
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 
RAZREDNI POUK 

 

 

 
VSEBINSKO IN JEZIKOVNO  

CELOSTNO UČENJE ANGLEŠČINE  
V PRVEM OBDOBJU OSNOVNE ŠOLE 

 

 

DIPLOMSKO DELO 
 

 

 

 

Mentorica:                                                                         Kandidatka:                                                                                
dr. Karmen Pižorn  Marjeta Lavrinšek 

 
Somentorica:  

dr. Mateja Dagarin Fojkar  
 

 

 

 

 

 

             Ljubljana, februar 2012 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lektorica: Helena Korat, prof. slov. jezika 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahvala 

 
 
Za strokovne nasvete in pomoč pri pisanju diplomskega dela se iskreno zahvaljujem svoji 

mentorici dr. Karmen Pižorn in somentorici dr. Mateji Dagarin Fojkar. 

 

Za pomoč pri izpeljavi raziskave se lepo zahvaljujem vsem učiteljem in učencem šol, ki so 

bili zajeti v raziskavo. 

 

Zahvaljujem se tudi moji družini, prijateljem  in vsem ostalim, ki so mi kakorkoli stali ob 

strani v času študija in nastajanja diplomskega dela, za vso pomoč, razumevanje in moralno 

podporo.



 IV

POVZETEK 
 
V diplomskem delu je predstavljen pristop vsebinsko in jezikovno celostnega učenja tujega 

jezika. V teoretičnem delu sem zapisala, kaj je vsebinsko in jezikovno celostno učenje, 

opisala njegov konceptualni okvir in navedla, komu je namenjen. V nadaljevanju sem podala 

primere različnih oblik vsebinsko in jezikovno celostnega učenja in navedla razloge, zakaj ga 

uvesti v pouk. Predstavila sem njegovo razširjenost, uspešnost in mnenja učiteljev ter učencev 

o njem v tujini in pri nas. Omenila sem tudi ovire, ki se pojavljajo pri uvajanju vsebinsko in 

jezikovno celostnega učenja in podala nekaj primerov, kako s tem pristopom začeti poučevati. 

V raziskovalnem delu  je predstavljena raziskava, ki sem jo izpeljala med slovenskimi 

drugošolci, ki se angleščine učijo že drugo leto. V njej sem ugotavljala, koliko je omenjen 

pristop uspešen v primerjavi s tradicionalnim poučevanjem, in prikazala pomen ustreznega 

podajanja zgodbic kot eno izmed dejavnosti na zgodnji stopnji poučevanja tujega jezika. 

 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE: vsebinsko in jezikovno celostno učenje, učenje tujega jezika, 

prvo obdobje osnovne šole. 
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ABSTRACT 
CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING IN THE FIRST TRIAD OF 
THE PRIMARY SCHOOL 
 
Content and Language Integrated Learning (CLIL) is presented in the diploma thesis. In the 

theoretical part I explained what the Content and Language Integrated Learning is, described 

its framework and wrote who can use it. I also presented different types of Content and 

Language Integrated Learning and gave some reasons why we should introduce it. In addition 

to this I presented its dissemination and efficiency as well as teachers’ and pupils’ opinions 

about it, in Slovenia and abroad. Furthermore, I mentioned some obstacles on the road to 

good practice in Content and Language Integrated Learning and gave some examples how to 

start it in the classroom. In the empirical part of the thesis the research which I carried out 

among Slovenian second graders who have been studying English for two years is presented. 

I compared the efficiency of Content and Language Integrated Learning to the traditional 

approach of teaching English. Moreover, I discussed the importance of presenting stories in a 

proper way as one of the activities of early foreign language learning. 

 
 

 

KEY WORDS: Content and Language Integrated Learning (CLIL), language learning, 

the first triad of primary school. 
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1 UVOD 
 

Za uvedbo tujega jezika v prvo vzgojno-izobraževalno obdobje je vedno več interesa. Uvedbo 

predlaga Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (Gl. 2011, str. 124), predvideva pa jo tudi 

predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli. Tako bi morale šole 

učencem ponuditi tuji jezik kot neobvezni izbirni predmet že v 1. r., od 2. r naprej pa bi le-ta 

postal obvezni predmet (Gl. 2011, str. 6). Do sedaj poteka neuradno poučevanje tujega jezika 

le na nekaterih šolah, sama izvedba pa je od šole do šole zelo različna. K uvajanju tujega 

jezika v prvo vzgojno-izobraževalno obdobje je veliko pripomogel tudi projekt 

Sporazumevanje v tujih jezikih – Uvajanje tujega jezika in jezikovnega/medkulturnega 

ozaveščanja (Jimu) v prvo vzgojno-izobraževalno obdobje OŠ, ki je potekal v letih 2008–

2010. V projektu so podpirali pristop vsebinsko in jezikovno celostnega učenja – morda bolj 

poznanega kot CLIL (Content and Language Integrated Learning). Gre za nejezikovni pouk v 

tujem jeziku, v ospredju so nejezikovni cilji, vendar se z izpostavljenostjo tujemu jeziku 

pridobivajo tudi tujejezične spretnosti (Gl. Lipavic Oštir in Jazbec, 2010). V svojem 

diplomskem delu bom zanj uporabljala izraz vsebinsko in jezikovno celostno učenje, ker 

menim, da že izraz sam nekomu, ki se prvič sreča s tem pristopom, nakaže, v čem je bistvo 

tega pristopa. 

 

V teoretičnem delu  bom z različnih vidikov predstavila vsebinsko in jezikovno celostno 

učenje: kaj vsebinsko in jezikovno celostno učenje pravzaprav je, od kod izhaja, kakšen je 

njegov konceptualni okvir, katera gradiva se pri tem uporabljajo, komu je namenjeno, 

primerna usposobljenost učiteljev za ta pristop, ovire, na katere lahko naletimo pri uvajanju 

le-tega, razširjenost v tujini in pri nas, stališča in mnenja o njem ter njegova uspešnost. Podala 

bom tudi nekaj primerov dobre prakse pri uvajanju vsebinsko in jezikovno celostnega učenja 

tujega jezika. 

 

V raziskovalnem delu  bom predstavila raziskavo, ki sem jo izpeljala med drugošolci, ki se 

angleščine učijo že drugo leto. V njej bom skušala ugotoviti, koliko je omenjen pristop 

uspešnejši v primerjavi s tradicionalnim poučevanjem, in prikazati pomen ustreznega 

podajanja zgodbic kot eno izmed dejavnosti na zgodnji stopnji poučevanja tujega jezika. 
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2 TEORETIČNI DEL 
 

2.1 Kaj je vsebinsko in jezikovno celostno učenje?  

 
 
Vsebinsko in jezikovno celostno učenje je eno izmed poimenovanj, ki se v slovenščini 

uporablja za koncept pouka nejezikovnih vsebin v tujem jeziku. Izhaja iz angleške kratice 

CLIL – Content and Language Integrated Learning (Dagarin Fojkar, 2009, str. 163; Jazbec in 

Lipavic Oštir, 2009b, str. 179). Pojavlja se še francoska kratica EMILE –Enseignement d'une 

Matière par I'Integration d'une Langue Etrangère (Le Pape Racine, b. l.).  

Vsebinsko in jezikovno celostno učenje je krovno poimenovanje za odprt didaktičen koncept 

pouka, kjer se vse ali zgolj določene vsebine nejezikovnih predmetov poučujejo v tujem 

jeziku. Cilji pouka so v prvi vrsti usmerjeni na usvajanje nejezikovnih vsebin in v drugi vrsti 

na simultano pridobivanje tujega jezika  (Jazbec in Lipavic Oštir, 2009b, str. 179, 180). Tako 

učenci dosegajo cilje, ki so zapisani v učnih načrtih npr. za matematiko, spoznavanje okolja in 

vzgojne predmete, hkrati pa spoznavajo, usvajajo in uporabljajo tuji jezik. Na ta način se učijo 

tujega jezika v njegovi najbolj naravni vlogi – to je v funkciji sporazumevanja (Jazbec idr., 

2010, str. 38).  

Pri vsebinsko in jezikovno celostnem učenju gre za to, da se izrazi izgrajujejo, ne pa da se 

pomen izrazov uči brez sobesedila, izolirano, na pamet – gre za to, da razumemo, kaj izraz 

predstavlja. Učenje ne pomeni učenja na pamet (Jazbec in Lipavic Oštir, 2009a; povz. po Le 

Pape Racine, 2009, str.4). 

Termin Vsebinsko in jezikovno celostno učenje  je bil skovan leta 1994 v Evropi, njegova 

uporaba pa ima daljšo zgodovino. Vsebinsko in jezikovno celostno učenje je  orodje za 

poučevanje in učenje, njegovo jedro pa je integracija. Pri vsebinsko in jezikovno celostnem 

pouku so vsebinski cilji podprti z jezikovnimi, zajemajo pa tudi cilje razvoja veščin učenja 

(Mehisto, Marsh in Frigols, 2008, str. 9, 11). V strokovni literaturi najdemo zanj še različna 

poimenovanja, v slovenskem kontekstu se pojavljajo izrazi: bilingvalni pouk, jezikovna 

kopel, imerzija, integrirani pouk, pouk nejezikovnega predmeta/nejezikovnih vsebin v tujem 

jeziku. Ta poimenovanja izpostavljajo določene vidike in so kulturno in družbeno pogojena 

(Jazbec in Lipavic Oštir, 2009b, str. 179).    
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2.1.1 Konceptualni okvir vsebinsko in jezikovno celostnega učenja 
 

Vsebinsko in jezikovno celostno učenje temelji na štirih gradnikih. Ti so:  

- vsebina (vsebina posameznega učnega predmeta), 

- komunikacija (uporaba jezika, učenje jezika),  

- kognicija/spoznavanje (učni in miselni procesi), 

- kultura (razvoj medkulturnega razumevanja in globalnega državljanstva).  

 

Konceptualni okvir je prikazan s spodnjo shemo (angl. 4Cs Framework). 

 
Slika 1: 4Cs Framework (Coyle, Hood in Marsh, 2010, str. 41) 

 

Med štirimi gradniki poteka simbiotična zveza, zato so nujni sestavni del vsakega konteksta, 

ki integrira učenje vsebine in učenje jezika. Upoštevajoč vse štiri gradnike, bo vsebinsko in 

jezikovno celostno učenje uspešno in učinkovito (Coyle, Hood in Marsh, 2010, str. 41). 

. 

Pri načrtovanju dela morajo učitelji najti jasno povezavo med vsebinskimi in jezikovnimi 

cilji. V ta namen je bila izdelana shema (slika 2), ki prikazuje razvijanje jezika pri vsebinsko 

in jezikovno celostnem učenju, imenovana The Language Triptych. Ta podpira učence pri 

uporabi jezika skozi analizo jezika, v katerem poteka pouk iz treh medsebojno povezanih 

perspektiv: 

- jezik učenja (angl. language of learning), 

- jezik za učenje (angl. language for learning), 

- jezik skozi učenje (angl. language trough learning). 
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Slika 2: The Language Triptych (Coyle, Hood in Marsh, 2010, str. 60) 

 

Jezik učenja je povezan z vsebino učnega predmeta. Gre za analizo jezika, ki je potreben za 

razumevanje določenih konceptov in pripadajočih veščin glede na temo predmeta. Tako sta 

lahko sestavni del učenja jezika ključno besedišče in pripadajoče fraze. Učencem pa je 

potrebno tudi pokazati, na kakšen način naj jih pri učenju uporabijo. 

 

Jezik za učenje se osredotoča na vrsto jezika, ki je potrebna za delovanje v tujejezičnem 

okolju. Učenci potrebujejo strategije, ki jim bodo omogočile učinkovito uporabo tujega 

jezika. Tako je potrebno pri učencih poskrbeti  za razvoj veščin, ki jim bodo omogočale 

učinkovito delo v paru, delo v skupini, veščin, ki jim bodo v pomoč pri pogovarjanju,  

zastavljanju vprašanj, v diskusijah, v poizvedovanju, razmišljanju, pomnjenju itd. 

 

Jezik skozi učenje je zasnovan na načelu, da učinkovito učenje ne more potekati brez aktivne 

vpletenosti jezika in mišljenja. Kadar so učenci vključeni v razmišljanje o njihovem 

razumevanju, učenje poteka na višjem nivoju. Učenci potrebujejo jezik, ki bo podpiral in 

pospešil njihove miselne procese, medtem ko bodo usvajali nova znanja, prav tako pa bo 

razvijal njihov učni jezik. Tako naj bi se učencem priskrbel jezik v trenutku, ko ga potrebujejo 

in ne po nekem vnaprej začrtanem slovničnem časovnem zaporedju (Prav tam, str. 36–38, 61). 
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2.1.2.1 Primer načrtovanja po konceptualnem okvirju vsebinsko in jezikovno 
celostnega učenja (»A CLIL introduction for teachers: from theory to practice«, 
b. l.) 
 

Obravnavana tema: Življenje v morju 

Vsebina: 

- dejstva in podatki o morski flori in fauni 

- osnovni deli ribe in osnovne značilnosti rib 

- prehranjevalna veriga 

- ogroženost morskega življenja 

- ribolov 

- prehrambna vrednost rib … 

Komunikacija: 

 jezik učenja: ključno besedišče o morskem ekosistemu 

- ključno besedišče: fish, octopus, dolphin, starfish …    

- ključne strukture: under the sea, in the water, can it breathe/move/excrete/ get 

food/reproduce ... 

 jezik za učenje: osnovne strukture, ki omogočajo pogovor – jezikovni vzorci 

- I can see, We can find, there is/are, I would like to know more about ... 

 jezik skozi učenje: jezik, ki se pokaže potreben znotraj razvoja ure 

- jezik, potreben za izražanje že pridobljenega znanja in izkušenj, povezanih z 

obravnavano temo (možna uporaba slovarja) 

Kognicija: 

- opis različnih vrst rib 

- primerjava različnih načinov ribolova 

- oblikovanje seznama rib, ki se pojavljajo v domačih trgovinah 

- določanje posameznih elementov v prehranjevalni verigi 

- analiza škodljivih vplivov na življenje v morju … 

Kultura: 

- zavest o skrbi za ohranjanje morskega ekosistema 

- zavedanje o pomenu rib v prehrani … 
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2.1.2.2  Gradiva za vsebinsko in jezikovno celostno učenje  
 

 Trenutno obstaja zelo malo  gradiv, ki so posebej narejena za učenje in poučevanje po 

pristopu vsebinsko in jezikovno celostnega učenja. Tako morajo učitelji  za pouk primerno 

prirediti že obstoječa gradiva ali pa jih oblikovati sami. Pri tem jim je lahko v veliko pomoč 

internet kot dragocen vir različnih gradiv (Coyle, Hood in Marsh, 2010, str. 86–109). Učitelji 

za vsebinsko in jezikovno celostno učenje tako  pogosto uporabijo obstoječe vire kot so 

časopisni članki, knjige, prospekti ter  spletne strani in tekste prilagodijo tako, da informacije 

razrežejo na posamezne pomenske enote,  katerim dodajo sinonime ali slovarček. Učitelji 

pogosto poskrbijo tudi za različne vizualne ali besedilne učne pripomočke, ki so učencem v 

pomoč pri obravnavani temi (Mehisto, Marsh in Frigols, 2008, str. 33). Na zgodnji stopnji pa 

veliko učiteljev pri pouku uporablja pesmi, rime, gibalne dejavnosti, pravljice in igre ter 

vključuje elemente medkulturnega in medjezikovnega uzaveščanja (Dagarin, 2009, str. 173). 

 

Pri oblikovanju gradiv morajo imeti učitelji v mislih konceptualni okvir za vsebinsko in 

jezikovno celostno učenje. Gradiva morajo biti zasnovana tako, da omogočajo aktivno vlogo 

učitelja in učencev (Coyle, Hood in Marsh, 2010, str. 86–109). 

 

2.2 Komu je vsebinsko in jezikovno celostno učenje namenjeno? 
 
Vsebinsko in jezikovno celostno učenje je odprto za različne starostne skupine in za učence z 

različnimi  stopnjami znanja (Mehisto, Marsh in Frigols, 2008, str. 13, 20), še posebej pa je 

primerno za predšolsko in prvo vzgojno-izobraževalno obdobje. K temu v prid so navedene tri 

utemeljitve. Prva se nanaša na trditve kognitivnih psihologov, ki dokazujejo izjemno prožnost 

možganov prav v zgodnjem obdobju življenja. Druga se nanaša na dognanja psiholingvistov, 

ki pričajo o naravni motivaciji za učenje tujih jezikov v zgodnjem obdobju življenja. Tretja se 

nanaša na kurikule za učenje v zgodnjem obdobju, ki so celostno naravnani (Jazbec in Lipavic 

Oštir, 2009b, str. 180).  Vsebinsko in jezikovno celostno učenje v tem obdobju temelji  na 

dejavnostih  učencev kot so: risanje, petje, različne igre idr. Zaradi tega ga je na tej stopnji  

pogosto težko ločiti od dobrega zgodnjega učenja tujega jezika (Coyle, Hood in Marsh, 2010, 

str. 16). 
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Vsebinsko in jezikovno celostno učenje zahteva znatno timsko delo, zato predstavlja 

profesionalni izziv in postaja magnet za odprte učitelje, ki so pripravljeni preizkusiti nekaj 

novega. Zahteva več časa za priprave in tesnejše sodelovanje med učitelji. 

Šola (vodstvo), ki se odloči za delo po konceptu vsebinsko in jezikovno celostnega učenja, 

mora paziti, da daje enako pozornost standardnemu in temu programu, da so učitelji v obeh 

programih enako obravnavani in spodbuja njihovo sodelovanje; tudi administrativni delavci 

naj bi poznali nekaj osnovnih izrazov v izbranem tujem jeziku (Mehisto, Marsh in Frigols, 

2008, str. 22, 23). 

 

2.3 Primeri različnih oblik vsebinsko in jezikovno celostnega 

učenja 
 
Vsebinsko in jezikovno celostno učenje ima več obrazov, je nekakšen dežnik, ki pokriva 

različne vzgojno-izobraževalne pristope (Prav tam, str. 12, 13). 

 
Slika 3: Številni obrazi vsebinsko in jezikovno celostnega učenja (Mehisto, Marsh in Frigols, 2008, str. 13) 
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2.3.1 Jezikovne kopeli  
 

Te so prvotno namenjene učencem med 4. in 10. letom; učenci bi  jim naj bili izpostavljeni od 

30 minut do ene ure. Vključujejo pesmi, igre, realije, vizualne pripomočke, rokovanje z 

objekti in gibanje. Učitelj večinoma govori v izbranem tujem jeziku. Cilji takšnih kopeli so: 

- da se učenci zavejo obstoja različnih jezikov,  

- da pripomorejo k pripravljenosti učencev za učenje tujega jezika: pozitivna naravnanost, 

domačnost zvokov in strukture jezika. 

Primer takšne kopeli:  

- V času kosila učitelj v izbranem tujem jeziku reče: »Mm jabolka, Shelly ima jabolko. Kdo 

še ima jabolko? Katere barve je? Je rdeče kot Igorjeva majica ali zeleno kot Chantalino krilo 

… ?« 

- V času oblačenja za sprehod učitelj v izbranem tujem jeziku vpraša: »Kaj si bomo danes 

najprej oblekli?« Učitelj sam odgovarja na vprašanja in zraven kaže na resnične predmete. 

