obnove in kaj vsebuje obnova. Nato smo skupaj napisali obnovo nekega 

besedila.  

 

 Frekvenca Veljavni odstotki 

 Ne. 30 41,1 

Da. 43 58,9 

Skupaj 73 100,0 

 

43 učencev (58,9 %) pravi, da je učenje tvorjenja obnove potekalo tako, da jim je 

učiteljica najprej povedala, kaj je obnova, kakšen je postopek pisanja obnove in kaj 

vsebuje obnova. Nato so skupaj napisali obnovo nekega besedila. 

 

Preglednica 30: Učiteljica nam je najprej povedala, kaj je obnova, kakšen je postopek 

pisanja obnove in kaj vsebuje obnova. Nato je moral vsak sam napisati obnovo nekega 

besedila.  

 

 
Frekvenca Veljavni odstotki 

 Ne. 49 67,1 

Da. 24 32,9 

Skupaj 73 100,0 

 

24 učencev (32,9 %) pravi, da je učenje tvorjenja obnove potekalo tako, da jim je 

učiteljica najprej povedala, kaj je obnova, kakšen je postopek pisanja obnove in kaj 

vsebuje obnova. Nato je moral vsak sam napisati obnovo nekega besedila. 
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Preglednica 31: V učbeniku smo si prebrali, kaj je obnova in kako se napiše, ter si 

ogledali primer obnove. Nato je moral vsak sam napisati obnovo nekega besedila. 

 

 
Frekvenca Veljavni odstotki 

 Ne. 61 83,6 

Da. 12 16,4 

Skupaj 73 100,0 

 

12 učencev (16,4 %) pravi, da je učenje tvorjenja obnove potekalo tako, da so si v 

učbeniku prebrali, kaj je obnova in kako se napiše, ter si ogledali primer obnove. Nato 

je moral vsak sam napisati obnovo nekega besedila. 

 

Preglednica 32: Prebrali smo nekaj primerov obnove in ugotavljali, kaj je zanjo 

značilno. Nato smo morali napisati še svojo obnovo.  

 

 
Frekvenca Veljavni odstotki 

 Ne. 59 80,8 

Da. 14 19,2 

Skupaj 73 100,0 

 

14 učencev (19,2 %) pravi, da je učenje tvorjenja obnove potekalo tako, da so si 

prebrali nekaj premerov obnove in ugotavljali, kaj je zanjo značilno. Nato so morali 

napisati še svojo obnovo. 

 

Preglednica 33: Učiteljica je pregledala napisano obnovo oz. napisane obnove.  

 

 
Frekvenca Veljavni odstotki 

 Ne. 59 80,8 

Da. 14 19,2 

Skupaj 73 100,0 

 

14 učencev (19,2 %) pravi, da je učenje tvorjenja obnove potekalo tako, da je učiteljica 

pregledala napisano obnovo oz. napisane obnove. 

 

Preglednica 34: Učiteljica nam je po pregledu obnov svetovala, kako bi napisali boljšo 

obnovo.  

 

 
Frekvenca Veljavni odstotki 

 Ne. 46 63,0 

Da. 27 37,0 

Skupaj 73 100,0 
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27 učencev (37,0 %) pravi, da je učenje tvorjenja obnove potekalo tako, da jim je 

učiteljica po pregledu obnov svetovala, kako bi napisali boljšo obnovo. 

 

Preglednica 35: Drugo  

 

 
Frekvenca Veljavni odstotki 

 Ne. 67 91,8 

Da. 6 8,2 

Skupaj 73 100,0 

 

6 učencev (8,2 %) je napisalo svoj odgovor. 

Nekateri odgovori učencev: 

– Učiteljica nas je vprašala, če kdo ve, kaj je to obnova. 

– Ogledali smo si posnetek o tem, kako se napiše obnova. 

– Učiteljica nam je najprej povedala, kaj je obnova, kakšen je postopek pisanja in kaj 

obnova vsebuje. Skupaj smo napisali obnovo nekega besedila, tekom šolskega leta 

pa smo tudi sami zapisali veliko obnov. 

 

Pri vprašanju Kako je potekalo učenje obnove? so učenci lahko obkrožili več 

odgovorov. Največ učencev (58,9 %) je odgovorilo, da je učenje tvorjenja obnove 

potekalo tako, da jim je učiteljica najprej povedala, kaj je obnova, kakšen je postopek 

pisanja obnove in kaj vsebuje obnova. Nato so skupaj napisali obnovo nekega 

besedila. Za tem sledi odgovor, da je učenje tvorjenja obnove potekalo tako, da je 

učiteljica učencem najprej povedala, kaj je obnova, kakšen je postopek pisanja obnove 

in kaj vsebuje obnova. Nato so si ogledali primer besedila in njegove obnove. Ta 

odgovor je obkrožilo 40 učencev (54 %). Sledi odgovor Učiteljica nam je po pregledu 

obnov svetovala, kako bi napisali boljšo obnovo. Za ta odgovor se je odločilo 27 

učencev (37,0 %). Trije učenci manj (32,9 %) so odgovorili, da je učenje potekalo tako, 

da jim je učiteljica najprej povedala, kaj je obnova, kakšen je postopek pisanja obnove 

in kaj vsebuje obnova. Nato je moral vsak sam napisati obnovo nekega besedila. 

Sledita odgovora Prebrali smo nekaj primerov obnove in ugotavljali, kaj je zanjo 

značilno. Nato smo morali napisati še svojo obnovo in Učiteljica je pregledala napisano 

obnovo oz. napisane obnove. Vsakega od teh dveh odgovorov je obkrožilo po 14 

učencev (19,2 %). 12 učencev (16,4 %) se je odločilo za odgovor V učbeniku smo si 

prebrali, kaj je obnova in kako se napiše, ter si ogledali primer obnove. Nato je moral 

vsak sam napisati obnovo nekega besedila. Najmanj učencev (8,2 %) pa je napisalo 

svoj odgovor. 

 

Primerjali smo odgovore učiteljev, ki poučujejo v razredih, v katerih smo izvedli 

raziskavo, z odgovori učencev. Ugotovili smo, da se odgovori učiteljev in učencev 

ujemajo. Največ učencev je obkrožilo odgovora Učiteljica nam je najprej povedala, kaj 

je obnova, kakšen je postopek pisanja obnove in kaj vsebuje obnova. Nato smo skupaj 

napisali obnovo nekega besedila in Učiteljica nam je najprej povedala, kaj je obnova, 

kakšen je postopek pisanja obnove in kaj vsebuje obnova. Nato smo si ogledali primer 

besedila in njegove obnove. O tem pišejo tudi učitelji. 
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RV 2.1: Koliko učnih ur se (po navajanju učiteljev) obravnava obnova pri 

slovenščini v 5. razredu? 

 

Preglednica 36: Število učnih ur, namenjenih obravnavi obnove (1. del)  

 

 
Število 

učiteljev 

Najmanjša 

vrednost 

Največja 

vrednost 

Srednja 

vrednost 

Standardni 

odklon Varianca 

Število učnih ur 

namenjenih 

obravnavi obnove 

20 4 30 8,20 6,271 39,326 

       

 

Najmanjše število učnih ur, ki jih učitelji namenijo obravnavi obnove, je 4, največje pa 

30. Učitelji v povprečju temu namenijo 8,20 ure. Standardni odklon je 6,271, varianca 

pa 39,326. 

 

Preglednica 37: Število učnih ur, namenjenih obravnavi obnove (2. del)  

 

 
Frekvenca Veljavni odstotki 

 Od 1 do 4 ure 2 10,0 

Od 5 do 8 ur 13 65,0 

Od 9 do 12 ur 3 15,0 

Od 17 do 20 ur 1 5,0 

21 ur ali več 1 5,0 

Skupaj 20 100,0 

 

Ugotovili smo, da je največ učiteljev (65 %) obravnavi obnove namenilo od 5 do 8 ur. 

