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POVZETEK  

 

Branje je kompleksna dejavnost, ki zahteva istočasno koordinacijo in simultano izvajanje več 

različnih spretnosti.  S pomočjo istočasnega koordiniranega izvajanja spretnosti dosežemo 

fluentnost, ki se kaže v ustrezno hitrem branju, ki poteka brez napora in prekomernega 

zavestnega nadzora ter usmerjanja pozornosti. Razumevanje prebranega in učenje iz besedil je 

bistvo branja v šoli. Povezano je z bralno uspešnostjo posameznika, njegovo uspešnostjo pri 

jezikovnih predmetih in uspešnostjo nasploh. Med najpomembnejše dejavnike bralnega 

razumevanja uvrščajo metakognitivne sposobnosti bralca in uporabo bralnih strategij, 

predznanje bralca, hitrost dekodiranja in njegovo motivacijo. Vsi našteti dejavniki vplivajo na 

fluentnost branja. Fluentnost je sposobnost brati besedilo hitro in natančno, z lahkoto in 

dobrim izražanjem.  

V diplomskem delu smo s pomočjo programa dela želeli izboljšati fluentnost branja pri 

učencih 4. razreda. Poudarek je bil predvsem na hitrosti branja, saj so dejavnosti temeljile na 

spodbujanju vizualnega funkcioniranja pri branju. Sodelovalo je 15 učencev, ki so dva meseca 

vsak dan v šoli izvajali dejavnosti za spodbujanje bralne pismenosti – vaje za percepcijo, vaje 

namenjene gibanju oči pri branju, vaje za razvijanje vidnega in slušnega razločevanja, vaje za 

razširitev vidnega obsega, vaje skokovitega branja, vaje za izboljšanje bralnega razumevanja 

in vaje za izboljšanje koncentracije pri branju. S pomočjo enominutnega testa branja smo 

ugotovili, da se je fluentnost branja izboljšala pri vseh učencih. Sklepamo, da so dobljeni 

rezultati rezultat direktnega učenja veščin. 

 

KLJUČNE BESEDE: branje, bralno razumevanje, hitrost branja, fluentnost. 



 
 

ABSTRACT 

 

Reading is a complex activity that requiers contemporaneous coordination and simultaneous 

performance of several different skills. With the help of simultaneous coordinated 

performance of skills we achieve fluency which expresses itself in adequate reading speed 

that passes without an effort, excessive mind control and directing of attention. Reading 

understanding and learning from the text is the essence of reading in school. It is related with 

ones reading efficiency , his efficiency at language subjects and overall efficiency. Among the 

most important aspects of reading understanding rank metacognitive abilities of the reader 

and the use of reading strategies, knowledge, that the reader had before and his motivation. 

All of above mentioned factors influence the reading fluency. 

In my diploma work we wanted to improve the reading fluency at pupils of 4
th

 grade with the 

help of a work programme. The emphasis was on the reading speed, because of activities 

based on the stimulation of visual function at reading. There were 15 pupils involved in our 

study. Each day for two months they performed activities for stimulating the ability to read-

exercises for perception, exercises for eye movement at reading, exercises for developing 

visible and hearing distinctness, exercises for extension of visibility field, exercises for leap 

reading, exercises for improvement of reading comprehension and exercises for improvement 

of reading concentration. With the help of oneminute reading test we have discovered that 

reading fluency has improved at all pupils in our study group. Our conclusion is that gained 

results are the outcome of direct learning of reading skills. 

 

KEY WORDS: reading, reading comprehension, reading speed, fluency. 
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UVOD 

 

Branje še vedno ostaja v šoli najučinkovitejše sredstvo za usvajanje znanja, čeprav se viri 

informacij hitro spreminjajo. Vsebina šolskih sistemov se je skozi stoletja precej spreminjala, 

branje pa, kot najpomembnejša sestavina pismenosti in sredstva učenja, vztrajno kljubuje 

spremembam in ostaja temeljna sestavina vseh šolskih programov. (Pečjak in Gradišar, 2002) 

Slovenska osnovna šola v sklopu učnega načrta za slovenščino usvajanju veščine branja 

posveča celotno prvo triletje. V tem času naj bi učenci pridobili potrebno fluentnost branja 

(največkrat opredeljeno kot primerna tehnika branja, avtomatizacija branja). Ustrezna 

avtomatizacija spretnosti branja učencem pomaga, da jim med branjem ni potrebno razmišljati 

o tem, kako bodo določeno besedo prebrali, temveč o pomenu tega, kar berejo. (Pečjak, 1996; 

Žerdin, 2003 v Košir, 2011) 

Po mnenju mnogih avtorjev je fluentnost branja tista, ki omogoča dobro bralno razumevanje, 

ki je temelj učenja.  