Govori: »Rokavice, potem plašč … a kako si bomo z njimi zapeli gumbe?« Prikaz izzove 

smeh, saj učenci vidijo, da si z oblečenimi rokavicami ne bo dalo zapeti gumbov (Prav tam, 

str. 13, 14). 

 

2.3.2 Popolna zgodnja potopitev (imerzija) 
 

Ta program se začenja v vrtcu ali v prvem letu šolanja. Učitelj običajno govori samo v  

ciljnem jeziku, z leti se vedno več vsebin kurikula podaja v maternem jeziku; veliko šol 

ponudi še tretji jezik (Prav tam,  str. 17). 

 

2.3.3 Delna potopitev (imerzija) 
 

Učitelj kombinira tuji jezik in materni/prvi jezik učencev. Tuji jezik se lahko realizira glede 

na osebo po principu en človek = en jezik. Tak princip je pogost v vrtcih, a tudi v šolah (dve 

učiteljici, ena govori samo tuji jezik, druga pa materni). Uporaba jezika se lahko realizira tudi 

glede na prostor ali čas. Npr.  

- v garderobah in na dvorišču govorimo samo tuji jezik, 

- v vrtcu govorita vzgojiteljici tuji jezik v času obrokov (Jazbec in Lipavic Oštir, b. l., str. 2). 

 



-9- 
 

2.3.4  Enotedenski CLIL-ov tabor  

 

Osnovno pravilo tega tabora je, da učenci uporabljajo izbrani tuji jezik v času bivanja.  Pri 

mlajših učencih so aktivnosti  bolj vodene, starejši pa lahko različne predstavitve oblikujejo 

sami. Cilji takšnega tabora so: 

- da se imajo učenci lepo in tuji jezik asociirajo s prijetno izkušnjo,  

- da dobijo izkušnjo uspešnega bivanja v drugem jezikovnem okolju,  

- da so motivirani za nadaljnjo učenje tujega jezika. 

Primeri dejavnosti na takšnem taboru: 

- Učenci lahko na  končni prireditvi  »Pokaži kaj znaš« pripravijo različne točke v tujem 

jeziku. 

- Pohodništvo in orientacija z vključevanjem viharjenja možganov – kaj že o tem vedo. 

- Učenje na prostem in v prostoru: učenje osnovnega besedišča – predmeti imajo tablice z 

napisi, priprava predstavitev (Mehisto, Marsh in Frigols, 2008, str. 14–16). 

 

2.3.5  Mednarodni projekti 
 

Cilji: odpirajo možnost komunikacije z drugimi v tujem jeziku, razvijanje veščin 

komunikacije in uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije, razvijanje veščin 

timskega dela in reševanja problemov (Prav tam, str. 16). 

 

2.4 Zakaj uvesti vsebinsko in jezikovno celostno učenje? 
  

Z vsebinsko in jezikovno celostnim pristopom pouka lahko povežemo učenje vsebine in 

tujega jezika v eno samo učno izkušnjo. Živimo v času inovacije in novih načinov življenja in 

dela, kar pogosto vsebuje tudi način, kako nekaj delamo. Že nekaj časa vemo, da ločeno 

učenje jezikov in ostalih predmetov ne prinaša optimalnih rezultatov. Vsebinsko in jezikovno 

celostno učenje vzpostavlja vez med vsebino in jezikom skozi predmete in spodbuja tako 

neodvisno kot sodelovalno učenje, medtem ko gradi temelje za vseživljenjski razvoj, kar prida 

dodano vrednost učenju jezikov. 

Združitev lahko najdemo na različnih področjih po svetu – primer mobilnega telefona: 

združuje informacijsko-komunikacijski sektor s fotografijo, navigacijo, internetnim dostopom 

– vendar še vedno služi osnovnemu namenu, zaradi katerega je bil narejen. 
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Združitev je postala dejstvo življenja. Združitev v vsebinsko in jezikovno celostnem učenju je 

nastala, da pomaga mladim zgraditi uporabno  znanje in veščine za sedanji in prihajajoč svet 

(Prav tam, str. 7). 

 

V Evropi doživlja vsebinsko in celostno učenje posebno pozornost, ker se vsebinsko in 

celostno učenje tujega jezika uporablja kot medij za učenje vsebine, vsebina pa kot vir za tuji 

jezik, kar učencem omogoča, da lahko tuji jezik, ki se ga učijo, takoj uporabijo v praksi – to 

pa je močan motivacijski faktor. Pozitivno stran vsebinsko in jezikovno celostnega učenja je 

zaznala tudi Evropska komisija. Tako je v letu 2003  predstavila Akcijski načrt za spodbujanje 

učenja jezikov in jezikovne raznolikosti, v katerem je vsebinsko in jezikovno celostno učenje 

omenjeno kot ena izmed inovativnih metod, ki zboljšuje kvaliteto jezikovnega učenja 

(»European language policy and CLIL«, b. l., str. 2). 

 

2.4.1 Prednosti vsebinsko in jezikovno celostnega učenja 
 

Jazbec in Lipavic Oštir (2009b, str. 180–182)  pravita, da družba in kakovostno življenje v 

družbi od posameznika zahtevata vedno višji nivo in obseg znanja več jezikov, ki jih bo 

sposoben uporabiti v  različnih situacijah, kar pa ustreza ideji vsebinsko in jezikovno 

celostnega učenja. Pravita, da koncept vsebinsko in jezikovno celostnega učenja v primerjavi 

s tradicionalnim poukom tujega jezika izkazuje večdimenzionalnost. Ena izmed pomembnih 

prednosti vsebinsko in jezikovno celostnega učenja je ekonomičnost, saj le-ta ne povečuje 

števila ur pouka na urniku učencev ali z njega izpodriva druge predmete in je tako tudi za 

institucije, finančno gledano, ugodnejše.  

Menita, da je danes še veliko ljudi, ki kljub večletnemu šolskemu učenju nekega jezika niso 

kompetentni govorci tujega jezika, čeprav se pri pouku uporabljajo sodobnejši pristopi in 

metode. Standardni pouk tujega jezika omogoča predvsem razumevanje jezika, struktur in 

pridobivanje metajezikovnega znanja. Vsebinsko in jezikovno celostno učenje pa ponuja 

drugačen način učenja tako nejezikovnega predmeta in posledično tudi znanje jezika. 

Navajata pet dimenzij vsebinsko in jezikovno celostnega učenja, ki imajo različna težišča – 

odvisna od starosti učencev, sociolingvističnega konteksta in oblike vsebinsko in jezikovno 

celostnega učenja. Povzeli sta jih po Marsh, Maljers, Hartiala Aini idr. (2001). Te dimenzije 

so: 

1) Kulturna: s pridobivanjem medkulturnega znanja in razumevanja ter tehnik 

sporazumevanja si učenci spontano širijo svoj kulturni kontekst. 
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2) Geografsko-ekonomska: učenci se usposabljajo za evropsko integracijo, povečujejo si 

možnosti za pridobivanje mednarodnih certifikatov in izobraževanja. 

3) Jezikovna: učenci si izboljšujejo in razvijajo svoje splošne jezikovne kompetence, 

komunikacijske zmožnosti in večjezičnost. 

4) Vsebinska: učencem so ponujene možnosti obravnave vsebin iz različnih perspektiv, tako 

si pridobivajo strokovno terminologijo tudi v tujem jeziku, s čimer si odpirajo izobraževalne 

in zaposlitvene zmožnosti. 

5) Dimenzija učenja: učenci si širijo spekter svojih individualnih učnih strategij in večajo 

svojo motivacijo za učenje.  

 

Na spletni strani Evropske komisije (»Content and Language integrated learning«, 2008) 

lahko najdemo naslednjo razdelitev prednosti vsebinsko in jezikovno celostnega učenja: 

- gradi medkulturno znanje in razumevanje, 

- razvija medkulturne komunikacijske veščine, 

- izboljšuje jezikovne kompetence in govorne komunikacijske veščine, 

- razvija večjezične interese in vedenje, 

- omogoči možnost učenja vsebine skozi različne perspektive, 

- učencem omogoča večji stik z izbranim tujim jezikom, 

- ne zahteva dodatnih ur učenja, 

- raje dopolnjuje druge predmete, kot tekmuje z njimi, 

- povečuje možnost uporabe različnih metod in oblik pri poučevanju, 

- povečuje motivacijo učencev in  njihovo samozavest tako za jezik kot predmet, ki se ga 

učijo. 

 
2.5 Vsebinsko in jezikovno celostno učenje v tujini in pri nas 
 

2.5.1  Vsebinsko in jezikovno celostno  učenje v tujini 
 

Najbolj znana država, kjer se že več kot štirideset let uspešno poučuje po konceptu vsebinsko 

in jezikovno celostnega učenja, je Kanada, ki je dvojezična država. Za učenje francoščine 

ločijo tri modele jezikovne kopeli: 

a) Zgodnji: ves pouk poteka v francoščini, izvaja se od predšolske dobe naprej. 

b) Pozni: 80 % pouk poteka v francoščini, izvaja se od 7. razreda naprej. 
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c) Osnovna francoščina (Core French): 20–50 minut na dan. Ta model je v nekaterih 

provincah obvezen, povsod pa je na voljo kot izbirni program. Obiskuje ga 90 % učencev. 

Večinoma se prične ta model izvajati od prvega razreda naprej, nekje pa ga vključijo že v 

vrtce. Program ima tri glavne cilje: 

- razviti osnovne sporazumevalne zmožnosti, 

- razviti jezikovno znanje, 

- razviti spoštovanje do francoske kulture v Kanadi in drugih delih sveta. 

Vsebina pouka se povezuje z drugimi predmeti. Poleg komunikacijske dejavnosti, jezika, 

kulture in splošnega jezikovnega izobraževanja vključuje tudi dimenzijo prostega časa, 

fizično, družbeno, državljansko in intelektualno dimenzijo. Aktivnosti naj bi pri pouku 

enakovredno zastopale štiri jezikovne zmožnosti (poslušanje, govorjenje, branje, pisanje), 

vendar do šestega razreda s poudarkom na poslušanju in govoru. 

 

Model jezikovne kopeli se je najbolj uspešno prenesel v ZDA, in sicer od leta 1971 naprej s 

španščino kot tujim jezikom (Dagarin Fojkar, 2009, str. 164,165). 

 

V Evropi se danes uporabljajo različni modeli vsebinsko in jezikovno celostnega učenja tako 

na narodnostno mešanih kot strogo enojezičnih območjih. V kar nekaj evropskih državah 

uvajajo vsebinsko in jezikovno celostno učenje že v vrtce in na začetek osnovne šole (Jazbec 

in Lipavic Oštir, 2009b, str. 184, 185). V državah, kjer se vsebinsko in jezikovno celostno 

učenje izvaja znotraj pilotskih projektov na osnovnih šolah, je le-to običajno povezano z 

ustvarjalnimi in igralnimi aktivnostmi. Občasno se vključuje tudi matematika. V večini 

primerov se pilotski projekti izvajajo od enega do treh let in so evalvirani na zaključku 

projektov. Po večini so financirani s strani Ministrstva za šolstvo ali lokalnih zavodov za 

šolstvo. Število šol, ki so v takšne projekte vključene, je zelo različno in je odvisno od 

posamezne države – od ene ali pa čez trideset (»Content and Laguage Integrated Learning 

(CLIL) at School in Europe«, 2006, str. 33, 38). 

V Avstriji se od leta 2003/04 vsi učenci od prvega razreda učijo tuji jezik. Izvaja se 

integrirano, pristop je zelo podoben vsebinsko in jezikovno celostnemu učenju. Vsebinsko in 

jezikovno celostno učenje pa se vedno bolj uporablja kot nadaljevanje integriranega pristopa 

od petega razreda naprej (Dagarin Fojkar, 2009, str. 169, 170). 

Na Češkem je od leta 1995 vsebinsko in jezikovno celostno učenje v tujem jeziku uzakonjeno 

kot del splošnega izobraževanja in se zato pri pouku uporablja vedno bolj pogosto. 

Poučevanje velikokrat vključuje gibalne aktivnosti, pesmi in pripovedovanje zgodb. Vedno 
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več šol začenja s tujim jezikom že v prvem razredu, poučujejo ga od 2 do 4-krat na teden. V 

svoj program tuji jezik vedno pogosteje vključujejo tudi vrtci, pri čemer je metoda, ki jo po 

navadi uporabljajo, jezikovna kopel.  

Na Finskem je vsebinsko in jezikovno celostno učenje pogosta metoda učenja že od leta 1980, 

vendar predvsem v dvojezičnih mestih (Prav tam, str. 159).  

V Luksemburgu je vsebinsko in jezikovno celostno učenje običajen del pouka po vseh šolah. 

Začetek učenja tujega jezika je pri 6. letih - 1. razred (Prav tam, str. 161).  

Prav tako je vsebinsko in jezikovno celostno učenje vedno bolj popularno v Švici. Zelo 

pogosta metoda učenja je tudi v Turčiji, a jim za tak način dela primanjkuje kakovostno 

usposobljenih učiteljev, kar se dogaja tudi v drugih državah (Prav tam, str. 163). 

Podatki za madžarsko kažejo, da je vsebinsko in jezikovno celostno učenje med leti 1996-

1997 potekalo na 9 osnovnih šolah, od leta 2002-2003 pa na 56 osnovnih šolah, kar 

predstavlja 1,64% vseh šol. Izbran tuji jezik je bil na 31 šolah nemščina, na 24 angleščina in 

na eni izmed šol italijanščina (Kovacs, 2005, str. 3).  

 

2.5.2 Vsebinsko in jezikovno celostno učenje v Sloveniji 

 
Šolska zakonodaja sistematičnega uvajanja vsebinsko in jezikovno celostnega učenja ne 

omogoča. Vsebinsko in jezikovno celostno učenje se uvaja in se je uvajalo  kot pilotni 

projekti ali pa samoiniciativno in nesistematično. Do šol. l. 2006/07 se je izvajalo vsebinsko 

in jezikovno celostno učenje v nemščini na dveh vrtcih v Mariboru, rezultati so bili evalvirani 

in so bili zelo dobri. Na nivoju osnovne šole so podatki za dva primera poučevanja po tem 

konceptu, ravno tako v nemščini in v okolici Maribora (Jazbec in Lipavic Oštir, 2009b, str. 

187).   

V letu 2008 se je pričel projekt Sporazumevanje v tujih jezikih – Uvajanje tujega jezika (UTJ) 

in jezikovnega/medkulturnega uzaveščanja (JiMU) v prvo vzgojno-izobraževalno obdobje 

OŠ, ki je učiteljicam predstavil tudi vsebinsko in jezikovno celostno učenje. Projekt je potekal 

do aprila 2010. V sklopu projekta je potekalo usposabljanje učiteljev na več ravneh: v obliki 

seminarjev, skupnih strokovnih srečanj, srečanj po področnih skupinah in preko e-portala 

(Pižorn in Pevec Semec, 2010b, str. 11,12). 
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2.5.2.1 Vsebinsko in jezikovno celostno učenje v projektu Sporazumevanje v 
tujih jezikih – Uvajanje tujega jezika (UTJ) in jezikovnega/medkulturnega 
ozaveščanja (JiMU) v prvo vzgojno-izobraževalno obdobje OŠ 
 

V času projekta je bila med učiteljicami, ki so sodelovale v projektu, izvedena anketa v okviru 

opazovanja pouka. Anketa je pokazala, da so v projektu v večini sodelovale mlajše učiteljice, 

oblika poučevanja pa je bila v veliki meri samostojno poučevanje. Timsko delo je bilo 

prisotno v manjšem delu (17,5 %). Timsko delo v teh primerih predstavlja obliko dela skupaj 

z razredno učiteljico, kar pomeni, da gre večinoma za integrirani model poučevanja. Iz 

podatkov ni razvidno, ali gre za vsebinsko in jezikovno celostno učenje ali zgolj za integriran 

pouk. Terminologija je v Sloveniji pogosto nejasna. Opazovalni listi so pokazali, da tudi 

učiteljice natančno  ne vedo, kaj počnejo in bi bilo na tem področju potrebno veliko 

informiranja. Pri integriranem pouku so v ospredju večinoma jezikovni cilji, medtem ko pri 

vsebinsko in jezikovno celostnem učenju nejezikovni, saj je jezik le sredstvo za dosego le-teh, 

vendar si učenci z izpostavljanjem tujem jeziku pridobivajo tudi tujejezične spretnosti 

(Lipavic Oštir, 2010, str. 19–27).  

 

V okviru projekta so učitelji pripravili in izvedli številne praktične primere poučevanja tujega 

jezika v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Nekateri so pripravili tudi ure, ki v ospredje 

postavljajo vsebinske cilje, in so tako sledili konceptu vsebinsko in jezikovno celostnega 

učenja. Takšen način poučevanja sta preizkusili tudi učiteljici na osnovni šoli z nižjim 

izobrazbenim standardom in na Centru za slepo in slabovidno mladino. Na podlagi teh 

izkušenj je nastala publikacija, v kateri so primeri didaktičnih enot, ki so bile izvedene po 

konceptu vsebinsko in jezikovno celostnega učenja. Didaktične enote zajemajo vse predmete 

v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju razen slovenščine, saj gre pri vsebinsko in 

jezikovno celostnem učenju za poučevanje nejezikovnih predmetov v tujem jeziku.  Pri 

načrtovanju ure in izvedbi sta sodelovali učiteljica tujega jezika in razredna učiteljica. 

Razredna učiteljica je običajno predlagala temo, pomagala pri načrtovanju, v nekaterih 

primerih pa se je v izvedbo tudi aktivno vključila – vendar njena naloga ni bila tolmačenje 

tega, kar je povedala učiteljica tujega jezika. V nekaterih primerih so ure izvedle in pripravile 

učiteljice razrednega pouka, ki so posebej usposobljene za poučevanje tujega jezika. Pri 

nekaterih urah je bil tuji jezik nemščina, pri drugih pa angleščina. Ure so bile izvedene v 1. , 

2. in 3. razredu osnovne šole. Učiteljice tujega jezika so med uro ves čas govorile v izbranem 

tujem jeziku, ure so bile dolge od 20 do 45 minut. 
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Del ur, ki so zapisane v  publikaciji,  je bilo izpeljanih na šolah, kjer  se pouk tujega jezika 

izvaja po konceptu vsebinsko in jezikovno celostnega učenja  skozi celo šolsko leto in je že 

ustaljen, drugi del pa na šolah, na katerih so bile ure izvedene le kot poskus uvajanja 

vsebinsko in jezikovno celostnega učenja. V teh primerih pouk angleščine poteka le kot 

interesna dejavnost ali tečajna oblika. Organizacija, izpeljava, trajanje in pogostost takšnih ur 

se od šole do šole razlikujejo. Nekje takšno obliko učenja obiskujejo vsi učenci, večinoma pa 

le nekateri. Učenje tujega jezika se začne ponujati zelo različno, nekje s prvim razredom, 

drugje z drugim, na nekaterih šolah pa šele v tretjem razredu. Prav tako so različno kriti 

stroški izvajanja – pokrivajo jih starši, občine ali šole same (Jazbec idr., 2010).   