Sledi podatek od 9 do 12 ur (15 % učiteljev). Dva učitelja (10,0 %) sta obravnavi obnove 

namenila od ene do štiri ure, po en učitelj pa je temu namenil od 17 do 20 ur ter 21 ur 

ali več. 21 ur se nam za obravnavo obnove zdi ogromno. Menimo, da učitelj ni dobro 

razumel zastavljenega vprašanja. 

 

RV 2.2: Ali učenci (po navajanju učiteljev) sami pišejo obnovo raznih besedil? 

 

Preglednica 38: Ali so učenci sami pisali obnovo?  

 

 
Frekvenca Veljavni odstotki 

 Da. 19 100,0 

 Manjkajoči odgovor 1  

Skupaj 20  

 

Vsi učitelji so na to vprašanje odgovorili pritrdilno. En učitelj ni odgovoril na to 

vprašanje. 
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RV 2.3: Obnovo katerih vrst besedil (po navajanju učiteljev) pišejo učenci 5. 

razreda pri slovenščini (pri pouku ali za domačo nalogo)? 

 

Preglednica 39: Vrste besedil za obnovo  

 

 
Frekvenca Veljavni odstotki 

 umetnostna besedila 14 58,3 

neumetnostna besedila 10 41,7 

skupaj 24 100,0 

 manjkajoči odgovori 3  

skupaj 27  

 

14 učiteljev (58,3 %) je odgovorilo, da učenci pišejo obnovo umetnostnih besedil, 10 

učiteljev (41,7 %) pa je odgovorilo, da pišejo obnovo neumetnostnih besedil. Trije 

učitelji na to vprašanje niso odgovorili. 

 

Primeri umetnostnih besedil, ki jih navajajo: 

– književna besedila, ki smo jih obravnavali pri pouku (5 učiteljev) (npr. Grivarjevi 

otroci, Prvo pismo, Frača, druge pravljice, legende in basni), 

– knjige, ki so jih učenci prebrali za bralno značko, 

– knjige, ki so jih učenci prebrali za domačo nalogo, 

– odlomek književnega dela, 

– besedila iz berila (dva učitelja). 

 

Primeri neumetnostnih besedil, ki jih navajajo: 

– življenjepis (dva učitelja) (npr. Jelka Reichman), 

– opis predmeta, 

– opis/predstavitev živali (trije učitelji), 

– predstavitev rastline, 

– novica/časopisni članek (trije učitelji), 

– opis postopka. 

 

RV 2.4: Ali so (po navajanju učiteljev) obnove učencev 5. razreda pri slovenščini 

tudi kdaj pregledane? 

 

Preglednica 40: Pregled obnov in svetovanje popravkov  

 

 
Frekvenca Veljavni odstotki 

 Da. 20 100,0 

 

Vsi učitelji so odgovorili, da učencem obnove pregledajo in jim svetujejo popravke. 
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2.5 Ali so (po navajanju učiteljev in učencev) obnove učencev 5. razreda pri 

slovenščini tudi kdaj ocenjene? 

 

Preglednica 41: Ocenjevanje pisne obnove  

 

 

Ocenjevanje pisne obnove 

Skupaj Da. Ne. 

Status učenec f 35 38 73 

% 47,9% 52,1% 100,0% 

učitelj f 10 10 20 

% 50,0% 50,0% 100,0% 

Skupaj f 45 48 93 

% 48,4% 51,6% 100,0% 

 

Vrednost 2-preizkusa ni statistično pomembna (2 = 0,027; g= 1;  = 0,871). Ničelno 

hipotezo obdržimo. Med učenci in učitelji se ne pojavljajo statistično pomembne razlike 

v odgovoru na vprašanje o tem, ali so obnove učencev tudi kdaj ocenjene. 

Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ugotovimo, 

da približno polovica učencev in učiteljev trdi, da so obnove ocenjene, približno 

polovica vprašanih pa pravi, da niso. 

 

RV 3: Kolikokrat učenci 5. razreda (po navajanju učiteljev) pri raznih predmetih 

(poleg obravnave pri slovenščini) pišejo obnovo? 

 

Preglednica 42: Pisanje obnove (pri raznih predmetih) (1. del)  

 

 
Število 

učiteljev 

Najmanjša 

vrednost 

Največja 

vrednost 

Srednja 

vrednost 

Standardni 

odklon Varianca 

Kolikokrat so 

učenci (pri raznih 

predmetih) 

napisali obnovo? 

14 0 15 6,64 5,257 27,632 

       

 

Najmanjša vrednost je 0, največja pa 15. Učenci 5. razreda v povprečju pri raznih 

predmetih (poleg obravnave pri slovenščini) obnovo pišejo 6,64-krat. Standardni 

odklon je 5,257, varianca pa 27,632. 
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Preglednica 43: Pisanje obnove (pri raznih predmetih) (2. del)  

 

 
Frekvenca Veljavni odstotki 

 Od 0 do 2-krat. 4 28,6 

Od 3 do 5-krat. 2 14,3 

Od 6 do 8-krat. 1 7,1 

Od 9 do 11-krat. 5 35,7 

Od 15 do 17-krat. 2 14,3 

Skupaj 14 100,0 

 Manjkajoči odgovori 6  

Skupaj 20  

 

Ugotovili smo, da učenci po navajanju učiteljev najpogosteje (35,7 %) pišejo obnovo 

pri raznih predmetih od 9- do 11-krat. Sledi odgovor od 0 do 2-krat (28,6 % učiteljev), 

nato sledita odgovora od 3- do 5-krat in od 15- do 17-krat (14,3 %). En učitelj (7,1 %) 

pa je odgovoril, da učenci obnovo pri raznih predmetih pišejo od 6 do 8-krat. 6 učiteljev 

na to vprašanje ni odgovorilo. 

 

RV 3.1: Pri katerih predmetih (po navajanju učiteljev) učenci 5. razreda pišejo 

obnovo in kako pogosto jo pišejo pri določenem predmetu? 

 

Preglednica 44: Pisanje obnove pri slovenščini (jezikovni pouk)  

 

 Frekvenca Veljavni odstotki 

 Ne. 5 25,0 

Da. 15 75,0 

Skupaj 20 100,0 

 

15 učiteljev (75,0 %) pravi, da učenci 5. razreda pišejo obnovo pri slovenščini (jezikovni 

pouk). 

 

Preglednica 45: Pisanje obnove pri slovenščini (književni pouk)  

 

 Frekvenca Veljavni odstotki 

 Ne. 3 15,0 

Da. 17 85,0 

Skupaj 20 100,0 

 

17 učiteljev (85,0 %) pravi, da učenci 5. razreda pišejo obnovo pri slovenščini (književni 

pouk). 
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Preglednica 46: Pisanje obnove pri matematiki  

 

 Frekvenca Veljavni odstotki 

 Ne. 19 95,0 

Da. 1 5,0 

Skupaj 20 100,0 

 

En učitelj (5,0 %) pravi, da učenci 5. razreda pišejo obnovo pri matematiki. 

 

Preglednica 47: Pisanje obnove pri družbi  

 

 Frekvenca Veljavni odstotki 

 Ne. 3 15,0 

Da. 17 85,0 

Skupaj 20 100,0 

 

17 učiteljev (85,0 %) pravi, da učenci 5. razreda pišejo obnovo pri družbi. 

Preglednica 48: Pisanje obnove pri naravoslovju in tehniki  

 

 Frekvenca Veljavni odstotki 

 Ne. 8 40,0 

Da. 12 60,0 

Skupaj 20 100,0 

 

12 učiteljev (60,0 %) pravi, da učenci 5. razreda pišejo obnovo pri naravoslovju in 

tehniki. 