Fluentnost branja je pojem, ki ga v slovenski literaturi zelo poredko zasledimo, še najbolj se 

definiciji fluentnosti približa definicija hitrosti branja, ki pa ne vključuje dimenzije 

razumevanja.  

Zato sem se odločila, da bom v diplomski nalogi podrobneje predstavila branje, razvojne 

teorije branja in različne sestavine branja. Prav tako bom predstavila fluentnost in ji glavno 

vlogo namenila tudi v empiričnem delu diplomske naloge. Predstavila bom program dela za 

spodbujanje bralne pismenosti, ki sem ga izvajala z učenci 4. razreda osnovne šole, in 

rezultate, ki so jih dosegli. 
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I. TEORETIČNI DEL 

 

1. BRANJE 
 

V literaturi najdemo različne definicije branja, saj strokovnjaki še do danes niso prišli do 

enotne definicije. Najpodrobnejšo najdemo v Pedagoški enciklopediji (1989), ki pravi: » 

Branje pomeni razpoznavati črke (grafeme) v pisani ali tiskani obliki (ki jih izgovarjamo ali 

ne), prehajanje z očmi čez to, kar je napisano ali natiskano, sprejemati informacije (sporočila) 

iz besedila, prenesti znake pisanega jezika v slušne znake (znake govornega jezika). Branje je 

komunikacijski proces, v katerem besedilo prenaša sporočilo, bralec pa ga sprejema. Pogoj 

odvijanja komunikacijskega procesa pa je skupna koda oziroma usklajenost bralčeve kode in 

kode besedila.« To definicijo bi dopolnila še z mislijo Juga: » Branje je kompleksna in 

dinamična aktivnost, ki jo izgrajujejo vse življenje. Branje ni le sprejemanje pisanega 

besedila, ampak tudi kritično presoja in razčlenitev prebranega.« (Jug, 1986) 

 

2. DEJAVNIKI BRANJA 
 

Na branje vplivajo številni dejavniki, ki se med seboj dopolnjujejo in povezujejo. Večina 

avtorjev opisuje naslednje vrste dejavnikov branja. To so: 

 percepcijski dejavniki,  

 kognitivni dejavniki, 

 čustveno-motivacijski dejavniki. 
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2.1 PERCEPCIJSKI DEJAVNIKI 

 

Med procesi, ki sodelujejo pri branju, ima primarno vlogo percepcija. Brez natančne 

percepcije niso mogoči procesi razumevanja, interpretacije in vrednotenja. Za natančno 

percepcijo je potrebno, da sta dobro razvita procesa vidne in slušne diskriminacije oziroma 

razločevanja. Prav tako ima pomembno vlogo tudi gibanje oči pri branju. (Pečjak, 1993) 

 V diplomskem delu se bomo posvetili vizualnim dejavnikom, saj na njih temelji tudi 

zastavljen program dela. 

Vidna diskriminacija označuje sposobnost razločevanja več grafičnih simbolov (črk ali besed) 

med seboj, o slušni diskriminaciji pa govorimo takrat, ko gre za razločevanje glasov, ki 

pripadajo posameznim črkam. Sposobnosti diskriminacije so delno podedovane, vendar so v 

večji meri pridobljene.  

Čeprav se zdi, da se oči med branjem gibljejo linearno vzdolž vrstice, so strokovnjaki 

ugotovili, da se oči med branjem premikajo skokovito. Skokovita gibanja, ki jih imenujemo 

tudi sakada (angl. saccadic movement), se pojavijo med fiksacijami pogleda. Fiksacije 

predstavljajo 95 odstotkov bralnega časa, skokovita gibanja pa samo 7 odstotkov. Fiksacije 

imenujemo trenutke, kadar se nam pogled ustavi na določeni besedi. Vsak fiksacijski odmor 

traja približno od 150 milisekund do 500 milisekund. Ti postanki oziroma odmori so faze 