 

Primer didaktične enote (Prav tam, str. 136, 137) 

CLIL V 1. RAZREDU – ŠPORTNA VZGOJA IN 
ANGLEŠČINA 

 
Avtorica: Klaudija Berden 

Šola, kraj: OŠ II Murska Sobota, Murska Sobota 
 

ŠVZ, 1. razred, 30 min., usvajanje nove snovi, učiteljica govori samo tuji jezik 
Didaktični sklop: Gimnastična abeceda 

Didaktična enota: Poligon 
 
Načrtovanje didaktične enote 
Ciljna skupina: 1. razred Število učenk in učencev: 17 
 
Učni cilji: 
• učenci se ob spremljanju navodil za ogrevanje glave, rok in spodnjega dela telesa 
ogrejejo; 
• razvijajo osnovne motorične sposobnosti: – hitrost; 
• odrivna in repetativna moč; 
• prepoznajo in razumejo poimenovanja za dele telesa ter navodila za delo. 
 
Učila in učni pripomočki: plišasti igrači mačka in miš, klop, nizka greda, blazine, 
obroči, dva okvirja švedske skrinje, radio, CD (W. A. Mozart). 
Vir: Lorenci, B. (2009): Učni načrt. Športna vzgoja: osnovna šola. Ljubljana: 
MŠŠ/ZRSS. 
Potek didaktične enote 
Uvodni del 
Rajalna igra: Uvodoma učence pozovem k igranju rajalne igrice Mačka in miš. 
(Prejšnji teden so rajali in se razgibavali ob rajalnih igricah.) 
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Podam osnovna navodila za igro v angleščini, s pomočjo plišastih živali ponazorim 
vlogo mačke in miši. (Let’s play a game. The game is called A cat and a mouse.) 
Pokažem plišasti živali. 
(The cat chases the mouse around the circle. We can let them both inside the circle 
by lifting our hands. When the cat catches the mouse, then we will find another two 
pupils to continue the game.) 
 
Osrednji del 
Gimnastične vaje: Učencem dajem sprotna navodila za izvajanje posameznih 
gimnastičnih vaj. Ob dajanju navodil posamezne vaje hkrati demonstriram: (Lean 
your head to the right. Lean your head to the left.) 
• nagibanje glave levo/desno 
• kroženje z glavo 
• kroženje s celimi rokami pred telesom 
• kroženje z rokami v komolcih z dvignjenimi rokami 
• kroženje z rokami v zapestju 
• odkloni celega telesa levo/desno z rokami na bokih 
• kroženje z boki 
• sedenje po turško, roke so sklenjene zadaj na vratu, trup obračamo levo/desno 
• dvigovanje stegnjenih nog 
• ležimo na hrbtu, dvignemo noge in jih v zraku dajemo narazen/skupaj 
• sonožni poskoki 
• tek na mestu 
Po končanih vajah (po ogrevanju) se učenci postavijo v vrsto (pred poligon) in 
spremljajo nadaljnja navodila. (You were great. Let’s make a line.) 
Ob izvajanju posameznih vaj poligona, glasno poudarjam navodila za izvajanje le-
teh. 
Poligon: Podam osnovna navodila za izvajanje poligona v angleščini po postajah ter 
jih demonstriram. Primer za prvo postajo. (Here is a bench. Hold the bench with your 
arms and jump over it. You have to repeat this several times.) Učenci začno izvajati 
vaje na poligonu, ob tem jih spremljam. Stojim ob strani ter jim nudim podporo in 
pomoč. 
Na posameznih postajah učenci: 
1. postaja: Preskakujejo klop. 
2. postaja: S skrčenimi ali z iztegnjenimi rokami pred sabo se kotalijo po blazinah. 
3. postaja: Sonožno poskakujejo iz enega obroča v drugega. 
4. postaja: Plezajo skozi ovire. 
5. postaja: Hodijo po nizki gredi z odročenimi rokami. 
Zaključni del 
Učenci se umirjajo in sproščajo ob umirjeni glasbi. 
 
Refleksija o učni enoti 
Po temeljitem razmisleku sem se zavestno odločila za izvajanje CLIL-a pri športni 
vzgoji, kajti ta predmet mi je že od samega začetka predstavljal zelo velik izziv, saj si 
nikakor nisem mogla predstavljati, kako izpeljati uro, začenši z orientacijo v tako 
velikem prostoru izven razreda. Učencev pred to uro skoraj nisem poznala, saj sem 
se z desetimi do izvajanje te ure srečala le dvakrat pri tečajni obliki. Učenci so se v 
uvodno igro zelo vživeli in takrat me je postalo malce strah, kako jih umiriti, vendar 
smo se brez večjih težav postavili v krog in pričeli z ogrevalnimi vajami. Ogrevalne 
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vaje in tudi vaje na poligonu so uspele in učenci so jih z veseljem izvajali; pogosto 
jih celo niso hoteli končati. 

 
2.6 Mnenja o vsebinsko in jezikovno celostnem učenju 
 
2.6.1 Mnenja o vsebinsko in jezikovno celostnem učenju v tujini 
 

V intervjuju (Jazbec in Lipavic Oštir, 2010a, str. 4) je Christine Le Pape Racine, švicarska 

jezikoslovka, dejala, da imajo tudi učenci, ki sicer niso navdušeni nad učenjem tujih jezikov, 

radi vsebinsko in jezikovno celostno učenje in so nad njim navdušeni. Razlog vidi v tem, da 

pri vsebinsko in jezikovno celostnem učenju v ospredje izrazito stopijo drugi principi učenja. 

Rezultati evalvacije projekta, ki je uvajal vsebinsko in jezikovno celostno učenje v Švici, so 

pokazali, da so bili učenci za pouk dobro motivirani (Jazbec in Lipavic Oštir, 2009b, str. 185). 

 

V anketah, narejenih v Nemčiji, se je pokazalo, da tamkajšnji učenci vsebinsko in jezikovno 

celostnega učenja ne razumejo kot neko dodatno obremenitev in ga ocenjujejo kot nek 

pozitiven dogodek v času njihovega šolanja (Prav tam). 

 
V svoji diplomski nalogi Christina Gefäll (2009) navaja mnenja učiteljev, staršev in učencev, 

vključenih v dvojezični program, kjer se določen del predmetov izvaja po konceptu vsebinsko 

in jezikovno celostnega učenja, ki je bil k obstoječemu programu dodan šol. l. 2006/07. 

Raziskavo je opravila na dveh nižjih srednjih šolah v Avstriji (učenci začenjajo nižjo srednjo 

šolo pri desetih letih in jo zaključujejo pri štirinajstih letih) (Friehs, b. l., str 1). V raziskavi je 

sodelovalo 44 učencev in 41 staršev. Izbrani tuji jezik je bila angleščina. 

Mnenja učiteljev o dvojezičnem programu na vključenih šolah so si bila podobna – v njem 

uživajo. Navajali so, da jim delo v tem programu širi obzorja, še posebej pri timskem delu z 

učiteljem, katerega materni jezik je angleščina. Delo v tem programu se jim zdi pozitivna 

priložnost za beg iz rutine vsakdanjega poučevanja in možnost za razvoj. Nekaj učiteljev je 

omenilo, da jim učenje v tem programu omogoča prostor za navajanje na nove in zanimive 

pristope učenja ter da jim daje priložnost za izboljšanje lastnih veščin v angleškem jeziku. 

Učitelji upajo, da bo takšen pristop za učence bolj zabaven, in ker od učencev prejemajo 

pozitivne reakcije, so v takšen pristop poučevanja prepričani. Tudi učitelji, ki poučujejo 

angleščino kot drugi tuji predmet so za poučevanje nejezikovnih predmetov v angleščini 
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visoko motivirani, saj vidijo napredek učencev v tujem jeziku. Kljub navdušenju učiteljev pa 

le-ti priznavajo, da je njihovo delo na trenutke zelo napeto. Vsi so mnenja, da poučevanje v 

tem programu zahteva veliko časa in intenzivnega dela. Menijo, da je eden izmed vzrokov v 

pomanjkanju ustreznih pripomočkov in materialov za poučevanje, saj porabijo ogromno časa 

za iskanje le-tega. Svoj čas pa zahteva tudi timsko delo. 

Rezultati ankete med učenci so pokazali, da jih 50 % rado govori v angleščini pri urah učenja 

nejezikovnih predmetov, med tem jih 31 % ne moti, da pri urah govorijo angleško, 14 % pa to 

moti. Na vprašanje, kateri del pouka jim je ljubši (pouk nejezikovnih predmetov v angleščini 

ali v nemščini – njihovem maternem jeziku), jih je 63,6 % odgovorilo, da pri poučevanju 

nejezikovnih predmetov v angleščini uživajo vsaj toliko kot pri poučevanju  v nemščini. 22,7 

% učencev pa pravi da imajo raje pouk nejezikovnih predmetov v angleščini. Z obsegom ur, 

ki so izvajane v tujem jeziku, je zadovoljnih 56,8 % učencev, 27,2 % bi si želelo manj takšnih 

ur, 13,6  %  pa več. Glede njihovega znanja angleščine jih je 54,4 % dejalo, da jim govorjenje 

v angleščini ne predstavlja nobenih ovir, 36,6 % učencev pa ima občasno težave, ko se morajo 

izraziti v angleščini; težave pa se pojavljajo tudi v razumevanju povedanega pri učenju 

nejezikovnih predmetov v angleščini. 

Večina staršev je bila s programom zelo zadovoljna. Na vprašanje, ali bi svojega otroka 

ponovno vpisali v takšen program, jih je 39 od 41 odgovorilo, da zagotovo bi. 
 

2.6.2 Mnenja o jezikovni kopeli v Sloveniji 

 
Maja Gregorn (2010) je v svojem diplomskem delu predstavila projekt, v katerem je izpeljala 

vsebinsko in jezikovno celostno učenje v prvem razredu. Z rezultati svojega dela in odzivi 

učencev je bila zelo zadovoljna. Izvedene učne ure so bile za učence in učitelje, ki so bili na 

hospitaciji, zelo zanimive. Glede na pobarvane obrazke, ki so opisovali občutke učencev o 

urah v angleščini, ki jih je izvajala z njimi (večina učencev je pobarvala nasmejane), sklepa, 

da so bile ure učencem všeč, da so se pri učenju zabavali in se ob tem tudi veliko naučili. Da 

njena sklepanja držijo, je potrdila tudi njena vsakdanja komunikacija z učenci. Le-ti so ji 

povedali, da so jim ure zanimive, saj v njih počnejo veliko novih stvari; všeč so jim slikovni 

in konkretni materiali, preko katerih se učijo, prav tako pa jim je zelo zanimivo, da morajo 

odgovarjati v angleškem jeziku. Prepričana je, da so učenci veliko pridobili tako na 

nejezikovnem kot jezikovnem področju. Nad rezultati projekta sta bila navdušena tudi 

razredničarka oddelka in ravnatelj šole. 
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V diplomskem delu predstavlja tudi rezultate ankete, ki jo je izvedla med učitelji šole, kjer je 

izvajala projekt, in med učitelji šole, kjer vsebinsko in jezikovno celostno učenje poteka že 

nekaj let. Rezultati so pokazali, da se visok odstotek učiteljev na obeh šolah strinja, da je za 1. 

in 2. triletje primernejši pristop vsebinsko in jezikovno celostnega učenja kot poučevanje v 

obliki predmeta »tuji jezik«. Na šoli, kjer se že nekaj let izvaja vsebinsko in jezikovno 

celostno učenje, so vsi učitelji tudi prepričani, da bi bilo le-to smiselno že od prvega razreda. 

Na šoli, kjer se le-to še ne izvaja redno, je bila o tem prepričana le polovica učiteljev. 

Rezultati so pokazali, da bi kljub splošnemu dobremu mnenju o vsebinsko in jezikovno 

celostnem pouku takšen način poučevanja za učitelje predstavljal velik izziv. Avtorica pravi, 

da to kaže tudi na to, da bi kljub temu, da je takšno poučevanje zahtevno, učiteljice sprejele 

tak izziv in se nanj dobro pripravile. Glede tega, kako bi starši sprejeli tak način poučevanja, 

so rezultati pokazali, da je 90 % učiteljev na šoli, kjer jezikovna kopel že poteka, mnenja, da 

bi bil takšen način poučevanja všeč tudi staršem, na šoli, kjer jezikovna kopel še ne poteka, pa 

le v 70 %, pri čemer se 20 % učiteljev ne strinja, da bi bil tak način poučevanja staršem všeč. 

Damjana Kralj (2010) je v empiričnem delu svojega diplomskega dela raziskala stališča 

učencev do poučevanja tujega jezika pri nejezikovnih predmetih. V  raziskavo je zajela 

učence od 1. do 3. razreda; od teh je bilo največ drugošolcev in najmanj tretješolcev. Med 

anketiranci so prevladovali učenci iz mestne šole. Izbran tuji jezik je bil nemščina.  

Rezultati so pokazali, da so učenci s tem načinom poučevanja navdušeni. Delež učencev, ki 

nad takšnim poučevanjem ni navdušen, je bil zelo majhen. Učenci bi se najraje učili  v 

nemškem jeziku pri športni vzgoji, veliko zanimanje pa so pokazali tudi za poučevanje 

likovne vzgoje in matematike v nemškem jeziku. Skoraj vsi učenci so predmete izbrali na 

podlagi priljubljenosti predmeta in ne zaradi dejstva, da so pri tem predmetu dobri. Pri 

poučevanju nejezikovnega predmeta v nemškem jeziku jim je najbolj všeč, ko se igrajo. 

Rezultate avtorica razlaga z dejstvom, da  učenci na tej stopnji še ne dojemajo učenja 

nemškega jezika kot pridobivanje novega znanja, ampak le kot medij za igro, skozi katerega 

mimogrede spoznavajo njegov pomen. Učenci so v anketi tudi zapisali, da jim je všeč, da 

učiteljica za uro pripravi veliko materiala, da dobijo natančna navodila za delo in da se 

pozdravljajo v nemščini. Rezultati so še pokazali, da slaba polovica učencev pri sedanjih urah 

pouka v nemščini ne bi spremenila ničesar, saj jim je všeč, vendar je skoraj enak odstotek 

učencev odgovoril, da jim učenje nemškega jezika ni všeč, kadar česa ne razumejo. Nekateri 

učenci so navedli, da jim učenje nemškega jezika sploh ni všeč, medtem ko bi si nekateri 

želeli imeti nemški jezik pogosteje. Navedene so bile tudi izjave, da bi si želeli med uro več 

igre in da bi učiteljica več govorila v slovenskem jeziku. 
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Na vprašanje, ali v večini razumejo učiteljico, ki govori nemško, je večina učencev 

odgovorila z da; če je ne, jo za pojasnilo vprašajo v slovenščini, vendar veliko učencev tega 

ne stori. Avtorica sklepa, da učenci tega ne storijo, ker jih je strah oz. sram, da se jim bodo 

sošolci posmehovali. Zato je tako pomembna razredna klima, ki jo Mehisto in sodelavci (Gl. 

2008, str. 172) omenjajo kot osnovo za izpeljavo vsebinsko in jezikovno celostnega učenja. 

Rezultati  raziskave Kraljeve (2010) so pokazali, da imajo učenci o svojem znanju nemškega 

jezika izoblikovano zdravo samopodobo: prepričani so v svoje znanje, sposobnosti in 

uspešnost pri usvajanju nemškega jezika.  

Kljub temu da so rezultati pokazali, da je zanimanje učencev za učenje v nemškem jeziku 

veliko, je večina učencev odgovorila, da si ne želi dodatnih ur, namenjenih učenju nemškega 

jezika pri nejezikovnih predmetih. Avtorica meni, da je razlog tega v tem, da bi to učencem 

predstavljalo dodatno delo oz. obremenitev. Učenci imajo po njenem mnenju že ogromno dela 

z domačimi nalogami in  interesnimi dejavnostmi, zato so navdušeni nad učenjem nemškega 

jezika pri nejezikovnih predmetih le, če je to ena izmed običajnih ur iz učnega načrta.  

 

Jazbec in Lipavic Oštir (2009b, str. 187) navajata zadovoljstvo  staršev in otrok nad 

projektom vsebinsko in jezikovno celostnega učenja Ilich, ki je potekal v vrtcih v Mariboru. 

Socialno okolje je tak koncept učenja sprejelo z navdušenjem. Starši so izrazili obžalovanje, 

ko je bil program ukinjen. 

 

2.7 Uspešnost vsebinsko in jezikovno celostnega učenja 
 

2.7.1 Uspešnost vsebinsko in jezikovno celostnega učenja v tujini 
 

Christine Le Pape Racin pravi (Jazbec in Lipavic Oštir, 2009a, str. 4), da je bila uspešnost 

vsebinsko in jezikovno celostnega učenja že zelo pogosto testirana in preverjena. V Kanadi se 

uspeh vsebinsko in jezikovno celostnega učenja testira že štirideset let in to na testih, ki 

potekajo na nacionalni ravni. Vsi testi kažejo, da učenci, ki so bili vključeni v tak pouk, 

nimajo samo zelo dobrega jezikovnega znanja, ampak so uspešni tudi pri nejezikovnih 

predmetih. Podobne raziskave in testiranja so bila opravljena tudi v Švici. 

 

Po devetih letih projekta (1994–2003), ki je uvajal vsebinsko in jezikovno celostno učenje 

tujega jezika nemščine, je bila v Švici narejena evalvacija, v kateri so primerjali  dosežke 
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učencev, zajetih v ta projekt, in teh, ki vsebinsko in jezikovno celostnega učenja niso bili 

deležni. Uvajanje vsebinsko in jezikovno celostnega učenja je potekalo po dveh modelih: z 

zgodnjo imerzijo (ki je zajela otroke iz vrtca do šestega razreda osnovne šole) in s srednjo 

imerzijo (od 3. razreda naprej). Rezultati evalvacije so pokazali, da so bili učenci  iz 

programov vsebinsko in jezikovno celostnega učenja boljši pri matematiki, (kar je potrdilo, da 

je ta predmet primeren za vsebinsko in jezikovno celostno učenje) in pri njihovem 

maternem/prvem jeziku, francoščini. Občutno boljše pa je bilo njihovo znanje tujega jezika 

(nemščine) glede pisne in  govorne spretnosti ter spretnosti razumevanja (Jazbec in Lipavic 

Oštir, 2009b, str. 185, 186).  

V Nemčiji, kjer je vsebinsko in jezikovno celostno učenje najpogosteje uvajano v gimnaziji 

(ki jo učenci začnejo obiskovati po štirih letih osnovne šole), raziskave kažejo, da učenci, 

vključeni v programe, kjer se izvaja vsebinsko in jezikovno celostno učenje, dosegajo višji 

nivo obvladovanja tujega jezika, boljše poznavanje oz. razumevanje dežel/držav, kjer se ta 

jezik govori. Opazi se tudi dobro obvladanje strokovnih terminov. Ob vsem tem pa so opazili, 

da so vključeni učenci odpravili zavore pri komunikaciji v tujem jeziku, kar se je odražalo v 

tem, da so se pogosteje in pogumneje vključevali v razprave ne glede na predmet. To kaže na 

to, da so samozavestnejši in do neke mere odločnejši tudi pri drugih predmetih, kadar se od 

njih pričakuje, da zastopajo neko mnenje, stališče ali ko se tuja mnenja/stališča učijo 

sprejemati – ko o njih razpravljajo, sklepajo kompromise … (Prav tam, str 184, 185). 