 

Preglednica 49: Pisanje obnove pri glasbeni umetnosti  

 

 Frekvenca Veljavni odstotki 

 Ne. 19 95,0 

Da. 1 5,0 

Skupaj 20 100,0 

 

En učitelj (5,0 %) pravi, da učenci 5. razreda pišejo obnovo pri glasbeni umetnosti. 
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Preglednica 50: Pisanje obnove pri likovni umetnosti  

 

 Frekvenca Veljavni odstotki 

 Ne. 20 100,0 

 

Noben ne navaja, da bi učenci 5. razreda pisali obnovo pri likovni umetnosti. 

 

Preglednica 51: Pisanje obnove pri športu  

 

 Frekvenca Veljavni odstotki 

 Ne. 20 100,0 

 

Noben ne navaja, da bi učenci 5. razreda pisali obnovo pri športu. 

 

Preglednica 52: Pisanje obnove pri gospodinjstvu  

 

 Frekvenca Veljavni odstotki 

 Ne. 14 70,0 

Da. 6 30,0 

Skupaj 20 100,0 

 

6 učiteljev (30,0 %) pravi, da učenci 5. razreda pišejo obnovo pri gospodinjstvu. 

 

Preglednica 53: Pogostost pisanja obnove pri slovenščini (jezikovni pouk)  
 

 Frekvenca Veljavni odstotki 

 Največkrat. 11 78,6 

Srednje velikokrat. 3 21,4 

Skupaj 14 100,0 

 

Trije učitelji (21,4 %) pravijo, da učenci 5. razreda obnovo pri slovenščini (jezikovni 

pouk) pišejo srednje velikokrat, 11 (78,6 %) pa jih pravi, da jo pri tem predmetu pišejo 

največkrat. 
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Preglednica 54: Pogostost pisanja obnove pri slovenščini (književni pouk)  

 

 Frekvenca Veljavni odstotki 

 Največkrat. 12 75,0 

Srednje velikokrat. 
4 25,0 

Skupaj 16 100,0 

 

Štirje učitelji (25,0 %) pravijo, da učenci 5. razreda obnovo pri slovenščini (književni 

pouk) pišejo srednje velikokrat, 12 (75,0 %) pa jih pravi, da jo pri tem predmetu pišejo 

največkrat. 

 

Preglednica 55: Pogostost pisanja obnove pri matematiki  

 

 Frekvenca Veljavni odstotki 

 Najmanjkrat. 
1 100,0 

 

En učitelj (100 %) pravi, da učenci 5. razreda obnovo pri matematiki pišejo najmanjkrat. 

 

Preglednica 56: Pogostost pisanja obnove pri družbi  

 

 Frekvenca Veljavni odstotki 

 Največkrat. 3 18,8 

Srednje velikokrat. 5 31,3 

Najmanjkrat. 8 50,0 

Skupaj 16 100,0 

 

Polovica učiteljev pravi, da učenci 5. razreda pišejo obnovo pri družbi najmanjkrat, 5 

učiteljev (31,3 %) pa jih pravi, da jo pri tem predmetu pišejo srednje velikokrat. 

 

Preglednica 57: Pogostost pisanja obnove pri naravoslovju in tehniki  

 

 Frekvenca Veljavni odstotki 

 Srednje velikokrat. 2 22,2 

Najmanjkrat. 7 77,8 

Skupaj 9 100,0 
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7 učiteljev (77,8 %) pravi, da učenci 5. razreda pišejo obnovo pri naravoslovju in tehniki 

najmanjkrat, dva učitelja (22,2 %) pa pravita, da jo pri tem predmetu pišejo srednje 

velikokrat. 

 

Preglednica 58: Pogostost pisanja obnove pri glasbeni umetnosti  

 

 Frekvenca Veljavni odstotki 

 Srednje velikokrat. 
1 100,0 

 

En učitelj (100 %) pravi, da učenci 5. razreda obnovo pri glasbeni umetnosti pišejo 

srednje velikokrat. 

 

Preglednica 59: Pogostost pisanja obnove pri gospodinjstvu  

 

 Frekvenca Veljavni odstotki 

 Srednje velikokrat. 1 16,7 

Najmanjkrat. 5 83,3 

Skupaj 6 100,0 

 

5 učiteljev (83,3 %) pravi, da učenci 5. razreda obnovo pri gospodinjstvu pišejo 

najmanjkrat, en učitelj (16,7 %) pa pravi, da jo pri tem predmetu pišejo srednje 

velikokrat. 

 

Največ učiteljev (17) navaja, da učenci 5. razreda pišejo obnovo pri slovenščini 

(književni pouk). Enako število učiteljev navaja, da jo pišejo pri družbi. Sledijo učitelji, 

ki navajajo, da jo pišejo pri slovenščini (jezikovni pouk). 12 učiteljev (60 %) pa navaja, 

da učenci 5. razreda pišejo obnovo pri naravoslovju in tehniki. 

 

Največ učiteljev (12) pravi, da učenci 5. razreda največkrat pišejo obnovo pri 

slovenščini (književni pouk). Sledijo učitelji (11), ki pravijo, da jo pišejo pri slovenščini 

(jezikovni pouk). 

Največ učiteljev (5) navaja, da učenci 5. razreda srednje velikokrat pišejo obnovo pri 

družbi. Sledijo učitelji (4), ki pravijo, da jo srednje velikokrat pišejo pri slovenščini 

(književni pouk). Trije učitelji (21,4 %) pa navajajo, da jo srednje velikokrat pišejo pri 

slovenščini (jezikovni pouk). 

 

Največ učiteljev (8) navaja, da učenci 5. razreda najmanjkrat pišejo obnovo pri družbi. 

Sledijo učitelji (7), ki pravijo, da jo najmanjkrat pišejo pri naravoslovju in tehniki. 5 

učiteljev (83,3 %) pa navaja, da jo najmanjkrat pišejo pri gospodinjstvu. 
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RV 3.2: Ali učenci (po lastnem navajanju) kdaj za domačo nalogo napišejo 

obnovo ali več obnov? 

 

Preglednica 60: Pisanje obnove za domačo nalogo  

 

 
Frekvenca Veljavni odstotki 

 Da. 69 95,8 

Ne. 3 4,2 

Skupaj 72 100,0 

 Manjkajoči odgovor 1  

Skupaj 73  

 

69 učencev (95,8 %) je na to vprašanje odgovorilo pritrdilno, trije (4,2 %) učenci pa so 

odgovorili, da za domačo nalogo nikoli ne pišejo obnove. En učenec na to vprašanje 

ni odgovoril. 

 

RV 3.3: Ali morajo učenci 5. razreda (po lastnem navajanju in navajanju učiteljev) 

kdaj napisati obnovo poglavja iz učbenika? 

 

Preglednica 61: Pisanje obnove poglavja iz učbenika (odgovori učencev)  

 

 
Frekvenca Veljavni odstotki 

 Nikoli. 11 15,1 

Da, redko. 41 56,2 

Da, večkrat. 21 28,8 

Skupaj 73 100,0 

 
21 učencev (28,8 %) pravi, da morajo pri pouku večkrat napisati obnovo poglavja iz 
učbenika. Največ (56,2 %) jih pravi, da morajo redko napisati obnovo poglavja iz 
učbenika, 11 učencev (15,1 %) pa pravi, da jim tega ni treba nikoli narediti. 
 