čistega videnja – v tem trenutku beremo – in predstavljajo najdaljša časovna obdobja v fazi 

percepcije. Najkrajša skokovita gibanja se pojavijo pri črkovanju, saj takrat oči skačejo s črke 

na črko. Pri branju besed oči skačejo z besede na besedo, medtem ko daljše besede preberemo 

v več skokih. Najdaljša skokovita gibanja se pojavijo pri branju skupin besed. Glavni namen 

gibanja oči je, da besede približamo k rumeni pegi na očesni mrežnici, ki je najboljša pri 

procesiranju detajlov. (Pečjak, 1993) 

Včasih se med branjem oči vračajo nazaj zaradi jasnejšega pregleda ali branja besedila. Te 

trenutke imenujemo regresijski gibi ali regresije. Podatki kažejo, da povprečni bralci naredijo 

med branjem dvanajst odstotkov gibov nazaj, slabi bralci pa kar petindvajset odstotkov. 

Regresije so ostanki začetnega branja, saj posameznik takrat besed ne zazna dovolj dobro in 

čuti potrebo po ponovnem branju. Ta navada nam ostane tudi potem, ko branje nazaj ni več 
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potrebno. Oči se spontano vračajo nazaj, vendar se bralec tega v večini primerov sploh ne 

zaveda. Razlog za regresije je lahko tudi nezadostna in nepravilna identifikacija besed. 

Besedo zamenjamo s fonetično in grafično podobno drugo besedo. Ko kasneje v pomenu 

odkrijemo napako, pogledamo nazaj. (Pečjak, 1993) 

 

2.2 KOGNITIVNI DEJAVNIKI PRI BRANJU 

 

Kognitivni dejavniki zajemajo tri temeljne dimenzije bralnega procesa – dekodiranje, hitrost 

branja in bralno razumevanje. 

 

DEKODIRANJE 

Dekodiranje je proces povezave fonema z grafemom oziroma glasa s črko. Nanj vplivata 

procesa zaznavanja oziroma prepoznavanja glasov in fonemski procesi. 

Proces zaznavanja je primaren proces, saj vključuje začetni dražljaj oziroma spodbudo, 

pripravo za odgovor in odgovor. Pri procesu zaznave se srečamo s prepoznavo črk ali cele 

besede (identifikacijo) in prepoznavo že znanih črk ali cele besede (rekognicijo). Te črke in 

besede so že shranjene v dolgoročnem spominu in sprožajo proces pomenskega kodiranja. 

Bralcu so znane, saj se je z njimi srečeval že pri prejšnjih branjih. (Pečjak, 1993) 

Zaznavanje znakov se začne z vstopom vidnega dražljaja v vidni sistem. Zaradi omejenega 

vidnega sistema pride do določenih poenostavitev vidnih dražljajev. Ti dražljaji se nato 

primerjajo z informacijami v bralčevem dolgotrajnem spominu, ki bodo dražljaj definirale. 

Sledi faza, v kateri se mora bralec med informacijami, ki jih ima uskladiščene v dolgotrajnem 

spominu, odločiti, kako bo opredelil nov dražljaj. Ko je dražljaj identificiran, sledi odgovor. 

Mehanizem identifikacije ali rekognicije dražljajev je mehanizem primerjanja v spominu. 

(Pečjak, 1993) 

Ta mehanizem sta skušali pojasniti dve teoriji: teorija ujemanja obrisov in teorija primerjanja 

značilnosti. Teorija ujemanja obrisov pravi, da imamo v možganih uskladiščene informacije 

za vse znane dražljaje. Oblike teh obrisov ustrezajo najbolj tipičnim oblikam dražljajev. 

Pomanjkljivost tega sistema je, da je preveč nefleksibilen, saj ne prepozna dražljajev, kjer gre 
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za majhen odklon od uskladiščenega obrisa, velikosti ali orientacije znaka. Posledično je to 

teorijo kmalu nadomestila teorija primerjanja značilnosti. Izhaja iz predpostavke, da imajo 

določene črke oziroma znaki skupne značilnosti, vendar so organizirani na specifičen način. 