 

R. M. Jimnez Catalan in Y. Ruiz de Zarobe (2009) v svojem prispevku predstavljata 

ugotovitve raziskave receptivnega besedišča učenk, ki so bile zajete v raziskavo v Španiji. 

Učenke so bile razdeljene v dve skupini. V času zbiranja podatkov (šesti razred) je skupina 1 

prejela ca. 960 ur pouka angleščine; poleg tega je njihov pouk naravoslovja v 1. in 2. razredu 

potekal izključno v angleščini. Od tretjega razreda dalje pa je tako potekalo tudi učenje veščin 

in umetnosti (Art and Craft). Skupina 2 pa je imela samo ca. 629 ur angleščine.  

Test je bil izveden spomladi, leta 2006. Razdeljen je bil na tri dele: 

a) 1000 word test: v tem testu so bile zajete besede (10x po 6 besed), ki spadajo v nabor 1000 

besed, ki se v angleščini najpogosteje pojavljajo. Naloga učencev je bila, da so dane besede v 

angleščini povezali z njihovimi prevodi v španščini (teh besed je bilo 10 x po 3) – na vsaki 

poli tri angleške besede niso imele prevoda v španščini. 

b) 2000 word test: v tem testu so bile zajete besede, ki spadajo v nabor 2000 besed, ki se v 

angleščini najpogosteje pojavljajo. Naloga učencev je bila, da so dane besede v angleščini 
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povezali z njihovimi definicijami v angleščini (teh besed je bilo 10 x po 3) – na vsaki poli tri 

angleške besede niso imele definicije v angleščini. 

c) Cloze test: to je test, ki vsebuje kratek zapis, iz katerega so odstranjene določene besede, 

naloga učencev pa je, da na prazna mesta zapišejo besede, ki se jim zdijo pravilne (»Longman 

Dictionary of Contemporary English«, str. 308). 

Pri vseh testih so imeli učenci za reševanje na voljo 10 minut, vsak pravilen odgovor pa se je 

točkoval z eno točko. Pri testih pod a) in b) je bilo vseh možnih točk 30, pri testu pod c) pa 8.  

Rezultati so pokazali, da so učenci v skupini 1, kjer je pouk tujega jezika angleščine potekal 

po vsebinsko in jezikovno celostnem pristopu, vse teste reševali bolje, kar je razvidno tudi iz 

spodnje tabele. Učenci so bili še posebej boljši pri zadnji nalogi, ki zahteva širše znanje jezika 

in sklepanje iz sobesedila. 

V tabeli so prikazane povprečne vrednosti doseženih točk pri posameznih testih (Catalan in 

Ruiz de Zarobe, 2009).  

 

Tabela 1: Rezultati raziskave receptivnega besedišča 

 1000 word test 2000 word test Cloze test 

skupina 1 (n= 65) 

(Vsebinsko in jezikovno celostni 

pouk tujega jezika angleščine) 

22,43 12,03 6,09 

skupina 2 (n= 65)  

(tradicionalni pouk tujega jezika 

angleščine)  

21,00 9,02 3,76 

 

2.7.2  Uspešnost vsebinsko in jezikovno celostnega učenja pri nas 

 
V okviru projekta Sporazumevanje v tujih jezikih – Uvajanje tujega jezika (UTJ) in 

jezikovnega/medkulturnega uzaveščanja (JiMU) v prvo vzgojno-izobraževalno obdobje OŠ je 

bila izvedena raziskava o jezikovnem napredku tretješolcev, ki so sodelovali v projektu. Vsi 

testirani učenci so se tujega jezika učili v šoli od prvega razreda naprej in so se tako v času 

testiranja tuji jezik učili že približno dve leti in pol. Za testiranje učencev je bil uporabljen 

standardizirani test CYLE v angleščini in nemščini. Test je razvila Univerza v Cambridgeu, 

namenjen pa je otrokom od 7. do 12. leta, ki se učijo angleščine kot tujega jezika po vsem 

svetu. Test meri štiri glavne jezikovne spretnosti: slušno in bralno razumevanje, pisno 
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sporočanje in govorno sporazumevanje, vendar daje glavni poudarek slušni in govorni 

spretnosti, ki sta na tej starostni stopnji primarni. V raziskavi sta bila uporabljena le prvi in 

drugi del testa – slušno in bralno razumevanje/pisno sporočanje. Test se je reševal cca. 40 

minut. 

 

Primerjava rezultatov med učenci, ki se uče po konceptu vsebinsko in jezikovno celostnega 

učenja, in temi, ki se uče po standardni poti,  je bila narejena le na šolah, kjer je izbran tuji 

jezik nemščina. Teh šol je bilo 5. Časovni obseg pouka v nemščini je bil na vseh šolah 

približno enak, povsod nemščino poučujejo učitelji jezikoslovci z ustrezno izobrazbo. Prav 

tako se šole med seboj bistveno ne razlikujejo po socialni strukturi. Rezultati so pokazali, da 

so učenci v šolah s pristopom vsebinsko in jezikovno celostnega učenja z veliko prednostjo 

prehiteli svoje vrstnike pri vseh testnih postavkah. V spodnjih tabelah so razvidni podrobnejši 

rezultati.  

 

Tabela 2: Slušno sporazumevanje 

Testna postavka Tradicionalen 

pristop 

Pristop 

vsebinsko in 

jezikovno 

celostnega 

učenja 

Kam je moral učenec postaviti predmet? 66,66 % 100 % 

Kratki odgovori na vprašanja (števila in imena). 47,20 % 79,98 % 

Dialog in izbira ene izmed treh slik. 69,40 % 81,80% 

Razlikovanje barv. 59,66 % 96,40 % 
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Tabela 3: Bralno razumevanje/pisno sporočanje 

Testna naloga Tradicionalen 

pristop 

Pristop 

vsebinsko in 

jezikovno 

celostnega 

učenja 

Branje kratkih stavkov in razumevanje zapisanih 

besed v povezavi s slikami. 

85,00 % 96,00 % 

Iztočnica slika; Odgovori da/ne glede na sliko. 86,00 % 97,00 % 

Rebusi (sestavljanje besed iz pomešanih črk). 10,00 % 80,20 % 

Naloga vstavljanja besed iz nabora v sobesedilo. 20,00 % 87,00 % 

Odgovori na vprašanja v povezavi s slikami. 36,00 % 69,20 % 

Ker je bil vzorec relativno majhen, žal ne gre z gotovostjo trditi, da so doseženi rezultati boljši 

zgolj zaradi poučevanja po konceptu vsebinsko in jezikovno celostnega učenja, saj vzorec ni 

bil reprezentativen (Pižorn, 2010). 

 
2.8 Ovire na poti vsebinsko in jezikovno celostnega učenja 
 

V knjigi Uncovering CLIL (Mehisto, Marsh in Frigols. 2008, str. 20, 21) avtorji omenjajo 

naslednje težave: 

 - Nepravilne predstave ljudi: menijo, da se učenci, ki se predmet učijo v tujem jeziku, niso 

zmožni naučiti takšne količine vsebin kot tisti, ki se je učijo v maternem jeziku – raziskave so 

to ovrgle – učenci so dosegli enake ali celo boljše rezultate. 

- Mišljenje, da je vsebinsko in jezikovno celostno učenje primerno samo za bistrejše učence – 

izkušnje kažejo, da tudi slabši učenci dosegajo še vedno enake rezultate, s tem da so se naučili 

še dodatni jezik. 

Rešitve vidijo v tem:  Poleg podajanja dejstev o vsebinsko in jezikovno celostnem učenju je 

ljudem potrebno omogočiti različna srečanja, kjer bodo imeli možnost izraziti svoje 

pomisleke in se srečati s starši, katerih otroci so bili v tem programu. 

- Pomanjkanje učiteljev za delo po konceptu vsebinsko in jezikovno celostnega učenja: malo 

je učiteljev, ki govorijo izbran jezik in so usposobljeni za določeno predmetno področje; 

nekateri se niso pripravljeni osredotočiti na vsebinske in jezikovne cilje. 
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Ko se predmetni učitelji odločijo za spremembo jezika, v katerem se podajajo navodila, se 

nekateri izmed njih znajdejo pred težavo, kako podpreti jezikovno učenje. Tak  problem vidijo 

tudi jezikovni učitelji; sprašujejo se, kako bodo predmetni učitelji, neusposobljeni za učenje 

jezika, lahko podpirali dobro prakso v učenju jezika. Z druge strani pa jezikovni učitelji 

naletijo na težavo, kako podpreti učenje matematike, naravoslovja ali drugih vsebin v njihovih 

jezikovnih razredih. Zaradi tega je pomembno sodelovanje in izmenjava veščin. Vse to 

zahteva čas in voljo za dogovarjanje o skupnih strategijah poučevanja in učenčevih učnih 

strategijah. Stopiti iz svojega udobnega polja v deloma neoznačeno področje, je nujen korak 

na poti k vsebinsko in jezikovno celostnemu učenju. Medpredmetno povezovanje je del tega 

potovanja. 

Možne rešitve, ki jih vidijo: osvežitveni tečaji izbranega jezika za učitelje, povabilo 

študentom, ki govorijo izbran jezik za opravljanje prakse na šoli, izmenjave učiteljev. 

 

O primernem kadru za takšen koncept poučevanja govori tudi Dagarin Fojkar (2009, str. 173), 

ki pravi, da je na zgodnji stopnji za poučevanje tujega jezika najbolj primeren razredni učitelj, 

ki je z učenci ves dan in dobro pozna kurikul, vendar bi bilo potrebno zagotoviti boljšo 

jezikovno izobrazbo le-tega.  

 

Ovira pri vpeljavi vsebinsko in jezikovno celostnega učenja je lahko tudi strah, da je 

večjezičnost obremenitev za posameznikov razvoj in tako le to škodi  pouku in razvoju 

maternega jezika učencev, čeprav so to bojazen raziskave že zdavnaj ovrgle (Jazbec in 

Lipavic Oštir, 2009b, str. 184). 

 

Vlogo za uvajanje vsebinsko celostnega učenja ima tudi finančna podpora in ministrstvo za 

šolstvo. Kadar dobi vsebinsko in jezikovno celostno učenje tudi uradni okvir in finančno 

podporo, se poveča odstotek šol, ki so pripravljene delati po tem konceptu (Kovacs, 2005, str. 

3). 

 

Ena izmed težav pri vpeljavi vsebinsko in jezikovno celostnega učenja je lahko tudi v tem, da 

učitelji točno ne vedo, kaj vsebinsko in jezikovno celostno učenje sploh je in kako ga uvesti v 

svoje ure (Gl. Lipavic Oštir, 2010, str. 27; Krikler in Prikoszovits, 2008, str. 13). Rešitev se 

vidi v tem, da se vpelje ta vsebina tudi v izobraževanje učiteljev (Gl. Christoph, 2009; Nina 

Neuberger, 2008, str. 14). Tako je tudi Pedagoška fakulteta v Ljubljani v izbirni sklop 

predmetnika študijskega program za izpopolnjevanje iz zgodnjega poučevanja angleščine 
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vnesla predmet vsebinsko in jezikovno celostno učenje (Razpis za vpis v študijski program za 

izpopolnjevanje …, 2011). 

 

2.9 Kako začeti z vsebinsko in jezikovno celostnim učenjem? 
 

Vsebinsko in jezikovno celostnega učenja ni mogoče ločiti od običajne vzgojno-izobraževalne 

prakse. Je dodana vrednost. Pristop vsebinsko in jezikovno celostnega učenja spodbuja 

učitelja, da še naprej uporablja svoje priljubljene strategije in najboljšo splošno vzgojno-

izobraževalno prakso, vendar zahteva tudi razumevanje strategij, ki so jedro vsebinsko in 

jezikovno celostnega učenja – trojna usmerjenost: vsebina, jezik, veščine učenja. Vsebinsko 

in jezikovno celostno učenje raje zahteva prilagoditev kot veliko spremembo v vsakodnevni 

učni praksi. Večina strategij, ki so bistvene za vsebinsko in jezikovno celostno učenje, niso 

specifične samo zanj, ampak so del dobre vzgojno-izobraževalne prakse. 

 

Čeprav so gradniki jezika priskrbljeni sistematično, morajo učitelji takoj reagirati na učenčeve 

jezikovne potrebe, ko se le-te pojavijo. Ko učenec želi nekaj povedati, pa mu primanjkuje 

potrebnih besed ali izrazov,  mu morajo biti le-ti takoj dani. Običajno so učenci zmožni 

osnovne komunikacije v razredu po nekaj mesecih učenja. 

Učenci so predvsem zainteresirani za vsebino predmeta, ne pa za besedišče in delovanje  

izbranega tujega jezika. Učenci šele nazadnje razmišljajo o jeziku, učitelji pa se ga morajo ves 

čas zavedati. Prihaja do paradoksa – učenci se naučijo več jezika, kadar se zmanjša poudarek 

na direktnem učenja jezika in poveča na vsebini učenja. Učenje jezika doseže največjo raven z 

vodenjem učencev skozi eksperimente ali aktivnosti, ki se nanašajo direktno na njihovo 

življenje in okolico, tako da se osredotoči na učenje vsebine, hkrati pa jim zagotavlja 

jezikovno podporo. 

Pogosto učitelji na začetku govorijo počasneje, besede in izraze večkrat ponavljajo ter 

demonstrirajo s slikovnimi pripomočki in različnimi predmeti (realije), šele kasneje govorijo 

bolj naravno in spodbujajo sodelovalno in individualno učenje. 

Jedro vsebinsko in jezikovno celostnega učenja je, da učenci aktivno sooblikujejo svoje 

razumevanje in učenje. Tako kot se nogometa ne moremo naučiti, ne da brcnemo žogo, se 

tudi jezika ne moremo naučiti brez osebne vpletenosti v učni proces in možnosti, da jezik 

uporabimo. Za primer avtorji navajajo gluhe otroke v Nikaragvi, ki so bili vključeni v redne 

šole. Ker so le ti imeli željo in potrebo po komunikaciji z drugimi, niso čakali  da se naučijo 
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branja z ustnic, da bi lahko drugim povedali, kaj je zanje pomembno, ampak so našli svoj 

način, kako komunicirati z njimi. Podobno tudi učenci, ki se učijo tujega jezika, želijo takoj 

uživati prednosti učenja. Na ta način vsebinsko in jezikovno celostno učenje preskrbi 

»pravočasni« jezik, tako da lahko učenci takoj uživajo rezultat svoje aktivnosti s sovrstniki. 

Sposobni so uporabiti novo predstavljeno vsebino in jezik za oblikovanje nečesa 

pomembnega tukaj in sedaj (Mehisto, Marsh in Frigols, 2008, str. 25–27). 

 

2.9.1 Veščine, ki jih potrebujejo učitelji pri vsebinsko in jezikovno celostnem 
učenju 
 

Vsi učitelji za poučevanje v vsebinsko in jezikovno celostnem programu potrebujejo: 

a) splošne veščine poučevanja: veščine, ki jih učitelji potrebujejo in so pomembne za 

poučevanje v osnovni ali srednji šoli, so pomembna osnova za učitelje, ki se odločijo za 

poučevanje po konceptu vsebinsko in jezikovno celostnega učenja. 

b) veščine, ki so potrebne za poučevanje posameznega predmeta (npr. matematike, glasbe …): 

ker gre pri vsebinsko in jezikovno celostnem učenju za poučevanje nejezikovnih vsebin v 

tujem jeziku, naj bi bili učitelji, ki bodo učili v programih vsebinsko in jezikovno celostnega 

učenja, strokovno usposobljeni tudi za posamezno predmetno področje, v katerem bodo 

poučevali. 

c) posebne veščine za poučevanje jezika: od učiteljev, ki bodo poučevali nejezikovne 

predmete v tujem jeziku, se bo pričakovalo, da bodo spremljali in razvijali tudi proces učenja 

tujega jezika. Tako naj bi učitelji v osnovni šoli dosegli nivo znanja tujega jezika na ravni C1, 

učitelji v srednjih šolah pa na ravni C2 (Christoph, 2009). 

 

2.9.2 Primeri začetkov poučevanja po konceptu vsebinsko in jezikovno 
celostnega    učenja 
 

Mehisto idr. (2008, str. 35) predvidevajo, da večina učencev pred vstopom v osnovno šolo ne 

zna izbranega tujega jezika ali pa zna zelo malo. Aktivnosti, ki so predlagane, se lahko 

izvedejo v enem tednu – t.i. zelo intenziven  program,  ali skozi več tednov – t.i. manj 

intenziven program. 

Čeprav je potrebno učence spodbujati, da uporabljajo tuji jezik že od samega začetka, bodo  

le-ti pogosto odgovarjali na vprašanja v maternem jeziku. To je povsem naravno in jim je to 

potrebno dopustiti, učitelj pa mora njihov odgovor ponoviti v izbranem tujem jeziku, prav 
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tako jim mora ponuditi tudi fraze, s katerimi lahko poskušajo odgovoriti na vprašanje, ker jih 

s tem spodbuja k začetku uporabe tujega jezika. Bentley (2009) v svojem članku omenja, da 

se v številnih razredih, kjer se poučuje po konceptu vsebinsko in jezikovno celostnega učenja, 

dogaja, da učenci pri komunikaciji preklapljajo med maternim in tujim jezikom, v katerem ura 

poteka (angl. code-switching). Npr.  

Učenec 1: This tree is bigger. 

Učenec 2: Yes, this tree is gromozansko. 

Preklapljanje se lahko pojavi tudi v pisnih izdelkih učencev. Možno je, da se učenci tega niti 

ne zavedajo. Preklapljanje velja za nekaj več kot le prevajanje. Uporablja se za razvoj idej, 

organizacijo mišljenja, za pregovarjanje in pogajanje med vrstniki. Iz izkušenj avtorica članka 

zagotavlja, da kadar učencem dopustimo uporabljati vse njihove jezikovne veščine, bo učenje 

napredovalo. Za primer navaja pouk naravoslovja: učenec bo v tujem jeziku opisal zemeljske 

plasti, pri nadaljnjem obširnejšem opisu, kjer ne bo našel ustreznih besed v tujem jeziku, pa 

bo uporabil tudi materni jezik. Pravi, da naj bi učitelji poskušali oceniti, kdaj in zakaj pri 

učencih  prihaja do takšne interakcije in jim povedati, da je v pristopu vsebinsko in celostnega 

učenja veljavna. 

 

Na začetku uvajanja vsebinsko in jezikovno celostnega učenja bo mogoče potrebno prilagoditi 

tudi trajanje ur. Ker se učenci učijo v drugem jeziku, lahko postanejo utrujeni prej kot 

običajno, saj se morajo osredotočiti tako na vsebino kot na razumevanje jezika. Učenec, ki ne 

govori isti jezik kot večina učencev – prihaja iz drugega jezikovnega okolja – bo v tem 

primeru izenačen z ostalimi in bo imel enake možnosti za napredovanje. Učiteljica v 

programu vsebinsko in jezikovno celostnega učenja, Yves Desrochers, opozarja, da je 

potrebno otroke nagraditi ne le za pravilne odgovore, ampak tudi za tiste, ki so blizu 

pravilnim. Otroci morajo biti sposobni tvegati in delati napake, med tem ko poskušajo nove 

jezikovne strukture. Učitelji morajo pričakovati in sprejeti približke (Mehisto, Marsh in 

Frigols, 2008, str. 35). 