Preglednica 62: Pisanje obnove poglavja iz učbenika (odgovori učiteljev)  

 

 
Frekvenca Veljavni odstotki 

 Da. 15 75,0 

Ne. 5 25,0 

Skupaj 20 100,0 

 

15 učiteljev (75,0 %) je na vprašanje Ali so morali učenci kdaj napisati obnovo poglavja 

iz učbenika? odgovorilo pritrdilno, četrtina učiteljev pa je obkrožilo odgovor Ne. 
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RV 3.4: Pri katerih predmetih (po navajanju učiteljev) učenci 5. razreda pišejo 

obnovo poglavja iz učbenika? 

 

Preglednica 63: Predmet, pri katerem pišejo obnovo poglavja iz učbenika  

 

 
Frekvenca Veljavni odstotki 

 slovenščina 2 7,1 

družba 12 42,9 

naravoslovje in tehnika 10 35,7 

gospodinjstvo 4 14,3 

skupaj 28 100,0 

 

12 učiteljev (42,9 %) je odgovorilo, da učenci 5. razreda pišejo obnovo poglavja iz 

učbenika pri družbi, 10 (35,7 %) jih je odgovorilo, da to počnejo pri naravoslovju in 

tehniki. Štirje učitelji (14,3 %) so odgovorili, da obnovo poglavja iz učbenika pišejo pri 

gospodinjstvu, dva učitelja (7,1 %) pa sta odgovorila, da je ta predmet slovenščina. 

 

RV 3.5: Ali se učenci 5. razreda (po lastnem navajanju) kdaj doma učijo tako, da 

napišejo obnovo poglavja iz učbenika? 

 

Preglednica 64: Učenje doma tako, da napišejo obnovo poglavja iz učbenika  

 

 
Frekvenca Veljavni odstotki 

 Nikoli. 36 49,3 

Da, redko. 25 34,2 

Da, večkrat. 12 16,4 

Skupaj 73 100,0 

 

Skoraj polovica učencev pravi, da se doma nikoli ne učijo tako, da bi napisali obnovo 

poglavja iz učbenika. Tretjina učencev se redko doma uči tako, da napiše obnovo 

poglavja iz učbenika, okoli 16 % učencev pa se jih večkrat uči na tak način. 

 

RV 3.6: Kako se sicer učenci 5. razreda (po lastnem navajanju) učijo doma iz 

učbenika? 

 

Preglednica 65: Besedilo preletim.  

 

 
Frekvenca Veljavni odstotki 

 Ne. 61 83,6 

Da. 12 16,4 

Skupaj 73 100,0 
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12 učencev (16,4 %) pravi, da se iz učbenika učijo tako, da besedilo preletijo. 

 

Preglednica 66: Vsebino enkrat tiho preberem.  

 

 
Frekvenca Veljavni odstotki 

 Ne. 61 83,6 

Da. 12 16,4 

Skupaj 73 100,0 

 

12 učencev (16,4 %) pravi, da se iz učbenika učijo tako, da vsebino enkrat tiho 

preberejo. 

 

Preglednica 67: Vsebino večkrat tiho preberem.  

 

 
Frekvenca Veljavni odstotki 

 Ne. 33 45,2 

Da. 40 54,8 

Skupaj 73 100,0 

 

40 učencev (54,8 %) pravi, da se iz učbenika učijo tako, da vsebino večkrat tiho 

preberejo. 

 

Preglednica 68: Vsebino enkrat glasno preberem.  

 

 
Frekvenca Veljavni odstotki 

 Ne. 68 93,2 

Da. 5 6,8 

Skupaj 73 100,0 

 

5 učencev (6,8 %) pravi, da se iz učbenika učijo tako, da vsebino enkrat glasno 

preberejo. 

 

Preglednica 69: Vsebino večkrat glasno preberem.  

 

 
Frekvenca Veljavni odstotki 

 Ne. 46 63,0 

Da. 27 37,0 

Skupaj 73 100,0 

 

27 učencev (37,0 %) pravi, da se iz učbenika učijo tako, da vsebino večkrat glasno 

preberejo. 
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Preglednica 70: Podčrtam pomembne podatke.  

 

 
Frekvenca Veljavni odstotki 

 Ne. 38 52,1 

Da. 35 47,9 

Skupaj 73 100,0 

 

35 učencev (47,9 %) pravi, da se iz učbenika učijo tako, da podčrtajo pomembne 

podatke. 

 

Preglednica 71: Izdelam miselni vzorec ali preglednico.  

 

 
Frekvenca Veljavni odstotki 

 Ne. 52 71,2 

Da. 21 28,8 

Skupaj 73 100,0 

 

21 učencev (28,8 %) pravi, da se iz učbenika učijo tako, da izdelajo miselni vzorec ali 

preglednico. 

 

Preglednica 72: Napišem obnovo besedila.  

 

 
Frekvenca Veljavni odstotki 

 Ne. 52 71,2 

Da. 21 28,8 

Skupaj 73 100,0 

 

21 učencev (28,8 %) pravi, da se iz učbenika učijo tako, da napišejo obnovo besedila.  

 

Preglednica 73: Na glas povem obnovo besedila.  

 

 
Frekvenca Veljavni odstotki 

 Ne. 57 78,1 

Da. 16 21,9 

Skupaj 73 100,0 

 

16 učencev (21,9 %) pravi, da se iz učbenika učijo tako, da na glas povedo obnovo 

besedila. 
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Preglednica 74: Vsebino se naučim »na pamet«.  

 

 
Frekvenca Veljavni odstotki 

 Ne. 58 79,5 

Da. 15 20,5 

Skupaj 73 100,0 

 

15 učencev (20,5 %) pravi, da se iz učbenika učijo tako, da se vsebino naučijo »na 

pamet«. 

 

Preglednica 75: Besedilo dobesedno prepišem.  

 

 
Frekvenca Veljavni odstotki 

 Ne. 64 87,7 

Da. 9 12,3 

Skupaj 73 100,0 

 

9 učencev (12,3 %) pravi, da se iz učbenika učijo tako, da besedilo dobesedno 

prepišejo. 

 

Preglednica 76: Nikoli se ne učim iz učbenika.  

 

 
Frekvenca Veljavni odstotki 

 Ne. 73 100,0 

 

Nihče ni obkrožil povedi Nikoli se ne učim iz učbenika. 

 

Preglednica 77: Drugo 

 

 
Frekvenca Veljavni odstotki 

 Ne. 56 76,7 

Da. 17 23,3 

Skupaj 73 100,0 

 

17 učencev (23,3 %) je obkrožilo odgovor Drugo. Navajajo, da se učijo tako, da jih 

nekdo sprašuje (npr. starši) (štirje učenci), da si zastavljajo vprašanja v zvezi z vsebino 

(dva učenca), da poskušajo najti asociacije, da poimenujejo odstavke itd. 

 

Največ učencev (54,8 %) se iz učbenika uči tako, da vsebino večkrat tiho preberejo. 

Za tem sledi odgovor, da se doma iz učbenika učijo tako, da podčrtajo pomembne 

podatke. Ta odgovor je obkrožila skoraj polovica učencev. Vsebino večkrat glasno 

prebere 27 učencev (37,0 %). 21 učencev (28,8 %) se doma iz učbenika uči tako, da 
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napišejo obnovo besedila. Enako število učencev izdela miselni vzorec ali preglednico. 

17 učencev (23,3 %) je napisalo svoj odgovor. Sledi odgovor Na glas povem obnovo 

besedila. Ta odgovor je obkrožilo 16 učencev (21,9 %). 15 učencev (20,5 %) pravi, da 

se vsebino iz učbenika naučijo »na pamet«. 12 učencev (16,4 %) besedilo preleti. 

Enako število učencev vsebino enkrat tiho prebere. Nato sledi odgovor Besedilo 

dobesedno prepišem. Ta odgovor je obkrožilo 9 učencev (12,3 %). 5 učencev (6,8 %) 

se doma iz učbenika uči tako, da vsebino enkrat glasno prebere. Nihče pa ni obkrožil 

odgovora Nikoli se ne učim iz učbenika. 