Pojavijo se razločevalne značilnosti med črkami, ki jih lahko prepoznamo z analizo 

značilnosti. (Pečjak, 1993) 

 

HITROST BRANJA 

Hitrost branja pomeni število prebranih besed v določeni časovni enoti ob hkratnem dobrem 

razumevanju prebranega. V današnjem času se učenci v šoli srečujejo z velikimi količinami 

obsežnega gradiva, ki ga morajo predelati v določenem času. Večja kot je hitrost branja, 

krajše je časovno predelovanje in s tem tudi časovna obremenjenost. Prav tako pa je hitrejše 

branje bolj učinkovito, saj učenci več pozornosti namenijo vsebini kot pa samemu branju. Pri 

težko razumljivem besedilu in tistem, ki ga slabo poznamo, pa hitro branje ni primerno, saj 

ovira razumevanje in druge miselne procese med branjem. Podobno je tudi pri novih besedah 

in pojmih, saj bralec avtomatično ustavi hitrost branja, ko nanje naleti. V nasprotnem primeru 

se mora kasneje vrniti k njim. Dober primer je tudi učenje tujega jezika in branje leposlovnih 

del. Tudi takrat beremo počasneje zaradi boljšega razumevanja. 

Posamezniki preberejo od petdeset do tisoč  besed na minuto. Pečjak (Pečjak, 1991) jih glede 

na hitrost branja razdeli v te skupine: 

 počasni bralci, ki preberejo do 200 besed v minuti; 

 srednje hitri bralci, ki preberejo 200 do 400 besed v minuti; 

 hitri bralci, ki preberejo 400 do 600 besed v minuti; 

 zelo hitri bralci, ki preberejo več kot 600 besed v minuti. 

 

Pečjak (Pečjak, 1993) opisuje naslednje dejavnike hitrega branja: 

 razumevanje vsebine – če bralec vsebino pozna in jo razume, je branje hitrejše in 

obratno; 

 način branja – glasno branje je počasnejše od tihega branja; 
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 vrsta oziroma težavnost bralnega gradiva – težje kot je gradivo, počasnejše je branje; 

 slabe bralne navade – regresija. 

 

Hitrost pri branju lahko izboljšamo z različnimi vajami. Med vaje za izboljšanje hitrosti pri 

branju se uvrščajo vaje za percepcijo, vaje za razširitev vidnega obsega in vaje skokovitega 

branja. Povprečen bralec lahko z izvajanjem vaj hitrost branja poveča za sto odstotkov, 

medtem ko slabi bralci lahko povečajo hitrost tudi za tisoč odstotkov. 

Bralec naj si sam uravnava hitrost branja, tako kot se mu zdi potrebno. Velja pravilo: berimo 

čim hitreje, vendar hitrost ne sme ovirati razumevanja gradiva. (Pečjak, 1991) 

 

BRALNO RAZUMEVANJE 

Namen bralnega razumevanja je izluščiti pomen iz prebranega besedila. Lahko ga opredelimo 

kot interakcijski proces med bralcem in besedilom. V ta proces vstopa na eni strani bralec, na 

drugi pa besedilo s svojimi karakteristikami. Bralno razumevanje vključuje različne vidike 

razumevanja besedila in različne procese. Te procese skuša pojasniti veliko psiholoških 

modelov.  

Just in Carpenter sta svoj model zasnovala na temelju procesov, ki so po njunem mnenju 

odločilni za razumevanje besedila. Avtorja govorita o naslednjih procesih: 

 zaznavnem procesu pri dekodiranju besed; 

 besednem procesu, pri kateri besedi določimo pomen; 

 procesu skladenjskega organiziranja besed v povedih in daljših besednih zvezah; 

 procesu pomenske organizacije besed v povedih in besedilih; 

 procesu konstrukcije pomena celotnega besedila. 

Omenjeni procesi si sledijo v enakem časovnem zaporedju, kot so navedeni zgoraj. (Pečjak, 

1999) 
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Na bralno razumevanje vplivajo različni dejavniki, ki jih lahko strnemo v dve skupini. V prvi 

skupini so dejavniki, ki izhajajo iz besedila. Pečjak (Pečjak, 1993) med značilnosti besedila, 

ki določajo njegovo razumljivost, uvršča: 

 slovnično-slogovno enostavnost (kratke povedi ali stavki, nenikalne povedi, osebne 

oblike glagolov, tvorni način, lastna imena, itd.); 

 pomensko zgoščenost (tj. nobene dolgoveznosti, nobenih sinonimov ali besednih 

ponovitev); 

 kognitivno strukturiranost besedila (poudarjanje pomembnih stvari v besedilu, 

povzetek, dajanje primerov, različnost in podobnost pojmov). 