 

2.9.2.1 Podpiranje jezikovnega učenja pri nejezikovnih predmetih 
 

Nasveti izkušene učiteljice Lynde Boynton (Prav tam, str. 105–109), v programu vsebinsko in 

jezikovno celostnega učenja, so naslednji: 
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1) V razredu je potrebno ustvariti psihično in fizično varno okolje – učenci se morajo počutiti 

sproščeno, varno pred posmehovanji, sarkazmi in fizičnim nasiljem. Učitelj mora verjeti v 

uspeh svojih učencev, prav tako jim mora pokazati, da jim zaupa. 

2) Potrebno je dosledno uporabljanje enega jezika. 

3) Na začetku je sprejemljivo, da učenci uporabljajo materni jezik. Spontanega govorjenja v 

ciljnem jeziku ne smemo pričakovati pred tretjim ali četrtim mesecem učenja. V prvih 

mesecih učenja si učenci razvijajo jezikovne veščine sprejemanja. Vedno bolj pa bodo ciljni 

jezik tudi razumeli, čeprav se še ne bodo sposobni v njem zlahka izražati. Učenci v  osnovni 

šoli v prvem letu učenja še pogosto mešajo jezike. Pomembno je, da se jih za uporabo ciljnega 

ves čas spodbuja. 

4) Učitelj mora govoriti počasi in besede jasno artikulirati, vendar v tem ne sme pretiravati. 

5) Učitelj mora uporabljati primeren nivo jezika. Izogiba se naj  struktur, ki so za učence 

prezahtevne. Tiste, ki jih uporablja, pa morajo biti slovnično pravilne. 

6) Za boljše razumevanje pomena besed naj učitelj uporablja različne izraze na obrazu, gibe  

in slike. 

7) Učitelj mora zagotoviti čas za  ponavljanje. S ponavljanjem si bodo učenci pridobili 

občutek varnosti. Ko se bodo počutili bolj domači v jeziku, bodo začeli besedišče ponavljati 

na glas in se izražati bolj spontano. Pri mlajših učencih k temu pripomore  rutina. 

8) Pouk je potrebno naredite smiseln. Vsebine, teme in jezik morajo biti primerni starosti 

učencev in njihovim interesom. Osredotočiti se je potrebno na učence, njihovo družino, šolo 

in okolje (angl. community). 

9) Učitelj mora poskrbeti tudi  za raznolikost jezikovnih modelov. Učenci  morajo slišati 

govoriti tuji jezik različne govorce v različnih kontekstih. Učitelj lahko organizira obisk 

različnih oseb v razredu ali pa učence odpelje tja, kjer bodo te osebe lahko slišali. To lahko 

doseže tudi z vključevanjem v mednarodne projekte. 

10) Potrebno je ustvariti mnogo priložnosti za uporabo jezika v vsakdanjem življenju. 

11) Poudarek pri poučevanju naj bo na komunikaciji. Pomembneje je, da učenci 

komunicirajo, kot da se od njih zahteva popolno slovnico. Prav tako pa je potrebno zagotoviti 

dovolj priložnosti za razvoj ostalih jezikovnih veščin. 

15) Učitelj se naj pri pohvali učencev izogiba nenehnemu  ponavljanju  »Well done«. Za 

prepoznavo učenčevih naporov in dosežkov naj uporabi še ostale pristope: npr. uporablja 

besedico ampak (but) – pove, kaj dobro delajo, in doda, kaj lahko še izpopolnijo, ali kaj naj 

popravijo, na kaj naj bodo še pozorni; organizira razstavo izdelkov, ki so nastali pri učenju 
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nejezikovnih predmetov v tujem jeziku; povabi nekoga v razred, da vidi, kako učenci 

sodelujejo in so aktivni pri delu …  

 

2.9.2.2 Podpiranje vsebin v jezikovnih razredih 
 

Ključ uspeha za jezikovne učitelje je, da si vzamejo čas za načrtovanje skupaj z učitelji 

nejezikovnih predmetov. Z njimi se naj pogovorijo o obravnavanih vsebinah in možnostih 

povezovanja. Mogoče je sprva lažje sodelovati samo z  učiteljem enega predmeta (Prav tam, 

str. 112). 

 

2.9.2.3 Primeri dejavnosti na začetku uvajanja vsebinsko in jezikovno 
celostnega učenja v osnovni šoli 
 

Veliko idej so avtorji (Prav tam, str. 34–44) pridobili od učiteljic Olge Little in Lynde Boyton, 

ki poučujeta po konceptu vsebinsko in jezikovno celostnega učenja.  

 

Jezik 

Učenci odgovarjajo na vprašanja in navodila, podana v tujem jeziku: npr. datum, dnevi v 

tednu, vreme, barve, števila od 1 do 10, oblačila in oblačenje, kako prihajajo v šolo, kako 

gredo njihovi starši v službo (odgovori bodo pogosto v maternem jeziku, vsebovali bodo 

nekaj besed v tujem jeziku). 

Učenci odgovarjajo na vprašanja ali navodila s pomočjo sličic – na njih je z velikimi tiskanimi 

črkami v tujem jeziku napisano, kaj je na sliki. 

Učenci pozdravljajo drug drugega v izbranem tujem jeziku. 

Učenci spoznavajo imena prostorov na šoli v izbranem tujem jeziku preko različnih 

aktivnosti.  

Učenci spoznavajo vljudnostne izraze in jih uporabljajo v različnih okoliščinah.  

Učenci s pomočjo učiteljice uporabljajo koledar za tekoči mesec in uporabljajo izraze, kot so 

včeraj, danes, jutri. 

Učenci oblikujejo svoje knjige o barvah in njihovi novi šoli. 

 

Branje 

Najbolj primerno je po odmoru, ker pomaga umiriti učence. Učitelj se z učenci  usede na 

preprogo. Najbolj primerne so večje knjige z veliko ilustracijami in manj besedila; to naj bo 
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zapisano z velikimi tiskanimi črkami. Knjige lahko učenci  oblikujejo tudi sami. Medtem ko 

učitelj bere učencem, jim na ilustraciji pokaže to, kar bere. Na koncu jim zastavi nekaj lažjih 

vprašanj.  Učenci bodo verjetno odgovorili v maternem jeziku, njihov odgovor »prevedemo« 

v tuji jezik, tako bodo nekateri že v tem poiskali možnost za odgovor v tujem jeziku. 

Čeprav se učenci tujega jezika učijo skozi vsebine, je potrebno jeziku nameniti tudi poseben 

čas – približno 15 minut na dan. Učenci naj bi takoj tudi pisali, čeprav še ne poznajo abecede 

– prepoznavali bodo celo besedo in jo povezali s sliko. Primer vsebin: naše telo, oblačila, 

družine. 

 

Matematika 

Integrirana je v dnevne vsebine. Učencem nudimo možnost, da se igrajo z učnimi pripomočki 

za matematiko. Matematiko povežemo z vsakdanjim življenjem; npr. v krog položijo svoja 

obuvala, ki jih lahko nato razvrščajo, preštevajo in prikažejo podatke v različnih diagramih. 

 

Svet okoli nas 

Najbolje je začeti z barvami. Npr. izberemo nekaj vsakdanjih predmetov, ki so enake barve. 

Nato spodbudimo učence, da poiščejo še kakšen predmet, ki je enake barve. Kasneje si lahko 

izdelajo knjigo o barvah – vsaka stran naj vsebuje ilustracijo in besedilo npr. The shirt is red. 

 

Učne veščine 

Učenci lahko predvidijo dogodke glede na vsakodnevno rutino. 

 

Odmori 

Učenci potrebujejo predah pred drugim jezikom, zato jim moramo omogočiti odmore, med 

katerimi se bodo lahko razgibali in poljubno pogovarjali v maternem jeziku in na ta način 

sprostili. 

 

Sprehod po šoli 

Prostori naj bodo označeni v tujem jeziku.  Ko obiščemo posamezni prostor, poimenujemo, 

kaj je noter, učencem v njem omogočimo tudi kakšno aktivnost – npr. pred jedilnico si 

umijejo roke. V razredu učenci razvrščajo kartončke z napisi k posameznim sličicam 

prostorov. Na koncu tedna si lahko izdelajo knjigo o njihovi šoli in tako povežejo jezik z 

likovno vzgojo. 
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Čas kosila in igre 

Učitelj naj opazuje interese učencev in to koristno poveže v pouk. 

 

Razredna pravila in uporaba tujega jezika 

Nekateri učitelji uporabijo lutko, ki v maternem jeziku otrokom pove pravila; prav tako jo 

potem lahko uporabijo, če morajo učencu povedati kaj v njihovem jeziku. Nekateri učitelji za 

podajanje pravil pokličejo drugega učitelja. 

 

Jutranji krog 

Učenci se posedajo v krog na preprogo (preproga jim pomaga ustvariti občutek varnosti, in 

poglablja občutek pripadnosti skupini. Prav tako lahko ima učinek umiritve, zato jo  učitelj 

lahko uporabi tudi kot pripomoček, da se učenci ponovno skoncentrirajo na učenje). V sredini 

kroga je pripravljenih več knjig (veliko ilustracij, malo besedila), s katerimi se lahko 

zamotijo, medtem ko prihajajo še ostali njihovi sošolci; prav tako jim dajo predstavo, da je 

šola nekaj zanimivega. Ko se zberejo vsi učenci, se učitelj predstavi: pokaže nase in reče: 

»My name is …«, nato pokaže na učenca in vpraša:  »What is your name?«  Če je potrebno, 

večkrat ponovi  dejavnost, da najprej pokaže nase. To vpraša vsakega učenca. Ko se učenci 

začnejo počutiti bolj sproščeno, jih spodbuja, da uporabljajo celotno poved »My name is …« 

Ko je učencem jasno, kako odgovoriti, jih spodbudi, da tudi oni enoglasno vprašajo sošolca 

poleg sebe po njegovem imenu. Ko dobijo odgovor,  jih spodbudi, da ga pozdravijo in povedo 

svoje ime.  

Aktivnost se nadaljuje s pripravljenim koledarjem, ki ima prazna polja, kamor bodo lahko 

polagali kartice s števili. Pripravljene ima tudi kartice z vrstilnimi števniki, ki jih bodo 

postavili nasproti njim pripadajočim števkam. Praktično je, da učitelj vse plastificira, da bo 

pripravljene stvari lahko večkrat uporabil. Učitelj učence najprej zaprosi, da razporedijo 

kartončke z imeni dnevov na pripravljeni koledar. Nato pokaže na kartonček in prebere ime 

dneva ter spodbudi učence, da to ponovijo. To storijo večkrat. Nazadnje učenci dodajo 

prvemu dnevu še številko. Učitelj nadaljuje z aktivnostjo, s katero zajame vse štiri  elemente, 

ki predstavljajo osnovo vsebinsko in jezikovno celostnega učenja: znanje – veščine mišljenja; 

vsebina – datum, koncept časa; komunikacija – nove besede in fraze, poslušanje, govorjenje, 

branje; skupnost – graditev samozaupanja v jutranjem krogu. V tej dejavnosti poimenuje 

današnji dan, nato pove, kateri je bil včeraj in kateri bo jutri, nato vsem postopoma doda še 

datume (»Today is monday« in pokaže na koledar, »Yesterday was Sunday. Tomorrow is 

Tuesday. Today is the 1st of September 2008. Yesterday was …«). Na ta način učence povede 
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v razmišljanje in povezovanje povedanega.  Temu sledijo še različna vprašanja, ki pomagajo k 

razumevanju koncepta besed včeraj, danes, jutri. Sprva nanje učitelj odgovori sam, nato 

vprašanje zastavi vsakemu učencu. (What day is today? What day was it yesterday? ...) Poraja 

se vprašanje, kako bodo učenci doumeli koncepte, ki jih niti v maternem jeziku še niso. 

Odgovor se kaže v tem, da je poučevanje na začetni stopnji zasnovano na aktivnostih, zato je 

bolj pomembno, kako je aktivnost izpeljana kot v katerem jeziku. 

Opisan postopek postane vsakodnevna rutina. Učencem daje občutek varnosti, prav tako pa 

tudi občutek uspešnosti. Ko učenci postajajo bolj sproščeni, lahko to aktivnost izpeljejo v 

dvojicah ali manjši skupini – tako se  navajajo tudi na skupinsko delo. 

Ko se teden nadaljuje, lahko učitelj na koledar zapiše tudi nekaj posebnih dogodkov: npr. 

nevihta, ki je bila včeraj; naslov knjige, ki jo bodo prebrali jutri; ime obiskovalca v razredu. 

V nadaljevanju tedna učitelj v jutranji krog vključi temo vreme, ki jo v roku enega ali dveh 

dneh lahko poveže  s koledarjem (What was the weather like yesterday? …). V pomoč so mu 

različne sličice. Za vsako sličico ima pripravljeno še poved (napisano z velikimi tiskanimi 

črkami), ki opisuje posamezno vremensko stanje. V nadaljevanju jih lahko priloži, nato pa za 

vajo umakne dve povedi in učenci ugotavljajo, katera izmed teh dveh spada pod katero 

sličico; nato odvzame še več povedi. V nadaljevanju tedna učitelj doda še temo oblačila in 

oblačenje, ki jo kasneje prav tako poveže z začetno temo (Should the bear put on a winter coat 

today? …  Pripravljeno ima sliko medveda v velikosti učencev in oblačila zanj.). Sčasoma si 

bodo učenci pridobili osnovno besedišče in zaupanje za govorjenje. 

 

»Dnevno sporočilo« 

Je rutina, ki sledi jutranjemu krogu. Sporočila  učitelj lepi na zid drugo za drugim. 

Nadgrajujejo se in so vedno daljša. Ta sporočila lahko učitelj uporabi tudi za dejavnosti, kot 

so: učenci štejejo število besed v povedi, štejejo črke v besedi, štejejo, kolikokrat se določena 

črka ponovi v besedi, kolikokrat se določena beseda ponovi v tednu, ugotavljajo, katera 

beseda manjka v današnjem sporočilu … 

 

Zaključek dneva 

Učitelj učence ponovno povabi v krog na preprogo. Pove jim, kako se počuti, in vpraša, kako 

se počutijo oni. V pomoč so mu sličice z obrazki. Nato se poslovi od učencev tako, da 

vsakega poimenuje (Goodbye Tomy …). 
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3 RAZISKOVALNI DEL  
 
3.1 Namen raziskave  
 

Z empirično raziskavo sem želela ugotoviti, ali dosegajo učenci, ki se učijo angleščino po 

pristopu vsebinsko in jezikovno celostnega učenja, boljše rezultate pri razumevanju zgodbe 

od učencev, ki se učijo po tradicionalnem načinu. Za takšno raziskavo sem se odločila, ker je 

bilo v Sloveniji izvedenih malo raziskav, ki bi ugotavljale uspešnost poučevanja angleščine 

po pristopu vsebinsko in jezikovno celostnega učenja. Z raziskavo sem želela tudi potrditi, da 

učenci zgodbo bolje razumejo, če jim je le-ta posredovana slušno in vizualno. 

 

3.2 Raziskovalna vprašanja in hipoteze 
 
3.2.1 Raziskovalna vprašanja 
 

1.  Ali dosegajo učenci, ki se učijo angleščino po pristopu vsebinsko in jezikovno celostnega 

učenja, boljše rezultate pri razumevanju zgodbe od učencev, ki se učijo po tradicionalnem 

načinu? 

 

2. Ali je razumevanje zgodbe v angleščini, ki je posredovana slušno in vizualno, boljše od 

razumevanja zgodbe, ki je posredovana samo slušno? 

 

3.2.2 Hipoteze 
 

1.  Učenci, ki se učijo angleščino po pristopu vsebinsko in jezikovno celostnega učenja, 

dosegajo boljše rezultate pri razumevanju zgodbe od učencev, ki se učijo po tradicionalnem 

načinu. 

 

2. Razumevanje zgodbe v angleščini, ki je posredovana slušno in vizualno, je boljše od 

razumevanja zgodbe, ki je posredovana samo slušno. 
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3.3 METODOLOGIJA 
 
3.3.1 Raziskovalna metoda 
 

Pri raziskavi sem uporabila pristop kvantitativne raziskave. Podatke sem zbrala s tehniko 

ankete in testa znanja. Zbrane podatke sem obdelala s statistično analizo. 

 

Osnovni raziskovalni metodi, ki sem jih uporabila v raziskovalnem delu svojega diplomskega 

dela, sta deskriptivna in kavzalna metoda empiričnega pedagoškega raziskovanja. 

 

3.3.2 Raziskovalni vzorec in spremenljivke 
 

3.3.2.1 Raziskovalni vzorec 
 

Vzorec zajema učence drugih razredov na desetih šolah, ki se že drugo leto učijo angleščino: 

- 5 šol, kjer poteka poučevanje angleščine po pristopu vsebinsko in jezikovno celostnega 

učenja, 

- 5 šol, kjer poteka poučevanje angleščine po tradicionalnem pristopu. 

 

3.3.2.2 Spremenljivke 
 

- število ur pouka angleščine na leto 

- trajanje ure v angleščini 

- pogostost izvajanja ure angleščine na teden 

- odstotek uporabe tujega jezika na teden 

- čas izvedbe ur angleščine (pred, med ali po pouku) 

- pristop k poučevanju (CLIL, integracija, učbenik, drugo) 

- število učencev 

- spol 

- razred 

- izobrazba učitelja 

- število let poučevanja učitelja 

- število let poučevanja učitelja na zgodnji stopnji 
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3.3.3 Postopki raziskave in zbiranja podatkov 

 
Raziskavo sem zastavila tako, da sta se učencem prebrali dve zgodbi. Ena zgodba je bila 

učencem posredovana slušno in vizualno, druga pa samo slušno. Zgodbi sta se na izbranih 

šolah učencem predstavljali prvič. Za preverjanje znanja preko zgodbe sem se odločila, ker je 

učenje preko zgodb ena izmed pogostih dejavnosti na zgodnji stopnji učenja tujega jezika (Gl. 

Dagarin Fojkar, 2009, str. 173) in tako učencem preverjanje razumevanja zgodbe ne bi bilo 

tuje.  

 

Za preverjanje vsake zgodbe sem sestavila sklop petih nalog. Pri sestavi nalog sem uporabila 

različne tipe nalog, ki se pojavljajo pri zgodnjem učenju angleščine. Naloge so bile zapisane v 

slovenskem jeziku in od učencev niso zahtevale pisanja v angleškem jeziku. Pred izpeljavo 

raziskave sem naloge preizkusila na manjšem vzorcu.  

 

Učiteljem sem  za izvedbo preverjanja razumevanja zgodb podala kratka pisna navodila, s 

katerimi sem želela zagotoviti enak postopek izpeljave raziskave na vseh šolah.  