 

RV 4: Ali se učencem in učiteljem zdi koristno, da znajo učenci tvoriti obnovo 

besedila? 

 

Preglednica 78: Koristnost obvladanja tvorjenja obnove 

 

 

Koristnost obvladanja tvorjenja 

obnove 

Skupaj Da. Ne. 

Status učenec f 70 3 73 

% 95,9% 4,1% 100,0% 

učitelj f 21 0 21 

% 100,0% 0,0% 100,0% 

Skupaj f 91 3 94 

%  96,8% 3,2% 100,0% 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa hipoteze neodvisnosti ni statistično pomembna 

(2Î = 1,545; g = 1;  = 0,214). Ničelno hipotezo obdržimo. Med učitelji in učenci ni 

statistično pomembnih razlik glede mnenja o koristnosti tvorjenja obnove. 

Rezultatov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ugotovimo, 

da vsi učitelji menijo, da je koristno, da znajo učenci tvoriti obnovo besedila. Enakega 

mnenja je tudi približno 60 % učencev. Trije učenci (4,1 %) pa menijo, da zanje ni 

koristno, da znajo tvoriti obnovo besedila. 

 

Učencem se zdi koristno, da znajo tvoriti obnovo besedila, ker: 

– bodo to potrebovali v življenju. (16 učencev) 

– lahko na ta način vsebino besedila povedo na krajši način. (9 učencev) 

– jim bo to nekoč koristilo. (7 učencev) 

– jim to pomaga pri učenju (lažje se naučijo snov). (6 učencev) 

– bodo to potrebovali v višjih razredih/v srednji šoli. (5 učencev) 

– jim bo to koristilo v službi. (štirje učenci) 

– lahko na ta način v šoli pridobijo boljšo oceno. (štirje učenci) 

– lahko nekomu na ta način obnoviš besedilo, ki ga zanima. (dva učenca) 

– na ta način bolj razumejo besedilo. (dva učenca) 

– se na ta način lahko urijo v pisanju. (dva učenca) 

– s tem krepijo besedni zaklad. (dva učenca); 
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– jim to omogoča, da se lažje znajdejo v dolgih in podrobnih besedilih. (en učenec) 

– je to pisen dokaz njihovega znanja. (en učenec) 

– jim to koristi pri razmišljanju. (en učenec) 

– potem več znajo. (en učenec) 

– se jim zdi prav, da to znajo. (en učenec) 

 

Enemu učencu se ne zdi koristno, da zna tvoriti obnovo besedila, ker tega ne potrebuje 

v vsakdanjem življenju. 

 

Odgovori učiteljev, zakaj je koristno, da znajo učenci tvoriti obnovo besedila: 

– Na ta način znajo poiskati bistvo besedila/bistvene podatke iz besedila. (8 učiteljev) 

– To jim omogoča lažje učenje. (5 učiteljev) 

– To jim bo koristilo za nadaljnje šolanje. (en učitelj) 

– To jim koristi v vsakdanjem življenju (v pogovorih nenehno obnavljamo dogodke). 

(en učitelj) 

– Na ta način vadijo pravopis in oblikovanje povedi. (en učitelj) 

– Na ta način se naučijo predstaviti naučeno znanje. (en učitelj) 

 

V nadaljevanju predstavljamo najboljše 4 obnove z analizo odgovorov učencev (Slika 

9, 10, 11, 12) in najslabše 3 obnove z analizo odgovorov učencev (Slika 13, 14, 15). 
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Najboljše štiri obnove: 

 
Slika 9: Obnova učenca št. 61  

Učenec št. 61 svoje znanje tvorjenja obnove ocenjuje kot odlično. Zaveda se, da zna 

dobro tvoriti obnovo besedila. Po njegovem mnenju ima dobra obnova odstavke (uvod, 

jedro in zaključek). Ve tudi to, da povedi ne smejo biti dobesedno prepisane in da 

morajo biti slovnično pravilne. Koristno se mu zdi, da zna napisati obnovo besedila, 

ker se z njeno pomočjo lažje nauči snov. Tako tudi lažje razume besedilo. Doma se 

nikoli ne uči tako, da bi napisal obnovo poglavja iz učbenika. 
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Slika 10: Obnova učenca št. 69  

Tudi ta učenec ocenjuje svoje znanje tvorjenja obnove kot odlično. Po njegovem 

mnenju je za dobro obnovo značilno, da nima pravopisnih napak, da vsebuje vse 

pomembne podatke ter da so povedi dolge in zanimive. Koristno se mu zdi, da zna 

napisati obnovo besedila, ker mu bo to pomagalo pri učenju v prihodnjih letih šolanja 

(iz besedila bo znal razbrati pomembne podatke in sestaviti obnovo, iz katere se bo 

lažje učil). Doma se redko uči tako, da bi napisal obnovo poglavja iz učbenika. 
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Slika 11: Obnova učenca št. 63  

Učenec št. 63 svoje znanje tvorjenja obnove ocenjuje kot odlično. Po njegovem mnenju 

je dobra obnova pravopisno pravilna, čitljiva in zavzema bistvo besedila. Znanje 

pisanja obnove sem mu zdi koristno, ker meni, da mu bo to prišlo prav pri iskanju 

službe. Doma se redko uči tako, da napiše obnovo poglavja iz učbenika. Običajno se 

iz učbenika uči tako, da vsebino večkrat tiho prebere, podčrta pomembne podatke in 

na glas pove obnovo besedila. 
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Slika 12: Obnova učenca št. 72 

 

Ta učenec svoje znanje tvorjenja obnove ocenjuje z oceno 4. Po njegovem mnenju je 

dobra obnova kratka, razumljiva in brez večjih pravopisnih napak. Koristno se mu zdi, 

da zna napisati obnovo besedila, ker na ta način lahko ponovi snov. Doma se redko 

uči tako, da napiše obnovo poglavja iz učbenika. Običajno se iz učbenika uči tako, da 

vsebino enkrat tiho prebere, izdela miselni vzorec ali preglednico. 
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Najslabše tri obnove: 

 

 
Slika 13: Obnova učenca št. 17  

 

Učenec št. 17 svoje znanje tvorjenja obnove ocenjuje kot odlično. Meni, da je dobra 

obnova sestavljena iz uvoda, jedra in zaključka. Ostalih značilnosti ne navaja. Koristno 

se mu zdi, da zna napisati obnovo besedila, ker bo to imel v 6. razredu za oceno. Doma 

se nikoli ne uči tako, da bi napisal obnovo poglavja iz učbenika. 

 

 
Slika 14: Obnova učenca št. 19  

 

Ta učenec svoje znanje tvorjenja obnove ocenjuje z oceno 4. Po njegovem mnenju je 

dobra obnova sestavljena iz uvoda, jedra in zaključka. Navaja tudi to, da na začetku 

naredimo plakat in potem s pomočjo plakata napišemo obnovo. Doma se redko uči 

tako, da napiše obnovo poglavja iz učbenika. Običajno se iz učbenika uči tako, da 

vsebino večkrat tiho prebere. 
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Slika 15: Obnova učenca št. 35  

 

Ta učenec svoje znanje tvorjenja obnove ocenjuje z oceno 4. Po njegovem mnenju je 

dobra obnova napisana čitljivo, ima odstavke (uvod, jedro in zaključek) ter je 

pravopisno pravilna. Koristno se mu zdi, da zna napisati obnovo besedila, ker lahko 

nekomu na ta način obnoviš besedilo, ki ga zanima. Doma se redko uči tako, da napiše 

obnovo poglavja iz učbenika. Doma se običajno iz učbenika uči tako, da vsebino 

večkrat tiho prebere, vsebino večkrat glasno prebere, podčrta pomembne podatke in 

izdela miselni vzorec ali preglednico. 
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8 RAZPRAVA IN SKLEP  

 

Z raziskavo, ki smo jo opravili v okviru magistrskega dela, smo ugotovili, da zna 

približno polovica učencev 5. razreda tvoriti pisno obnovo besedila iz učnega gradiva. 

Želeli bi si, da bi bil ta odstotek višji, zato menimo, da bi morali učitelji nameniti 

obravnavi obnove več pozornosti. Zagotovo bi učenci potrebovali več vaje in povratne 

informacije pri pisanju obnove, da bi lahko postali uspešnejši. 

 

Po pregledu obnov smo ugotovili, da so deklice pri tvorjenju obnov od dečkov boljše v 

tem, da v obnovo vključujejo pravilne bistvene podatke, da je v njihovih obnovah 

razvidna logična zveza med bistvenimi podatki, da v njihovih obnovah niso dodani novi 

podatki, napačni podatki in njihove izkušnje, da so njihove obnove iz povedi, da so 

njihove povedi sovisne, da so njihove obnove slovnično pravilnejše in v tem, da so 

njihove obnove pravopisno pravilnejše. Dečki so od deklic boljši v tem, da ne 

prepisujejo povedi dobesedno iz besedila. 

 

Ugotovili smo, da se pojavljajo razlike v kakovosti pisnih obnov med učenci 5. razreda 

glede na zadnjo pisno oceno pri slovenščini. S tveganjem 1,3 % trdimo, da bi tudi v 

osnovni množici učenci, katerih zadnja pisna ocena pri slovenščini je ocena 5 (R = 

35,61), v povprečju dosegli višje število točk pri pisanju obnove kot učenci, katerih 

zadnja pisna ocena pri slovenščini je ocena 3 (R = 19,27) in kot učenci, katerih zadnja 

pisna obnova pri slovenščini je ocena 4 (R = 25,85). Po pregledu obnov smo ugotovili 

tudi, da so učenci, ki jih poučujejo učitelji z več delovne dobe (R = 40,80), v povprečju 

dosegli višje število točk kot učenci, ki jih poučujejo učitelji z manj delovne dobe (R = 

35,28). Vendar pa teh podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. 

 

Največ (okoli polovica) učencev svoje znanje tvorjenja obnove ocenjuje z oceno 4. Tudi 

učitelji so najpogosteje navedli oceno 4. Po pregledu obnov smo ugotovili, da učencem 

težave povzroča to, da v obnovo ne vključujejo vseh pravilnih bistvenih podatkov. O 

tem so pisali tudi učitelji. Njihov najpogostejši odgovor je bil, da imajo učenci težave z 

določanjem bistva/bistvenih podatkov. Z raziskavo smo ugotovili, da povedi v obnovah 

učencev velikokrat niso sovisne. Učitelji te težave ne omenjajo. Enako kot učitelji smo 

ugotovili, da učencem težave povzročajo pravopisna pravila. Učitelji so pogosto 

napisali tudi to, da veliko učencev ne napiše bistvenih podatkov v logičnem zaporedju. 

Pri analiziranju obnov pa smo ugotovili, da učenci s tem pravzaprav nimajo težav. 

 

Največ učencev meni, da mora biti dobra obnova sestavljena iz odstavkov. Nekaj manj 

jih je odgovorilo, da po njihovem mnenju dobra obnova vsebuje bistvene podatke. 

Enako število učencev je napisalo, da mora biti slovnično in pravopisno pravilna. 

Učenci pišejo tudi o tem, da mora biti dobra obnova napisana čitljivo in da mora biti 

obnova kratka. Največ učiteljev je odgovorilo, da mora obnova vsebovati bistvene 

podatke. Pomembno se jim zdi tudi to, da si bistveni podatki sledijo v logičnem 

zaporedju. Učitelji pišejo tudi o tem, da povedi iz besedila ne smejo biti dobesedno 

prepisane. Največ učiteljev in učencev se torej strinja glede tega, da mora dobra 
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obnova vsebovati bistvene podatke. To lahko zelo pogosto zasledimo tudi v literaturi 

(Kapko, Cajhen, Drusany, Križaj Ortar, in Bešter Turk, 2007). 

 

Največ učencev navaja, da je učenje tvorjenja obnove pri slovenščini potekalo tako, 

da jim je učiteljica najprej povedala, kaj je obnova, kakšen je postopek pisanja obnove 

in kaj vsebuje obnova. Nato so skupaj napisali obnovo nekega besedila. Nekaj manj 

učencev pa je odgovorilo, da je učenje tvorjenja obnove potekalo tako, da jim je 

učiteljica najprej povedala, kaj je obnova, kakšen je postopek pisanja obnove in kaj 

vsebuje obnova. Nato so si ogledali primer besedila in njegove obnove. Eden od 

odgovorov učiteljev na vprašanje, kako so obravnavali obnovo, je bil, da so najprej 

prebrali besedilo in se pogovorili o njem. Pogovorili so se o tem, kako je besedilo 

sestavljeno (uvod, jedro, zaključek). Povedali so tudi, da moramo pred pisanjem 

obnove vedno narediti miselni vzorec/preglednico/dispozicijske točke. Nato so skupaj 

naredili miselni vzorec in besedilo obnovili ustno in nato pisno. V naslednjih urah so 

učenci samostojno pisali obnovo krajših besedil. Učitelji v povprečju namenijo 

obravnavi obnove 8,20 ure. Največ učiteljev obravnavi obnove nameni od 5 do 8 ur. 

Vsi učitelji so odgovorili, da učenci sami pišejo obnovo raznih besedil. Okoli 60 % 

učiteljev je odgovorilo, da učenci pišejo obnovo umetnostnih besedil, okoli 40 % pa jih 

je odgovorilo, da pišejo obnovo neumetnostnih besedil. Kot primere umetnostnih 

besedil navajajo književna dela, ki so jih obravnavali pri pouku, knjige, ki so jih učenci 

prebrali za domačo nalogo, besedila iz berila itd. Kot primere neumetnostnih besedil 

pa navajajo življenjepis, opis predmeta, opis živali itd. Vsi učitelji, vključeni v raziskavo, 

navajajo, da učencem obnove pregledajo in jim svetujejo popravke. Približno polovica 

učencev pravi, da so njihove obnove ocenjene, približno polovica pa, da niso. Prav 

tako polovica učiteljev pravi, da ocenijo obnove učencev, polovica pa jih pravi, da jih 

ne. Učenci 5. razreda v povprečju pri raznih predmetih (poleg obravnave pri 

slovenščini) obnovo pišejo 6,64-krat. Ugotovili smo, da učenci najpogosteje (35,7 %) 

pišejo obnovo pri raznih predmetih od 9- do 11-krat. 

 

Največ učiteljev navaja, da učenci 5. razreda pišejo obnovo pri slovenščini (književni 

pouk) in družbi. Sledijo učitelji, ki pravijo, da jo pišejo pri slovenščini (jezikovni pouk). 

Učenci 5. razreda največkrat pišejo obnovo pri slovenščini (književni pouk in jezikovni 

pouk). Največ učiteljev navaja, da jo srednje velikokrat pišejo pri družbi. Sledijo učitelji, 

ki pravijo, da jo srednje velikokrat pišejo pri slovenščini (književni pouk). Učenci 5. 

razreda najmanjkrat pišejo obnovo pri družbi in naravoslovju in tehniki. 