Za učitelje sem pripravila tudi anketni vprašalnik, ki mi je omogočil lažjo interpretacijo 

dobljenih rezultatov. 

 
3.4 Rezultati in interpretacija podatkov 
 
3.4.1 Rezultati in interpretacija anketnega vprašalnika za učitelje testiranih 
učencev  

 
Iskanje ustreznih šol mi je vzelo kar nekaj časa. Najprej sem imela težave pri iskanju šol, ki bi 

jih lahko vsaj približno uvrstila v začrtan vzorec raziskave, potem pa še s pripravljenostjo 

učiteljic, da sodelujejo v takšni raziskavi. Na koncu mi je vendarle uspelo dobiti deset šol, ki 

so nekako ustrezale izbranemu vzorcu. 
Pri obdelavi podatkov anketnega vprašalnika sem kmalu ugotovila, da je razlog, da je bilo v 

Sloveniji izpeljanih malo takšnih raziskav verjetno v tem, ker je zelo težko najti šole, ki bi 

imele popolnoma enako zasnovane načine poučevanja, v kolikor pa pristopi niso popolnoma 

enaki, jih je zelo težko primerjati.  
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Kot sta napisali Pižorn in Pevec Semec (2010a, str. 137),  je poučevanje tujih jezikov v prvem 

triletju nujno sistemsko urediti in zagotoviti ustrezen didaktičen model, kjer bodo v ospredju 

koristi otroka, saj Dagarin Fojkar (2009, str. 156) ugotavlja, da se zgodnje učenje tujega 

jezika v Sloveniji pojavlja v različnih oblikah in na različnih stopnjah. Tako se učenci uče 

tujega jezika v okviru interesnih dejavnosti, v jezikovnih tečajih ali kot del pouka. Učenje se 

včasih začne že v predšolski dobi ali v prvem razredu, pogosto pa šele od 3. razreda naprej. 

Uradno se za vse slovenske učence začne v 4. razredu osnovne šole. Lipavic Oštir (2010, str. 

16) navaja tudi nezmožnost vertikale zaradi nesistematičnega zgodnjega učenja, saj se 

večinoma pouka tujega jezika v nižjih razredih udeležuje le nekaj učencev iz vsakega razreda. 

Pouk večinoma poteka ob neugodnih terminih, skupine pa so pogosto neustrezno sestavljene. 

Prav tako bi bilo potrebno bolje informirati učiteljice, kako naj poučujejo. Premalo je tudi 

učiteljic, ki imajo ustrezno dodatno izobrazbo za zgodnje učenje tujega jezika. 

 

Kot ločitveno črto med šolami sem izbrala odstotek uporabe tujega jezika v teku učne ure (vse 

učiteljice angleščine, ki sem jih zajela v skupino šol, kjer poučujejo angleščino po pristopu 

vsebinsko in jezikovno celostnega učenja, uporabljajo angleški jezik od 80 do 90 %), saj je, 

kot je Lipavic Oštir že ugotovila (Gl. 2010, str. 27), težko presoditi, ali gre pri poučevanju 

posamezne učiteljice dejansko za vsebinsko in jezikovno celostno učenje, ali pa le za 

integracijo. Kot je razvidno iz rezultatov ankete, se ena izmed učiteljic, ki sem jo uvrstila med 

šole, ki poučujejo po pristopu vsebinsko in jezikovno celostnega učenja, tako tudi ni 

opredelila – zapisala je, da izvaja integracijo. Nekatere so mi pri komunikaciji z njimi dejale, 

da v bistvu ne gre za tisto čisto pravo vsebinsko in jezikovno celostno učenje. Za ločitveno 

črto sem izbrala še podatka, da učiteljica angleščine v pripravi in izvajanju ure sodeluje tudi z 

razredno učiteljico in pri izvajanju ur za pouk angleščine ne uporablja posebnih učbenikov in 

delovnih zvezkov. 

 

Dobljeni podatki iz anketnih vprašalnikov so prikazali naslednje podrobnosti o vzorcu 

raziskave, ki jih lahko razberete iz sledečih tabel. 
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Tabela 4: Osnovni podatki o šolah, zajetih v vzorcu, kjer poučevanje poteka po 

tradicionalnem pristopu 

 

 šola 1 šola 2 šola 3 šola 4 šola 5 

Podatki o razredih 
razred 2. 2. 2. 2. 2. 

število 
učencev* 

21 20 18 21 19 

število 
dečkov 

število 
deklic 

10 11 12 8 14 4 14 7 10 9 

Podatki o učiteljih, ki poučujejo angleščino v izbranih razredih 
izobrazba učiteljica 

angleščine 
učiteljica 
angleščine 

učiteljica 
angleščine 

vzgojiteljica 
s » CAE« 
certifikatom 

učiteljica 
angleščine 

število let 
poučevanja 

3 3 14 15 2 

število let 
poučevanja 
na zgodnji 
stopnji 

3 3 3 8 1 

Podatki o izvedbi pouka 
število ur na 
leto 

20 35 60 35 65 

trajanje ure v 
angleščini 

45 minut 45 minut 45 minut 45 minut 45 minut 

pogostost 
izvajanja ure 

1x na teden 1x na teden 2x na teden 1x na teden 2x na teden 

čas izvedbe po pouku v sklopu 
rednih ur 
pouka 

pred 
poukom 

po pouku po pouku 

uporaba 
angleščine 
med uro 

25–50 % 25–50 % 50–70 % 70–85 % 50–70 % 

pristop k 
poučevanju 

učbenik, 
poslušanje 
zgodbic, 
učenje pesmic, 
flashcards 

učbenik in 
delovni zvezek 

delovni 
zvezek, veliko 
slikovnega 
materiala, 
pametna tabla 

učbenik 
 

učbenik 
 

* število učencev, ki so bili prisotni na dan testiranja in so reševali teste 
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Tabela 5: Osnovni podatki o šolah, zajetih v vzorcu, kjer poučevanje poteka po pristopu 

vsebinsko in jezikovno celostnega učenja 

 

 šola 6 šola 7 šola 8 šola 9 šola 10 

Podatki o razredih 
razred 2. 2. 2. 2. 2. 

število 
učencev* 

12 13 16 19 22 

število 
dečkov 

število 
deklic 

9 3 9 4 10 6 12 7 10 12 

Podatki o učiteljih, ki poučujejo angleščino v izbranih razredih 
izobrazba učitelj 

angleščine 
učiteljica 
razrednega 
pouka s 
PIAOŠ1 

učiteljica 
angleščine 

učiteljica 
angleščine 

učiteljica 
razrednega 
pouka s 
PIAOŠ 

število let 
poučevanja 

3 11 13 3 10 

število let 
poučevanja 
na zgodnji 
stopnji 

3 11 13 3 9 

Podatki o izvedbi pouka 
število ur na 
leto 

15 35 25 35 20 

trajanje ure v 
angleščini 

od 20 do 30 
minut 

45 minut od 20 do 30 
minut 

od 20 do 30 
minut 

od 20 do 30 
minut 

pogostost 
izvajanja ure 

1x na teden 1x na teden 1x na teden 1x na teden 2x na teden 

čas izvedbe v sklopu 
rednih ur 
pouka 

v sklopu 
rednih ur 
pouka 

pred 
poukom 

v sklopu 
rednih ur 
pouka 

v sklopu 
rednih ur 
pouka 

uporaba 
angleščine 
med uro 

85–100 % 85–100 % 85–100 % 85–100 % 85–100 % 

pristop k 
poučevanju 

integracija, 
sodelovanje z 
razredničarko 

CLIL°  in 
integracija, 
sodelovanje z 
razredničarko 

CLIL°  in 
integracija, 
sodelovanje z 
razredničarko 

CLIL°  in 
integracija, 
sodelovanje z 
razredničarko 

CLIL° 
sodelovanje z 
razredničarko 

* število učencev, ki so bili prisotni na dan testiranja in so reševali teste 
° vsebinsko in jezikovno celostno učenje 

 

 

                                                
1 Študijski program za izpopolnjevanje učiteljic in učiteljev razrednega pouka za poučevanje angleškega jezika v 
drugem obdobju osnovne šole 
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V raziskavo so bili, tako kot je bilo načrtovano, zajeti učenci drugih razredov, ki se že drugo 

leto učijo angleščino. Žal pa zaradi same organizacije pouka, ki je od šole do šole zelo 

različna, razlik med dobljenimi rezultati ne bomo mogli zagotovo pripisati samemu pristopu 

učenja. 

 

Iz grafa 1  lahko preberemo, da je bilo v raziskavo zajetih več učencev, kjer pouk poteka po 

tradicionalnem pristopu, povsod pa je število deklic nižje kot dečkov. 

 

Graf 1: število in spol učencev zajetih v vzorec raziskave 

 
 
Na šolah, ki so zajete v skupino, kjer poučujejo po pristopu vsebinsko in jezikovno celostnega 

učenja, je trajanje ure v angleščini pri vseh razen ene krajše kot pri šolah, ki so zajete v 

skupino šol, kjer pouk angleščine poteka po tradicionalnem pristopu. Prav tako imata dva 

učitelja, ki sta zajeta v skupino šol, kjer poučujejo po pristopu vsebinsko in jezikovno 

celostnega učenja, na razpolago občutno manj ur (20, 25) za poučevanje angleščine, kot jih 

imata dva učitelja s šol, zajetih v skupino šol, kjer pouk angleščine poteka po tradicionalnem 

pristopu (60, 65). Iz tega je razvidno, da je imel določen odstotek učencev, zajetih v skupino 

šol, kjer pouk angleščine poteka po tradicionalnem pristopu, večje možnosti za učenje 

angleščine kot ostali, kar lahko vpliva na rezultate raziskave. Iz podatkov ni razvidno, ali so 

učitelji pri številu ur na leto, kjer ure niso bile 45 minutne, šteli dve krajši uri (od 20 do 30 

minut) za eno. V kolikor so šteli vsako krajšo uro posebej (kot mi je ena izmed učiteljic tudi 

povedala), so bili učenci zajeti v skupino šol, kjer poučujejo po pristopu vsebinsko in 

jezikovno celostnega učenja v veliko manjšemu obsegu  izpostavljeni angleškemu jeziku, kot 
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učenci, zajeti v šole, ki se uče po tradicionalnem pristop. Graf 2 prikazuje primerjavo 

povprečnega števila ur na leto vsake skupine šol, ob predpostavki, da so učiteljice v številu ur 

na leto zajele ure v trajanju 45 minut. Razlika se tako pokaže v sedemnajstih urah v prid 

šolam, kjer poteka poučevanje angleščine po tradicionalnem pristopu. 

 

Graf 2: Povprečno število ur angleščine na šolsko leto 

 
 

Podatki so prikazali, da testirane učence v večini poučujejo učiteljice angleščine, v dveh 

primerih tudi učiteljice razrednega pouka s PIAOŠ (Študijski program za izpopolnjevanje 

učiteljic in učiteljev razrednega pouka za poučevanje angleškega jezika v drugem obdobju 

osnovne šole), v enem primeru pa tudi vzgojiteljica s pridobljenim CAE certifikatom. V 

večini gre za mlade učiteljice, ki na zgodnji stopnji poučujejo enako let ali skoraj enako let, 

kot je njihova skupna delovna doba. 

 

Anketni vprašalnik je zajemal tudi vprašanja, ki so se nanašala na organizacijo pouka v 

lanskem šolskem letu (ko so učenci obiskovali 1. razred), ker pa se podatki skoraj niso 

razlikovali od podatkov za tekoče šolsko leto, le-teh v tabeli nisem prikazala. 

 
Anketni vprašalnik je priložen v prilogi št. 6. 
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3.4.2 Rezultati in interpretacija nalog prve zgodbe, ki je bila posredovana 
slušno in vizualno 
 

Za preverjanje razumevanja zgodbe, ki je bila posredovana slušno in vizualno, sem izbrala 

zgodbo June Crebbin (2004) The flying football založbe Cambridge University press, stopnje 

Elementary. Zgodba je posebej namenjena otrokom, katerih angleščina ni materni jezik. 

Vsebino zgodbe dodajam v prilogi št 1.  

 

 Namen te zgodbe in pripadajočih nalog je bil ugotoviti, ali učenci bolje razumejo zgodbo, če 

jim je le-ta posredovana tudi preko ilustracij v zgodbi.  

 

Ta zgodba se je učencem posredovala najprej. Zgodbo so poslušali dvakrat. Podrobnejša 

navodila, ki so jih dobili učitelji, ki so izvajali testiranje, so v prilogi št. 5. Naloge za 

preverjanje razumevanja zgodbe so v prilogi št. 3. 

 
 
3.4.2.1 Prva naloga 
 
 
Prvo nalogo (slika 4) so lahko učenci reševali že med poslušanjem. Naloga je preverjala 

razumevanje besedišča. Učenci naj bi slišane besede v angleškem jeziku znali povezati z 

ilustracijami, ki so jih opazovali med poslušanjem.  
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Slika 

4: Naloga 1, prva zgodba 
 
V tabeli 6 in 7 so prikazani rezultati te naloge. Rezultati so izraženi v odstotkih učencev, ki so 

pravilno povezali besede s sličicami. 
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Tabela 6: Rezultati naloge 1, prve zgodbe, kjer poučevanje poteka po tradicionalnem 

pristopu 

 

 šola 1 šola 2 šola 3 šola 4 šola 5 skupaj 

bin 85,7 100,0 100,0 71,4 100,0 91,4 
lorry 85,7 100,0 100,0 71,4 100,0 91,4 
garden 95,2 95,0 88,9 85,7 100,0 92,7 
vse tri 
besede 

80,6 95,0 88,9 66,7 100,0 86,2 

 

 
Tabela 7: Rezultati naloge 1, prve zgodbe, kjer poučevanje poteka po pristopu vsebinsko in 

jezikovno celostnega učenja 

 

 šola 6 šola 7 šola 8 šola 9 šola 10 skupaj 

bin 33,8 84,6 75,0 94,7 86,4 74,9 
lorry 66,7 100,0 62,5 36,8 86,4 70,5 
garden 25,0 84,6 81,3 63,2 81.8 67,2 
vse tri 
besede 

16,7 84,6 62,5 36,8 81,8 56,5 

 

 

Rezultati so pokazali, da je nalogo pravilno rešilo večji odstotek učencev, kjer poučevanje 

poteka po tradicionalnem pristopu. Na teh šolah je vse tri besede pravilno povezalo 86,2 % 

otrok, na šolah, kjer poteka pouk po pristopu vsebinsko in jezikovno celostnega učenja pa 

56,5 %.  Primerjava rezultatov je prikazana v grafu 2. 
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Graf 3: Primerjava rezultatov naloge 1, prve zgodbe 

 

 
 
 
 

3.4.2.2 Druga naloga 
 

Učenci so drugo nalogo (slika 5)  reševali po prvem poslušanju zgodbe, dopolnili pa so jo 

lahko še po drugem poslušanju. Naloga je preverjala  razumevanje globalnih idej zgodbe.  

 

 
Slika 5: Naloga 2, prva zgodba 

 

V tabeli 8 in 9 so prikazani rezultati te naloge. Rezultati so izraženi v odstotkih učencev, ki so 

obkrožili pravilno sličico. 
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Tabela 8: Rezultati naloge 2, prve zgodbe, kjer poučevanje poteka po tradicionalnem 

pristopu 

 

 šola 1 šola 2 šola 3 šola 4 šola 5 skupaj 

pravilna sličica - 
nogometaš 

95,2 100,0 83,3 100,0 100,0 95,7 

 

 

Tabela 9: Rezultati naloge 2, prve zgodbe, kjer poučevanje poteka po pristopu vsebinsko in 

jezikovno celostnega učenja 

 

 šola 6 šola 7 šola 8 šola 9 šola 10 skupaj 

pravilna sličica - 
nogometaš 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

Rezultati so pokazali, da so to nalogo pravilno rešili vsi učenci, kjer poučevanje poteka po 

pristopu vsebinsko in jezikovno celostnega učenja. Na šolah, kjer poteka učenje angleščine po 

tradicionalnem pristopu, je to nalogo rešilo 95,7 % vseh učencev. Razmerje je razvidno iz 

grafa 4. 

 

Graf 4: Primerjava rezultatov naloge 2, prve zgodbe 
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3.4.2.3 Tretja naloga 

 

Učenci so tretjo nalogo (slika 6)  reševali po prvem poslušanju zgodbe, dopolnili pa so jo 

lahko še po drugem poslušanju. Naloga je preverjala  razumevanje besedišča.  

 

 

 
Slika 6: Naloga 3, prva zgodba 

 

V tabeli 10 in 11 so prikazani rezultati te naloge. Rezultati so izraženi v odstotkih učencev, ki 

so obkrožili pravilen odgovor. 

 

Tabela 10: Rezultati naloge 3, prve zgodbe, kjer poučevanje poteka po tradicionalnem 

pristopu 

 

 šola 1 šola 2 šola 3 šola 4 šola 5 skupaj 

pravilen odgovor - 
hišnik 

95,2 100,0 100,0 76,2 94,7 93,2 

 

 

Tabela 11: Rezultati naloge 3, prve zgodbe, kjer poučevanje poteka po pristopu vsebinsko in 

jezikovno celostnega učenja 

 

 šola 6 šola 7 šola 8 šola 9 šola 10 skupaj 

pravilen odgovor - 
hišnik 

83,3 100,0 81,3 47,4 81,8 78,8 
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Rezultati kažejo, da so bili pri reševanju te naloge uspešnejši učenci s šol, kjer učenje poteka 

po tradicionalnem pristopu, in sicer za 14,4 %. Razmerje je razvidno iz grafa 5. 

 

Graf 5: Primerjava rezultatov naloge 3, prve zgodbe 

 
 

3.4.2.4 Četrta naloga 
 

Učenci so četrto nalogo (slika 7)  reševali po prvem poslušanju zgodbe, dopolnili pa so jo 

lahko še po drugem poslušanju. Naloga je preverjala razumevanje globalnih idej zgodbe.  

 
 

Slika 7: Naloga 4, prva zgodba 
 

Pravilni trditvi sta bili:   

a) Bila je nova. 
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c) Znala je leteti. 

 

V tabeli 12 in 13 so prikazani rezultati te naloge. Rezultati so izraženi v odstotkih učencev, ki 

so ustrezno označili trditve.  

Pod terminom »vse trditve« so zajeti učenci, ki so kot pravilnega označili le odgovora a) in c). 

Večina učencev poleg pravilnih trditev za pravilne ni označila katere druge. Nekateri so; ti so 

najpogosteje obkrožili odgovor d) Nikoli se ni umazala. 

 

Tabela 12: Rezultati naloge 4, prve zgodbe, kjer poučevanje poteka po tradicionalnem 

pristopu 

 

 šola 1 šola 2 šola 3 šola 4 šola 5 skupaj 

vse trditve  66,7 70,0 88,9 23,8 68,4 61,6 
označili a) kot 
pravilno trditev 

71,4 70,0 88,9 33,3 84,2 69,6 

označili c) kot 
pravilno trditev 

28,6 30,0 5,6 61,9 10,5 27,3 

označili a) in c) 
kot pravilni 
trditvi 

0,0 0,0 5,6 4,8 0,0 2,1 

 

 

Tabela 13: Rezultati naloge 4, prve zgodbe, kjer poučevanje poteka po pristopu vsebinsko in 

jezikovno celostnega učenja 

 

 šola 6 šola 7 šola 8 šola 9 šola 10 skupaj 

vse trditve  16,7 61,5 68,8 21,1 27,3 39,1 
označili a) kot 
pravilno trditev 

16,7 61,5 68,8 31,6 27,3 41,2 

označili c) kot 
pravilno trditev 

83,3 15,4 31,3 57,9 68,2 51,2 

označili a) in c) 
kot pravilni 
trditvi 

0,0 7,7 0,0 0,0 4,5 2,4 

 

 

Rezultati so pokazali, da je imelo več učencev ustrezno označenih trditev na šolah, kjer 

poteka učenje angleščine po tradicionalnem pristopu. Vse trditve je na teh šolah ustrezno 

označilo 61,6 % učencev, na šolah kjer poteka poučevanje angleščine po pristopu vsebinsko 
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in jezikovno celostnega učenja pa 39,1 % učencev.  Na vseh šolah so učenci, ki so označili le 

eno pravilno trditev pogosteje označili trditev a) Bila je nova. Primerjava rezultatov je 

razvidna iz grafa 6. 

 

Graf 6: Primerjava rezultatov naloge 4, prve zgodbe 

 
 

3.4.2.5 Peta naloga 
 

Učenci so peto nalogo (slika 8)  reševali po prvem poslušanju zgodbe, dopolnili pa so jo lahko 

še po drugem poslušanju. Naloga je bila odprtega tipa in je preverjala  razumevanje globalnih 

idej zgodbe.  

 

 
Slika 8: Naloga 5, prva zgodba 

 

Učenci so zapisali naslednje odgovore, ki sem jih upoštevala kot pravilne: 
- iskal je žogo,  

- ker je imel težave z žogo, 

- žoga je vedno ušla,  



-51- 
 

- po nesreči so jo »nabili«,  

- žoga je vedno nekam odletela,  

- ker je izgubil žogo,  

- ker je žoga vedno zletela nekam daleč,  

- ker mu je žoga odletela na vrt, v smetnjak in na tovornjak,  

- ker je žoga letela, 

- ker mu je žoga ušla,  

- ker je hotel poiskati žogo, 

- ker je hotel žogo dobiti nazaj,  

- žoga je padla v smetnjak,  

- žoga je padla na vrt,  

- ker mu je hišnik umival žogo,  

- ker je moral k hišniku po žogo, 

- iskal je hišnika.  

Nekaj učencev je točno navedlo, kam vse je žoga padla in da jo je moral iskati, zaradi česar je 

zamujal k pouku. 

 

Med dvoumne odgovore sem štela naslednje odgovore: 

- ker je igral nogomet,  

- ker se je igral,  

- zaradi nogometa,  

- ker je brcal žogo,  

- ker se je žogal. 

- ker se je igral z žogo,  

- zaradi žoge. 

 Ti odgovori niso dovolj utemeljeni. Ne moremo vedeti, ali je bilo mišljeno, da se je med tem 

časom, ko so bili drugi pri pouku, igral, ali pa je bilo njegovo zamujanje posledica igranja. Če 

bi se preverjanje izvajalo ustno, bi lahko učence povprašali po natančnejši opredelitvi in bi 

tako lahko njihove odgovore razvrstili med pravilne ali nepravilne.  

Med vsemi odgovori se je pojavil le eden nepravilen odgovor: 

- ker je pozabil naviti budilko. 

  
Dva učenca na  vprašanje nista odgovorila.  
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V tabeli 14, 15  in grafu 7 so prikazani rezultati naloge glede na posamezne šole. Rezultati so 

izraženi v odstotkih. 

 
Tabela 14: Rezultati naloge 5, prve zgodbe, kjer poučevanje poteka po tradicionalnem 

pristopu 

 

 šola 1 šola 2 šola 3 šola 4 šola 5 skupaj 

pravilen 
odgovor 

28,6 95,0 94,4 90,5 21,1 65,9 

dvoumen 
odgovor 

71,4 5,0 5,6 9,5 78,9 34,1 

nepravilen 
odgovor 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

brez odgovora 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

 
Tabela 15: Rezultati naloge 5, prve zgodbe, kjer poučevanje poteka po pristopu vsebinsko in 

jezikovno celostnega učenja 

 

 šola 6 šola 7 šola 8 šola 9 šola 10 skupaj 

pravilen 
odgovor 

50,0 61,5 56,3 57,9 68,2 58,9 

dvoumen 
odgovor 

50,0 38,5 31,3 42,1 27,3 37,8 

nepravilen 
odgovor 

0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 1,2 

brez odgovora 0,0 0,0 6,2 0,0 4,5 2,1 
 

 

Rezultati kažejo, da so bili pri reševanju naloge uspešnejši učenci, kjer poučevanje angleščine 

poteka po tradicionalnem pristopu. Med temi učenci ni bilo nepravilno rešenih  ali 

neodgovorjenih nalog. Prav tako je bil nižji odstotek dvoumnih odgovorov. 
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Graf 7: Primerjava rezultatov naloge 5, prve zgodbe 

 

 

 
3.4.2.6 Primerjava uspešnosti posameznega pristopa učenja glede na rezultate 
prve zgodbe 
 

Pri vseh nalogah razen ene so bili pri reševanju nalog uspešnejši učenci, kjer poučevanje 

angleščine poteka po tradicionalnem pristopu. Učenci, zajeti v skupino šol, kjer poučevanje 

angleščine poteka po pristopu vsebinsko in jezikovno celostnega učenja, so bili boljši le pri 

drugi nalogi, ki je preverjala razumevanje globalnih idej zgodbe. Največja razlika se je 

pokazala pri nalogi 1, ki je preverjala razumevanje besedišča. Podrobna primerjava je 

razvidna iz tabele 16. Rezultati so izraženi v odstotkih učencev, ki so pravilno rešili naloge. 

 

Tabela 16: Primerjava rezultatov prve zgodbe glede na posamezen pristop 

 

 Tradicionalen pristop Pristop vsebinsko in 
jezikovno celostnega 
učenja 

1. naloga 86,2 56,5 
2. naloga 95,7 100,0 
3. naloga 93,2 78,8 
4. naloga 61,6 39,1 
5. naloga 65,9 58,9 
skupaj 80,5 66,7 
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Glede na podatek, da so imeli učenci, zajeti v skupino šol, kjer poteka poučevanje angleščine 

po pristopu vsebinsko in jezikovno celostnega učenja, v povprečju manjše število ur 

angleščine na leto (razlika je v 17 urah, kar znaša 24,6 %, ob predpostavki da je skupno 

število ur zajemalo ure v trajanju 45 minut), bi bilo potrebno pri primerjavi podatkov 

upoštevati tudi to. V spodnjem grafu sem rezultate prikazala tako, da sem procentu za pristop 

vsebinsko in jezikovno celostnega učenja prištela toliko odstotkov, kolikor so v povprečju na 

leto imeli manj ur angleščine od šol, kjer poučevanje angleščine poteka po tradicionalnem 

pristopu. Glede na to primerjavo so učenci, zajeti v skupino šol, kjer poučevanje angleščine 

poteka po pristopu vsebinsko in jezikovno celostnega učenja, bolje reševali vse naloge razen 

prve, ki je preverjala specifično besedišče zgodbe. Razmerja so razvidna iz spodnjega grafa. 

 

Graf 8: Primerjava rezultatov prve zgodbe glede na posamezni pristop 

 
 

Ustreznejša primerjava bi zahtevala zahtevnejšo statistično obdelavo podatkov. Izračunati bi 

bilo potrebno analizo kovariance, kar pa je za diplomanta razredne stopnje prezahtevno.  

 

3.4.3 Rezultati in interpretacija nalog druge zgodbe, ki je bila posredovana 
samo slušno  
 

Za preverjanje razumevanja zgodbe, ki je bila posredovana le slušno, sem izbrala zgodbo 

Gerald Rose (2004) We're going on a picnic, založbe Cambridge University press, stopnje 

Elementary. Zgodba je posebej namenjena otrokom, katerih angleščina ni materni jezik. 

Vsebino zgodbe dodajam v prilogi št 2, naloge za preverjanje pa v prilogi št. 4. 
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Ta zgodba je enake zahtevnostne stopnje kot prva in izdana pri isti založbi. Zgodbi se med 

seboj razlikujeta po vsebini, saj obravnavata različni temi in tako zajemata različna besedišča. 

Preverjanje razumevanja zgodbe se je odvijalo na enak način kot pri prvi zgodbi.  

 
 
3.4.3.1 Prva naloga 
 
Prvo nalogo (slika 9) so lahko učenci reševali že med poslušanjem. Naloga je preverjala 

razumevanje besedišča.  

 

 
Slika 9: Naloga 1, druga zgodba 

 

V zgodbi se omenja pet izmed živali, ki so prikazane v nalogi. Te živali so: konj, ovca, pes, 

račka, labod. 

 

Večina učencev je obkroževala samo živali, ki se v zgodbi omenjajo, nekateri pa so poleg teh 

obkrožali tudi živali, ki se v zgodbi ne omenjajo. Najpogosteje obkrožena žival izmed živali, 

ki se v zgodbi omenjajo, je bil pes, najmanj pogosto obkrožena pa labod. Med tistimi živalmi, 

ki se v zgodbi ne omenjajo, je bil najpogosteje obkrožen zajec. 

En učenec (zajet v šole, kjer poteka poučevanje angleščine po pristopu vsebinsko in jezikovno 

celostnega učenja)  je obkrožil vse živali v nalogi, eden (zajet v šole, kjer poteka poučevanje 

angleščine po tradicionalnem pristopu) pa ni obkrožil nobene. 

V tabeli 17 in 18 in grafu 9 so prikazani rezultati te naloge. Rezultati so izraženi v odstotkih 

učencev, ki so pravilno rešili nalogo oziroma so obkrožili določeno število živali, ki se v 
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zgodbi omenjajo. Pod terminom pravilno rešena naloga so zajeti učenci, ki so obkrožili vse 

živali, ki se v zgodbi omenjajo in niso obkrožili nobene, ki se v zgodbi ne omenja. 

 

Tabela 17: Rezultati naloge 1, druge zgodbe, kjer poučevanje poteka po tradicionalnem 

pristopu 

 

 šola 1 šola 2 šola 3 šola 4 šola 5 skupaj 

pravilno 
rešena 
naloga 

9,5 80,0 100,0 0,0 0,0 37,9 

obkrožene 
vse živali 
iz zgodbe 
(5) 

19,0 95,0 0,0 0,0 0,0 42,8 

obkrožene 
4 živali iz 
zgodbe 

81,0 5,0 0,0 66,7 94,7 49,5 

obkrožene  
3 živali iz 
zgodbe in 
manj 

0,0 0,0 0,0 33,3 5,3 7,7 

 

Tabela 18: Rezultati naloge 1, druge zgodbe, kjer poučevanje poteka po pristopu vsebinsko 

in jezikovno celostnega učenja 

 

 šola 6 šola 7 šola 8 šola 9 šola 10 skupaj 

pravilno 
rešena 
naloga 

0,0 23,1 6,3 15,8 13,6 11,8 

obkrožene 
vse živali 
iz zgodbe 
(5) 

25,0 23,1 6,3 42,1 22,7 23,8 

obkrožene 
4 živali iz 
zgodbe 

33,3 61,5 43,7 31,6 77,3 49,5 

obkrožene  
3 živali iz 
zgodbe in 
manj 

41,7 15,4 50,0 26,3 0,0 26,7 
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Graf 9: Primerjava rezultatov naloge 1, druge zgodbe 

 

 
 

Rezultati kažejo, da so bili pri reševanju naloge uspešnejši učenci iz šol, kjer učenje 

angleščine poteka po tradicionalnem pristopu. 

 
3.4.3.2 Druga naloga 
 

Učenci so drugo nalogo (slika 10)  reševali po prvem poslušanju zgodbe, dopolnili pa so jo 

lahko še po drugem poslušanju. Naloga je preverjala razumevanje globalnih idej zgodbe. 

 

 
Slika 10: Naloga 2, druga zgodba 

 

Pravilna sličica predstavlja štiri člansko družino: očeta, mamo, sina, hčerko. Babica se v 

zgodbi omenja, ampak z njimi ni odšla na piknik. 

 



-58- 
 

V tabeli 19 in 20 in grafu 10 so prikazani rezultati te naloge. Rezultati so izraženi v odstotkih 

učencev, ki so obkrožili pravilno sličico.  

 

Tabela 19: Rezultati naloge 2, druge zgodbe, kjer poučevanje poteka po tradicionalnem 

pristopu 

 

 šola 1 šola 2 šola 3 šola 4 šola 5 skupaj 

pravilna sličica 42,9 80,0 83,3 76,2 89,5 74,4 

 

 

Tabela 20: Rezultati naloge 2, druge zgodbe, kjer poučevanje poteka po pristopu vsebinsko 

in jezikovno celostnega učenja 

 

 šola 6 šola 7 šola 8 šola 9 šola 10 skupaj 

pravilna sličica  41,7 46,2 93,8 42,1 45,4 53,8 

 

Rezultati so pokazali, da je to nalogo pravilno rešil večji odstotek učencev iz šol, kjer učenje 

angleščine poteka po tradicionalnem pristopu. 

 

Graf 10: Primerjava rezultatov naloge 2, druge zgodbe 
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3.4.3.3 Tretja naloga 

 

Učenci so tretjo nalogo (slika 11)  reševali po prvem poslušanju zgodbe, dopolnili pa so jo 

lahko še po drugem poslušanju. Naloga je preverjala razumevanje globalnih idej zgodbe.  

 

 
Slika 11: Naloga 3, druga zgodba 

 

Družina je v zgodbi iskala primeren prostor za piknik. 

V tabeli 21, 22  in grafu 11 so prikazani rezultati naloge. Rezultati so izraženi v odstotkih 

učencev, ki so ustrezno označili trditve. Pod terminom »vse trditve« so zajeti učenci, ki so kot 

pravilen označili le b) odgovor: primeren prostor za piknik. Nekateri učenci so poleg 

pravilnega odgovora označili za pravilno še kakšno drugo trditev, najpogosteje trditev d) 

živali.  

 

Tabela 21: Rezultati naloge 3, druge zgodbe, kjer poučevanje poteka po tradicionalnem 

pristopu 

 

 šola 1 šola 2 šola 3 šola 4 šola 5 skupaj 

vse trditve  61,9 65,0 88,9 85,7 94,7 79,2 
označili b) kot 
pravilno trditev 

90,5 100,0 94,4 85,7 100,0 94,1 
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Tabela 22: Rezultati naloge 3, druge zgodbe, kjer poučevanje poteka po pristopu vsebinsko 

in jezikovno celostnega učenja 

 

 

 

 

 

Graf 11: Primerjava rezultatov naloge 3, druge zgodbe 

 

 
 

Rezultati kažejo, da so bili pri reševanju nalog uspešnejši učenci s šol, kjer poučevanje 

angleščine poteka po tradicionalnem pristopu. 

 

3.4.3.4 Četrta naloga 

 

Učenci so četrto nalogo (slika 12)  reševali po prvem poslušanju zgodbe, dopolnili pa so jo 

lahko še po drugem poslušanju. Naloga je preverjala  razumevanje globalnih idej zgodbe.  

 šola 6 šola 7 šola 8 šola 9 šola 10 skupaj 

vse trditve  75,0 53,8 37,5 36,8 54,5 51,5 
označili b) kot 
pravilno trditev 

100,0 84,6 62,5 89,5 86,4 84,6 
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Slika 12: Naloga 4, druga zgodba 

 
Družina v zgodbi je nazadnje le imela piknik, in sicer na babičinem vrtu. 

 

V tabeli 23 in 24 so prikazani rezultati te naloge. Rezultati so izraženi v odstotkih učencev, ki 

so obkrožili pravilen odgovor. 

 

Tabela 23: Rezultati naloge 4, druge zgodbe, kjer poučevanje poteka po tradicionalnem 

pristopu 

 

 šola 1 šola 2 šola 3 šola 4 šola 5 skupaj 

pravilen odgovor  52,4 95 77,8 66,7 89,5 76,3 

 

 

Tabela 24: Rezultati naloge 4, druge zgodbe, kjer poučevanje poteka po pristopu vsebinsko 

in jezikovno celostnega učenja 

 

 šola 6 šola 7 šola 8 šola 9 šola 10 skupaj 

pravilen odgovor  66,7 76,9 25,0 47,4 27,3 48,6 

 

Rezultati kažejo, da so bili pri reševanju te naloge uspešnejši učenci s šol, kjer učenje poteka 

po tradicionalnem pristopu, in to za 27,7 odstotkov. Razmerje je razvidno iz grafa 12. 
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Graf 12: Primerjava rezultatov naloge 4, druge zgodbe 

 
 

3.4.3.5 Peta naloga 
 

Učenci so peto nalogo (slika 13)  reševali po prvem poslušanju zgodbe, dopolnili pa so jo 

lahko še po drugem poslušanju. Naloga je bila odprtega tipa in je preverjala razumevanje 

globalnih idej zgodbe.  

 

 

Slika 13: Naloga 5, druga zgodba 

 

V zgodbi se je družini pripetilo več neprijetnih stvari. Družina nikakor ni mogla najti 

primernega prostora za piknik. Kamorkoli so prišli, je bilo nekaj narobe. S prvega najdenega 

prostora jih je pregnal konj, ki je hotel pojesti kolaček. Z drugega prostora so jih pregnale 

ovce, s tretjega pa psi. Pristali so na čolnu, vendar so se okrog njih pojavile račke, labod pa je 

prestrašil deklico, zato je padla v vodo. Nazadnje so vsi pristali v vodi. Ko so se želeli 

odpeljati, je avto obtičal v blatu. Pri porivanju avta, jih je le-ta poškropil z blatom. 
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Učenci so zapisali naslednje odgovore, ki sem jih upoštevala kot pravilne: 

- padli so v vodo,  

- obtičali so v blatu,  

- padli so v blato,  

- avto je obtičal v blatu,  

- živali so jim jedle hrano,  

- bilo je preveč živali,  

- da so se morali premeščati,  

- živali jim niso bile prijetne,  

- živali so jim bile napoti, 

-  živali so jih napadale, 

- bilo je hrupno,  

- zaradi živali niso imeli prostora za piknik, 

- napadel jih je pes.  

 

Večina učencev je omenila le en pravilen dogodek, nekaj pa jih je omenilo tudi več. 

Nekaj odgovorov je bilo tudi premalo utemeljenih, vendar ker so bili smiselni in so kazali, da 

učenci razumejo zgodbo, sem jih štela med pravilne.  

 

Ti odgovori so bili: 

- videli so živali,   

- vedno so prišle živali, 

- prišel je kuža,  

- srečali so konja, kužka in raco,  

- srečali so ovco, 

- pokvaril se je avto. 

Med  nepravilne sem štela naslednje odgovore: 

- niso imeli piknika,  

- nič se jim ni zgodilo,  

- počila je guma,  

- niso mogli vzeti vseh živali na piknik,  

- ker je prišel medved,  

- začel je padati dež,  

- ker je bilo slabo vreme, 
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- ker so iskali živali, 

- ker niso našli zaklada,  

- živali so jim zbežale,  

- čoln je potonil. 