 

Večina učencev (okoli 96 %) pravi, da morajo za domačo nalogo kdaj napisati obnovo 

ali več obnov. 21 učencev (28,8 %) pravi, da morajo pri pouku večkrat napisati obnovo 

poglavja iz učbenika. Največ (56,2 %) jih pravi, da morajo redko napisati obnovo 

poglavja iz učbenika, 11 učencev (15,1 %) pa pravi, da jim tega ni treba nikoli narediti. 

15 učiteljev (75,0 %) je na vprašanje Ali so morali učenci kdaj napisati obnovo poglavja 

iz učbenika? odgovorilo pritrdilno, četrtina učiteljev pa je obkrožilo odgovor Ne. Največ 

učiteljev je odgovorilo, da učenci 5. razreda pišejo obnovo poglavja iz učbenika pri 

družbi, nekaj manj pa jih je odgovorilo, da to počnejo pri naravoslovju in tehniki. Skoraj 
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polovica učencev pravi, da se doma nikoli ne učijo tako, da napišejo obnovo poglavja 

iz učbenika. Tretjina učencev se redko doma uči tako, da napiše obnovo poglavja iz 

učbenika, okoli 16 % učencev pa se jih večkrat uči na tak način. Največ učencev (nekaj 

več kot polovica) se iz učbenika uči tako, da vsebino tiho prebere. Za tem sledi 

odgovor, da se doma iz učbenika učijo tako, da podčrtajo pomembne podatke. Vsi 

učitelji menijo, da je koristno, da znajo učenci tvoriti obnovo besedila. Enakega mnenja 

je tudi približno 60 % učencev. 

 

Zmožnost tvorjenja obnove je pomembna zmožnost v življenju človeka, tudi v šoli. V 

raziskavi smo ugotovili, da obnavljanje besedila drugega avtorja ni tako enostavno. 

Tudi v strokovni literaturi (Cho, 2012) lahko preberemo, da učitelji priznavajo, da jim 

primanjkuje znanja s tega področja. Menimo, da je zelo pomembno, da učitelji posvetijo 

dovolj pozornosti razvijanju te zmožnosti, da bi s tem učencem omogočili uspešnejše 

učenje. 
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PRILOGE  

 

Priloga 1: Prošnja za soglasje staršev/skrbnikov učencev  

 

Prošnja za soglasje staršev/skrbnikov učencev 

 

Spoštovani! 

Sem Karmen Dolenc, študentka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani (smer 

poučevanje na razredni stopnji). V okviru magistrske naloge želim raziskati zmožnost 

tvorjenja besedil pri učencih 5. razreda, zato vas prosim, da dovolite, da vaš otrok 

sodeluje v moji raziskavi. Naj poudarim, da bo zbrano gradivo anonimno in namenjeno 

le v študijske namene.  

Prosim, da izpolnite spodnji obrazec. 

Najlepša hvala vnaprej.  

 

----------------------------------------------------Prosimo, odrežite.------------------------------------ 

 

Podpisani/-a _______________________________ sem oče/mati/skrbnik/skrbnica 

učenca/-ke ________________________________. Soglašam, da ta učenec/-ka 

sodeluje v raziskavi o zmožnosti tvorjenja besedil v okviru pisanja magistrske naloge 

študentke Karmen Dolenc. 

 

Datum: __________________       Podpis: _________________________________ 

 

Vljudno vas prosim, da soglasje vrnete razredniku ali razredničarki. 
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Priloga 2: Besedilo Solata polžu, polž žabi, žaba štorklji  

Solata polžu, polž žabi, žaba štorklji 

 

Oglejte si naslednjo sliko in preberite, kaj piše pod njo. 

 

 

 

Ta zapis spominja na verigo. Tej verigi pravimo prehranjevalna veriga. Veriga na sliki 

ima štiri člene: solato, polža, žabo in štorkljo. Puščice kažejo, da v naravi polž poje 

solato, žaba polža, žabo pa nato štorklja. Vse prehranjevalne verige niso iz štirih 

členov, ampak so različno dolge. Navadno imajo od tri do šest členov.  

 

Vsaka prehranjevalna veriga se začne z rastlino (tudi zgornja veriga se je začela s 

solato). Rastlinojede živali, ki so neposredno odvisne od rastlin, so vedno drugi člen 

v prehranjevalni verigi (v zgornji verigi je bil to polž). Tisti mesojedci, ki se hranijo z 

rastlinojedimi živalmi, so vedno tretji člen (v zgornji verigi je bila to žaba). V vseh 

nadaljnjih členih prehranjevalne verige so vedno mesojedci, ki se hranijo z mesojedimi 

živalmi (v zgornji verigi je bila četrti člen štorklja).  

 

Rastlinam pravimo proizvajalci, ker proizvajajo hrano. Živali so potrošniki, ker hrano 

»trošijo«, jedo. V zgornjem primeru je torej solata proizvajalec, polž, žaba in štorklja 

pa so potrošniki.  

 

V različnih prehranjevalnih verigah lahko neka vrsta zaseda različne prehranjevalne 

ravni. Ta trditev seveda ne velja za rastline ali rastlinojedce. Prehranjevalna raven je 

mesto neke vrste v prehranjevalni verigi. Če pogledamo prehranjevalno verigo z 

zgornje slike, zaseda solata prvo prehranjevalno raven, polž drugo, žaba tretjo in 

štorklja četrto. Vsak člen ponazarja eno prehranjevalno raven. V drugi prehranjevalni 
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verigi je na primer veverica lahko 2. člen, kadar jé orehe, ali 3. člen, kadar jé ptičje 

mladiče, ki so mesojedci.  

 

V prehranjevalni verigi se s člena na člen prenašajo snovi in energija, ki jih organizem 

nujno potrebuje za svoj obstanek. Učinkovitost prenosa energije je majhna, saj se s 

člena na člen prenese le ena desetina energije. Prav zaradi tega prehranjevalne verige 

ne morejo biti dolge.  

 

V naravi so prehranjevalne verige redke. Navadno se ena vrsta živali hrani z različnimi 

vrstami rastlin ali živali. Ali povedano drugače: ista vrsta organizmov je lahko hrana 

različnim živalim. V tem primeru ne govorimo o prehranjevalnih verigah, ampak o 

prehranjevalnih spletih. Prehranjevalni splet je več med seboj prepletenih 

prehranjevalnih verig. Tista živa bitja, ki imajo pestrejšo prehrano, običajno lažje 

preživijo. Oglejte si primer prehranjevalnega spleta na naslednji sliki. 

 

 

 

V tem prehranjevalnem spletu lahko najdemo kar nekaj prehranjevalnih verig. 

Vzemimo, da je prva prehranjevalna veriga iz treh členov: semena (1. člen 

prehranjevalne verige), miši (2. člen), štorklje (3. člen). Druga prehranjevalna veriga v 

tem prehranjevalnem spletu je tale: alge (1. člen), ribe (2. člen), vidre (3. člen). 

Naslednja prehranjevalna veriga je na primer tale: travniške rastline (1. člen), žuželke 

(2. člen), kuščarji (3. člen), kače (4. člen). V tem prehranjevalnem spletu bi lahko našli 
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še več prehranjevalnih verig. Med njimi lahko opazimo tudi prehranjevalno verigo, ki 

smo jo spoznali na začetku: solata (1. člen), polži (2. člen), žabe (3. člen), štorklje (4. 

člen). Opazimo lahko, da se žaba hrani z žuželkami, polži in deževniki in da so žuželke 

hrana za miši, kuščarje, štorklje, pajke, žabe in ribe.  

 

S prehranjevalnimi piramidami lahko ponazorimo število organizmov na različnih 

prehranjevalnih ravneh. Prehranjevalna piramida je prikazana na spodnji sliki. Na dnu 

piramide so proizvajalci, nad njimi pa so rastlinojedci in nato mesojedci. Na sliki lahko 

vidimo, da je v prehranjevalni piramidi največ rastlin, nekaj manj je rastlinojedcev, 

najmanj pa je mesojedcev. 