 

V tabeli 25, 26  in grafu 13 so prikazani rezultati naloge glede na posamezne šole. Rezultati so 

izraženi v odstotkih. 

 
Tabela 25: Rezultati naloge 5, druge zgodbe, kjer poučevanje poteka po tradicionalnem 

pristopu 

 

 šola 1 šola 2 šola 3 šola 4 šola 5 skupaj 

pravilen 
odgovor 

19,0 95,0 100,0 81,0 100,0 79,0 

brez  
odgovora 

47,6 5,0 0,0 0,0 0,0 10,5 

 

 
Tabela 26: Rezultati naloge 5, druge zgodbe, kjer poučevanje poteka po pristopu vsebinsko 

in jezikovno celostnega učenja 

 

 šola 6 šola 7 šola 8 šola 9 šola 10 skupaj 

pravilen 
odgovor 

75,0 76,9 81,3 31,6 13,6 55,7 

brez  
odgovora 

0,0 7,7 6,3 0,0 68,2 16,4 
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Graf 13: Primerjava rezultatov naloge 5, druge zgodbe 

 
 
Rezultati kažejo, da so bili pri reševanju naloge uspešnejši učenci, kjer poučevanje angleščine 

poteka po tradicionalnem pristopu. Med temi učenci jih tudi manj ni odgovorilo na vprašanje. 

 

3.4.3.6 Primerjava uspešnosti posameznega pristopa učenja glede na rezultate 
druge zgodbe 
 

Pri vseh nalogah so bili pri reševanju nalog uspešnejši učenci, kjer poučevanje angleščine 

poteka po tradicionalnem pristopu. Za primerjavo rezultatov v tabeli 27 sem pri vseh nalogah 

vzela le pravilno rešene naloge. Rezultati so izraženi v odstotkih učencev, ki so pravilno rešili 

naloge.  

 

Tabela 27: Primerjava rezultatov druge zgodbe glede na posamezen pristop 

 Tradicionalen pristop Pristop vsebinsko in 
jezikovno celostnega 
učenja 

1. naloga 37,9 11,8 
2. naloga 74,4 53,8 
3. naloga 79,2 51,5 
4. naloga 76,3 48,6 
5. naloga 79,0 55,7 
skupaj 69,4 44,3 
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Tako kot pri primerjavi podatkov prve naloge tudi pri drugi zaradi velike razlike v 

povprečnem številu ur na leto med obema skupinama ne moremo enostavno zaključiti, da 

rezultati odražajo uspešnost posameznega pristopa, saj bi tako bili pristranski. Za boljšo 

primerjavo rezultatov sem podatke zopet prilagodila, tako  da sem procentu za pristop 

vsebinsko in jezikovno celostnega učenja prištela toliko odstotkov, kolikor so v povprečju 

imeli manj ur angleščine od šol, kjer poučevanje angleščine poteka po tradicionalnem 

pristopu. Glede na to primerjavo dosegajo učenci, zajeti v skupino šol, kjer učenje poteka po 

vsebinsko in jezikovno celostnem učenju, boljše rezultate pri drugi in peti nalogi, ki sta 

preverjali razumevanje globalnih idej zgodbe, v povprečju pa so slabši le za 0,5%. Razmerja 

glede na posamezno nalogo so razvidna iz spodnjega grafa. 

 

Graf 14: Primerjava rezultatov druge zgodbe glede na posamezen pristop 

 
 

Tako kot za primerjavo podatkov prve naloge, bi bila tudi za primerjavo podatkov druge 

potrebna statistično relevantna primerjava, ki pa v obeh primerih zahteva znanje in izkušnje 

pri statističnih metodah in postopkih na  višjem nivoju zahtevnosti. 

 

3.4.4 Primerjava rezultatov nalog prve in druge zgodbe 

 
Za primerjavo rezultatov med obema zgodbama sem pri vseh nalogah vzela le pravilno rešene 

naloge. Rezultate sem prikazala v odstotkih učencev, ki so jih pravilno rešili. Kot je razvidno 

iz grafa 13 sta obe skupini v povprečju dosegali boljše rezultate pri nalogah, ki so se nanašale 

na prvo zgodbo, ki je bila podana vizualno in slušno. Iz tega lahko sklepamo, da so bile 
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ilustracije zgodbe učencem obeh skupin v pomoč pri razumevanju zgodbe, zato je takšen 

način podajanje vsebin za zgodnje učenje tujega jezika ustreznejši. 

 
Graf 13: Primerjava rezultatov obeh zgodb 

 
 
Rezultati kažejo, da je bila razlika med obema pristopoma poučevanja večja pri drugi zgodbi. 

Iz tega bi lahko sklepali, da je podajanje zgodbe s pomočjo ilustracij še posebej pomembno za 

učence, ki se angleščino učijo po pristopu vsebinsko in jezikovno celostnega učenja. Tej 

skupini učencev pomen zgodbe v slovenščini ni dodatno posredovan, zato so verjetno bolj 

vajeni iskati pomen s pomočjo ilustracij; kar pa (predvidevam) ne velja za učence, ki se uče 

angleščino po tradicionalnem pristopu. Ti vedo, da jim bo zgodba oz. posamezen pomen 

posameznih besed po prebrani zgodbi razložen v slovenščini. Vse to nas vodi tudi  k 

sklepanju, da si učenci, ki se učijo po pristopu vsebinsko in jezikovno celostnega učenja, 

zaradi načina učenja posledično v večji meri razvijajo tudi učne veščine. 
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3.5 Diskusija 
 

Glede na primerjavo rezultatov prve in druge zgodbe lahko potrdim drugo hipotezo: 

»Razumevanje zgodbe v angleščini, ki je posredovana slušno in vizualno, je boljše od 

razumevanja zgodbe, ki je posredovana samo slušno.« Sklepam lahko, da učenci bolje 

razumejo zgodbo, če se jim le-ta posreduje tudi vizualno in ne samo slušno. Zatorej je takšen 

način obravnave zgodbe pri mlajših učencih primernejši.  

 

Glede na rezultate nalog moram ovreči prvo hipotezo: »Učenci, ki se učijo angleščino po 

pristopu vsebinsko in jezikovno celostnega učenja, dosegajo boljše rezultate od učencev, ki se 

učijo po tradicionalnem načinu.« Učenci, ki se učijo angleščino po pristopu vsebinsko in 

jezikovno celostnega učenja, so dosegli boljše rezultate le pri eni nalogi. Vendar, ker so le-ti 

imeli v povprečju manjše število ur angleščine na leto in je bila organizacija dela med šolami 

zelo različna, prav tako z gotovostjo ne morem trditi, da je v teh razredih potekalo vsebinsko 

in jezikovno celostno učenje na ustrezen način; ne morem sklepati, da pristop vsebinsko in 

jezikovno celostnega učenja pri nas ni uspešen in ga ne kaže uporabljati v prihodnosti. Ker 

gre pri nas le za začetke uvajanja vsebinsko in jezikovno celostnega učenja pri pouku 

angleščine na nižji stopnji, je smiselno to področje še raziskovati, preden lahko dokončno 

rečemo, da naši učenci po tem pristopu dosegajo slabše rezultate.  

 

Glede na to da morajo učenci po pristopu vsebinsko in jezikovno celostnega učenja, sami 

razvozlati pomen besed, saj poteka poučevanje angleščine popolnoma ali skoraj samo v 

angleščini, morda potrebujejo več časa, da pridejo do določenega nivoja znanja, zato bi bilo 

smiselno preverjati uspeh pristopa šele po večih letih učenja. Tako je bilo tudi v primeru 

raziskav, navedenih v teoretičnem delu diplomske naloge. Po drugi strani lahko sklepam, da 

je za uspešnost pomembna tudi količina časa, namenjena poučevanju tujega jezika in ne le 

posamezen pristop poučevanja, sploh če oba sledita dobri praksi zgodnjega poučevanja jezika, 

saj so učenci v skupini šol, ki so imele v povprečju več ur angleščine na leto, dosegli boljše 

rezultate. 

 
Sklepam lahko tudi, da so bile same naloge za preverjanje razumevanja zgodb bližje  

učencem, ki se uče po tradicionalnem pristopu, saj so vajeni reševati podobne naloge v 

delovnih zvezkih. Učenci,  ki se učijo po pristopu vsebinsko in jezikovno celostnega učenja, 
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ne uporabljajo posebnih učbenikov in delovnih zvezkov za angleščino. S tega vidika bi lahko 

imeli prednost pri reševanju nalog učenci, ki se uče po tradicionalnem pristopu, kar bi lahko 

vplivalo na njihov boljši rezultat.  

 

Ko bo zgodnje učenje tujega jezika postalo obvezni predmet že od drugega razreda, kot to 

priporoča Bela knjiga (Gl. 2011, str. 127), bo le-to izpeljano bolj sistematično in do takšnih 

velikih razlik v sami organizaciji pouka ne bo več prihajalo. V osnutku učnega načrta za pouk 

tujega jezika v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju (1.VIO) v osnovni šoli (Gl. Jazbec 

idr, 2010, str. 25, 27)  je v okviru didaktičnih priporočil omenjen tudi koncept vsebinsko in 

jezikovno celostnega učenja. Tako bo možno izpeljati raziskave, v katerih bo primerjava 

rezultatov poučevanja po različnih pristopih objektivnejša, saj bo možno izbrati šole, ki se 

bodo razlikovale le po tem. Seveda pa bi bilo potrebno zagotoviti pravilno izvajanje 

vsebinsko in jezikovno celostnega učenja. Potrebno bi bilo razmisliti tudi o testih, ki bi bili 

najbolj primerni za ugotavljanje razlik med pristopi učenja na zgodnji stopnji. 

 

Strinjam se z Jazbec idr. (2010, str. 5), ki so zapisale:  

     Zavedamo se, da nov didaktični koncept učenja in poučevanja tujih jezikov odpira         

veliko dilem (…). Pomirja nas dejstvo, da na tem področju nismo osamljeni in se pri iskanju 

rešitev lahko opremo na rešitve iz tujine, ki so lahko dobra podpora domači praksi. 

Nedvomno pa je potrebno upoštevati naša specifična, kulturna, učna izhodišča in tradicijo 

učenja ter poučevanja. Tako je možno le v konstruktivni diskusiji iskati optimalno pot za naš 

kulturni prostor in šolski sistem. 

Ob tem so pripomnile, da vsebinsko in jezikovno celostnega učenja ne želijo zgolj »kopirati« 

v našo prakso, saj je ob tem potreben racionalen in strokoven razmislek. Menijo, da bomo z 

domačimi posebnostmi, kot so kakovost timskega dela in celostni pristop izvajanja različnih 

predmetov, kvalitetno nadgradili in oblikovali lastni didaktični koncept. Praksa bo pokazala, 

za katera okolja so določeni primeri bolj ali manj pomembni (Prav tam, str. 5, 6). 
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4 ZAKLJUČEK 
 

Tuji jezik se bo v bližnji prihodnosti zagotovo začel obvezno poučevati že od drugega razreda 

naprej. Ali bo z zakonom določen tudi način poučevanja, še ni znano. Vsekakor bo moral biti 

pouk naravnan primerno učenčevi razvojni stopnji, njegovim interesom in sposobnostim. Da 

je način podajanja učne snovi zelo pomemben, je pokazala tudi moja raziskava, saj sta obe 

skupini učencev dosegli boljše rezultate pri zgodbi, ki jim je bila podana slušno in vizualno. 

Prav tako je pokazala, da je za uspešnost pomembno tudi, koliko ur je namenjenih za 

poučevanje tujega jezika, saj so ti učenci dosegali boljše rezultate. 

 

Čeprav rezultati raziskave v moji diplomski nalogi niso dokazali, da dosegajo učenci, ki se 

uče po pristopu vsebinsko in jezikovno celostnega učenja, boljše rezultate, menim, da je 

potrebno v prihodnosti na naših šolah vsebinsko in jezikovno celostnemu poučevanju 

nameniti več pozornosti. Prvič, dobljeni rezultati ne kažejo na velika odstopanja v skupinah, 

še posebej če v poštev vzamemo razliko v številu ur angleščine, ki je bila na razpolago 

posamezni skupini. Na vpliv rezultatov pa je lahko vplivala tudi sama organizacija dela, ki je 

bila od šole do šole različna, ter način preverjanja razumevanja. Drugič, ker pristop vsebinsko 

in jezikovno celostnega učenja v tujini in rezultati raziskav, ki sem jih podala v teoretičnem 

delu, kažejo na uspešnost pristopa. Začrtati bi bilo potrebno poskusno uvajanje s kontrolno 

skupino, ki bi se od raziskovalne ločila le po pristopu poučevanja, in preveriti uspešnost 

posamezne skupine ob koncu osnovnega šolanja. 

 

Osebno menim, da je, glede na predelano literaturo, koncept vsebinsko in jezikovno 

celostnega učenja primeren za prvo triletje naše osnovne šole. Ker bi kot tak potekal znotraj 

ur nejezikovnih predmetov, se s tem načinom poučevanja učencem ne bi povečalo število ur 

pouka na teden, kar spravlja v dilemo kar nekaj strokovne in laične javnosti. Menim, da bi 

bila v tem primeru za poučevanje tujega jezika najbolj primerna razredna učiteljica, ki pa bi se 

dodatno izobrazila za poučevanje angleščine, ali pa učiteljica angleščine, ki bi se dodatno 

usposobila za poučevanja na zgodnji stopnji, kar predlaga tudi Bela knjiga o vzgoji in 

izobraževanju (Gl. 2011, str. 128). Prav tako bi morali biti  obe dobro informirani in podučeni 

o vsebinsko in jezikovno celostnem učenju.  
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6 PRILOGE 
 

6.1 Besedilo zgodbe The Flying Football 
 

Max likes playing football. Every day he plays at school with his friends. 

One day, he takes a new football to school. At playtime, Max plays football with his friends. 

But Josie kicks the ball very hard. It goes into a big bin near the kitchen. »Sorry« says Josie. 

Then the bell rings. Max says, »You go in, Josie. I want to get my ball.« 

Max finds the caretaker. »Mr Smith,« he says. »my football is in the bin.« Mr Smith smiles. 

»Can it fly?« he says. »Can you get it?« asks Maxs. It's new. It's got my name on.« Mr Smith 

gets the ball out of the bin. »Here it is,« he says. Mr Smith washes the football. »There,« he 

says. »Now it's clean again.« 

In school, Miss Parker looks round the classroom. »Where's Max?« she says. 

He's getting his football,« says Josie. »And where's his football?« asks Miss Parker. »In the 

bin,« says Josie.  

Max comes in. »Sorry I'm late,« he says. »It's my new football.« »Can it fly'« says Miss 

Parker. 

At lunch-time, Max and his friends play football again. But then a boy kicks the ball very 

hard. It flies into a garden. »Oh, no!« says Max. »I want to get my ball.« Max finds Mr Smith. 

»And where is it this time?« says Mr Smith. »In a garden,« says Max. Mr Smith gets it again. 

But in the afternoon, Max kicks the ball very hard. It flies over the fence and goes in a lorry. 

Max goes into school. He's very sad. »What's the matter, Max?« asks Miss Parker. Max tells 

her. »Oh, dear!« says Miss Parker. »That football can fly!« 

At home-time, there's a knock at the door. Mr Smith comes in. »Look at this!« he says. Max 

jumps up. »My football!« he says. »The driver of the lorry is very kind,« says Mr Smith. 

»You're lucky.« »That football CAN fly!« says Miss Parker. 
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6.2 Besedilo zgodbe We're Going on a Picnic 
 

It's a fine day for a picnic. 

»Please come with us, Gran,« says Dan. 

»No, thank you,« says Gran.  »I'm staying at home.« 

 

Dad drives the car into a field and they all get out. 

»Mud!« shouts Dan. »Great!«. 

»Let's have the picnic«, says Mum. But then … CLOP, CLOP, CLOP. »Look,« says Vicky. 

»A horse!« 

Vicky loves horses … but not this horse! It eats her cake. »SHOO!« says Vicky. »Go away.« 

But the horse doesn't go away. »Let's find another field«, says Mum.  

They run to the next field.  

 

»Let's have the picnic now,« says Mum. But then … BAA, BAA, BAA. »Look,« says Dan. 

»Sheep!« There are sheep everywhere. »SHOO!« says Dan. »Go away.« But the sheep don't 

go away. »Let's find another field,« says Dad.  

They run to the next field.  

 

»Let's have the picnic now,« says Dad. but then … WOOF, WOOF, WOOF. »Look,« says 

Dan. »Dogs! Help!« »Look, there's a river,« says Dad. »And a boat. Come on, run!« They 

jump into the boat. Dad rows the boat down the river. »Let's have the picnic now,« says Mum. 

But then … QUACK, QUACK, QUACK. »Look,« says Vicky. »Ducks!« There are ducks 

everywhere. Then a swan tries to eat Vicky's cake. Vicky jumps back … SPLASH! She falls 

in the water. »Help!« she shouts. »I'm coming,« says Dad, and he jumps in. “I'm coming,« 

says Mum, and she jumps in. Then Dan falls in. They're very wet.  

 

»Let's go home,« says Mum. They walk to the car. But the car is … STUCK IN THE MUD! 

Mum gets in the car and shouts »PUSH!« They push and push and then … SPLAT! There's 

mud everywhere.  

 

At last they drive home. »No more picnics!« says Dad. At home, Gran says; »I've got a 

surprise for you.« Gran takes them into the garden. »Let's have the picnic now,« says Gran. 
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6.3 Naloge za preverjanje razumevanja zgodbe The Flying Football 
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6.4 Naloge za preverjanje razumevanja zgodbe We're Going on a 
Picnic 
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6.5 Navodila za izvedbo raziskave 

 
NAVODILA ZA IZVEDBO 
 
 
Najprej preberite zgodbo The Flying Football – pri tej zgodbi bodo imeli učenci vidno 
podporo (zgodba je na CD-ju v Power Point predstavitvi), nato We're Going on a Picnic, ki jo 
boste samo prebrali. 

1. Razdelite naloge za preverjanje razumevanja zgodbe. Z učenci preletite naloge in jim 
po potrebi pojasnite, kako naj posamezno nalogo rešujejo. 

2. Učencem naročite, da obrnejo list na prvo stran, ker bodo prvo nalogo reševali med 
poslušanjem. 

3. Preberete zgodbo. (The Flying football ob vizualni podpori) 
4. Učenci rešujejo preostale naloge. Pri 5. nalogi jih, prosim, individualno spodbujajte, 

da bodo res napisali, kaj mislijo.  
Pri prvi zgodbi naj  obrazložijo, zakaj je Max zamujal; npr. če bodo napisali samo 
»zaradi žoge« jih povprašajte,  kaj je delal z žogo.  

5. Ponovno preberete zgodbo. 
6. Čas za dopolnitev nalog. 
7. Naloge poberite in jih pripravite za poslušanje nove zgodbe. 
8. Ponovite postopek (točke od 1. do 6.) še z drugo zgodbo. 
9. Z učenci se pogovorite o zgodbah. 

 
 

Za vaš trud in čas se vam toplo zahvaljujem. 
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6.6 Anketni vprašalnik za učitelje testiranih učencev 

 

 