 

 

 

Rastline ne bi mogle proizvajati hrane, če ne bi bilo sončne svetlobe. Če ne bi bilo 

rastlin, ne bi bilo rastlinojedcev, in če ne bi bilo rastlinojedcev, ne bi bilo mesojedcev. 

Torej so vsa živa bitja odvisna od sončne svetlobe. Rastline so od sončne svetlobe 

odvisne neposredno (od sončne svetlobe pridobijo vso energijo za svojo rast), živali 

pa posredno (živali se hranijo z rastlinami). Tudi živali, ki živijo v jamah, so odvisne 

od sončne svetlobe, ker je hrana, s katero se hranijo, prišla iz zunanjega okolja.  
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Priloga 3: Vprašalnik za učence  

 

VPRAŠALNIK ZA UČENCE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Šifra: ________________ 

Spol (obkrožite):    deklica  deček 

Zadnja pisna ocena pri slovenščini: _____  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Ali ste se letos pri slovenščini učili pisati obnovo?  DA      NE 

 

Če si obkrožil/-a DA, odgovori na to vprašanje: 

Kako je potekalo učenje? Lahko obkrožiš več odgovorov ali dodaš svojega. 

a) Učiteljica nam je najprej povedala, kaj je obnova, kakšen je postopek pisanja 

obnove in kaj vsebuje obnova. Nato smo si ogledali primer besedila in njegove 

obnove. 

b) Učiteljica nam je najprej povedala, kaj je obnova, kakšen je postopek pisanja 

obnove in kaj vsebuje obnova. Nato smo skupaj napisali obnovo nekega 

besedila. 

c) Učiteljica nam je najprej povedala, kaj je obnova, kakšen je postopek pisanja 

obnove in kaj vsebuje obnova. Nato je moral vsak sam napisali obnovo nekega 

besedila. 

č)  V učbeniku smo si prebrali, kaj je obnova in kako se napiše, ter si ogledali primer 

obnove. Nato je moral vsak sam napisati obnovo nekega besedila. 

d) Prebrali smo nekaj primerov obnove in ugotavljali, kaj je zanjo značilno. Nato 

smo morali napisati še svojo obnovo. 

e) Učiteljica je pregledala napisano obnovo oz. napisane obnove. 

f) Učiteljica nam je po pregledu obnov svetovala, kako bi napisali boljšo obnovo. 

g) Drugo: _______________________________________________________ 

           _____________________________________________________________ 

2. Ali ste letos za domačo nalogo kdaj napisali obnovo ali več obnov?  DA    NE 

 

3. Ali je učiteljica letos kdaj ocenila obnovo, ki si jo napisal/-a?   DA    NE 
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4. Kako dobro zdaj znaš napisati obnovo besedila? Obkroži eno izmed številk  

(1 – zelo slabo, 5 – zelo dobro). 

1    2    3    4    5    

 

5. Napiši, katere so po tvojem mnenju tri značilnosti dobre obnove.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

__________________________________________________________________________________ 

 

6. Ali se ti zdi koristno, da znaš napisati obnovo besedila? DA     NE 

Zakaj? ____________________________________________________________ 

7. Ali ste pri pouku kdaj morali napisati obnovo poglavja iz učbenika (za 

katerikoli predmet)?   Obkroži. 

DA, VEČKRAT       DA, REDKO          NIKOLI 

 

8. Ali se doma kdaj učiš tako, da napišeš obnovo poglavja iz učbenika?  Obkroži.  

DA, VEČKRAT      DA, REDKO           NIKOLI  

 

9. Kako se običajno učiš doma iz učbenika? Lahko obkrožiš več odgovorov ali 
napišeš svoj odgovor. 

 

a) Besedilo preletim. 

b) Vsebino enkrat tiho preberem. 

c) Vsebino večkrat tiho preberem. 

č) Vsebino enkrat glasno preberem.  

d) Vsebino večkrat glasno preberem. 

e) Podčrtam pomembne podatke. 

f) Izdelam miselni vzorec ali 

preglednico. 

 

g) Napišem obnovo besedila. 

h) Na glas povem obnovo besedila. 

i) Vsebino se naučim »na pamet«. 

j) Besedilo dobesedno prepišem. 

k) Nikoli se ne učim iz učbenika. 

l) Drugo: ________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
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Priloga 4: Vprašalnik za učitelje  

 

VPRAŠALNIK ZA UČITELJE 

Spoštovani! 

Sem Karmen Dolenc, študentka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. V okviru 

magistrske naloge želim raziskati zmožnost obnavljanja besedil pri učencih 5. razreda, 

zato Vas prosim, da izpolnite vprašalnik.  

Anketa je namenjena učiteljicam in učiteljem 5. razreda osnovne šole in je anonimna 

ter prostovoljna. Podatki, pridobljeni z njo, bodo uporabljeni samo za raziskavo. Prosim 

Vas, da odgovarjate iskreno, ker mi boste tako omogočili pridobitev resničnih 

podatkov, ki jih potrebujem za raziskavo navedenega problema. 

Že vnaprej se Vam zahvaljujem za sodelovanje. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Število let delovne dobe: ________ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Ali ste letos, ko poučujete v 5. r., obravnavali tvorjenje obnove?    DA    NE 

 

Če ste obkrožili NE, odgovorite še na vprašanje: Zakaj tega niste obravnavali?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Nato odgovorite samo še na 6. in 7. vprašanje. 

 

 

Če ste obkrožili DA, odgovorite še na vsa naslednja vprašanja:  

Koliko učnih ur ste posvetili obravnavi obnove? ____________ 

Na kratko napišite, kako ste obravnavali obnovo. ________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Ali so učenci sami pisali obnovo raznih besedil?    DA     NE 

Obnovo katerih vrst besedil so pisali (pri pouku ali za domačo nalogo)? 

___________________________________________________________________ 

Ali ste njihove obnove pregledali in jim svetovali popravke?  DA      NE  

Kaj jim je povzročalo največ težav? ____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

2. Približno kolikokrat so Vaši učenci letos pri raznih predmetih napisali 

obnovo – poleg obravnave pri slovenščini?  

a) __________________ 

b) Nikoli. 

 

Če ste obkrožili a: Pri katerih predmetih? Najprej obkrožite črke pred temi predmeti, 

nato pa na črtico pri predmetih, pri katerih so večkrat pisali obnovo, napišete 1 

(največkrat), 2 in 3. 

a) Pri slovenščini (jezikovni pouk). ____ 

b) Pri slovenščini (književni pouk). ____ 

c) Pri matematiki. ____ 

č)  Pri družbi. ____ 

d) Pri naravoslovju in tehniki. ____ 

e) Pri glasbeni umetnosti. ____ 

f) Pri likovni umetnosti. ____ 

g) Pri športu. ____ 

h) Pri gospodinjstvu. ____ 

 

3. Ali ste zapisano obnovo kdaj ocenili?   DA   NE 

  

4. Ali zdaj menite, da Vaši učenci znajo napisati obnovo? Obkrožite številko  

(1 – sploh ne znajo, 5 – odlično znajo). 

1    2    3    4    5     
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5. Ali so morali učenci kdaj napisati obnovo poglavja iz učbenika?   DA   NE 

Če ste odgovorili DA: Pri katerem/-ih predmetu/-ih? 

_________________________________________________________________ 

6. Ali menite, da je za učence koristno, da znajo tvoriti obnovo besedila?  

DA    NE 

Svoj odgovor utemeljite. ______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

7. Napišite, katere so po Vašem mnenju tri značilnosti dobre obnove.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

__________________________________________________________________________________ 

 