V drugo skupino uvrščamo dejavnike, ki izhajajo iz bralca. Mednje spadajo: inteligentnost 

bralca, bralna spretnost oziroma tehnika branja, predznanje bralca in namen pri branju. 

 

2.3 ČUSTVENO-MOTIVACIJSKI DEJAVNIKI  

 

Današnji avtorji večkrat opozarjajo, da se vsi vključeni v proces poučevanja branja premalo 

zavedajo vloge čustveno-motivacijskih dejavnikov in jih zato posledično tudi večkrat 

zanemarjajo. Le-ti ne vplivajo samo na branje, ampak tudi na učenje nasploh. K čustveno-

motivacijskim dejavnikom pri branju štejemo odnos/stališče do branja in motivacijo za branje. 

Odnos oziroma stališče učenca do branja se oblikuje na podlagi vsebine in oblike bralnega 

gradiva. To stališče je lahko negativno ali pozitivno. Pečjak (Pečjak, 1999) navaja tri 

dimenzije, ki se pojavljajo v vseh stališčih do branja: intelektualna dimenzija (nanaša se na 

vsebino stališča), čustvena dimenzija (lahko je pozitivna ali negativna) in akcijska dimenzija 

(vpliva na delovanje in vedenje človeka), ki posledično vpliva na bralno učinkovitost učenca. 

Motivacijo delimo na zunanjo in notranjo. Notranja motivacija je tista, ki izhaja iz 

posameznika in zajema stališča, notranja čustvena stanja, vedoželjnost in radovednost. Eden 

izmed pomembnih dejavnikov notranje motivacije je tudi želja po uspehu oziroma dosežku, ki 

se krepi z zunanjimi spodbudami (npr. ocena, pohvala). Zunanja motivacija izhaja iz 

učenčevega okolja in prihaja predvsem s strani staršev ali učitelja. 
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3. FLUENTNOST  
 

3.1 DEFINICIJA FLUENTNOSTI 

 

V povezavi s fluentnostjo se pojavljata dve pomembni vprašanji: kako definirati fluentnost in 

kako jo izmeriti. (Samuels, Farstrup 2006) 

Fluentnost je težko definirati zato, ker so nekateri avtorji mnenja, da je njena primarna 

komponenta interpretativnost in ekspresivnost prebranega besedila, drugi so mnenja, da je 

povezana z avtomatizacijo in dekodiranjem, spet tretji pa so mnenja, da je primarna naloga 

fluentnosti bralno razumevanje, ki je rezultat hitrega in natančnega branja. (Rasinski v 

Samuels, Farstrup 2006)  

Tuje opredelitve fluentnosti branja najpogosteje navajajo dve dimenziji. To sta natančnost in 

hitrost branja. Poleg tega različni avtorji omenjajo in poudarjajo tudi nekatere druge dimenzije 

fluentnosti branja. Tako npr. Johns in Berglund (2006) koncept fluentnosti branja opisujeta 

kot spretnost natančnega, primerno hitrega in izraznega branja, ki vključuje tudi vidik 

spremljanja razumevanja prebranega.  (Košir 2011) Fluentnost torej ne pomeni samo 

dekodiranja posameznih besed in avtomatizacijo spretnosti branja, ampak zajema tudi bralno 

razumevanje. Rasinski (2004) fluentnost predstavi kot večdimenzionalen koncept, ki 

predstavlja most med dvema spretnostma branja – dekodiranjem posameznih besed in bralnim 

razumevanjem. Fluentnost združuje tri dimenzije: natančnost dekodiranja,  avtomatizirano 

prepoznavo besed in pomensko interpretacijo prebranega. Po Rasinskem (2004) so te 

dimenzije med seboj tesno povezane in jih je potrebno negovati ter spremljati. 

Loganova definicija je naslednja: branje je kompleksna dejavnost, ki zahteva takojšnje, 

sočasno koordinirano izvajanje več različnih veščin. S pomočjo istočasnega koordiniranega 

izvajanja spretnosti dosežemo fluentnost, ki se izkazuje v izredno hitrem branju, ki poteka 

brez napora in prekomernega zavestnega nadzora ter usmerjanja pozornosti (Logan, 1997, v 

Fuchs, Fuchs, Hosp in Jenkins, 2001).  Iz tega opisa, ki ga navajajo avtorji, lahko vidimo, da 

je pomembna značilnost spretnega branja prav fluentnost, ki po mnenju več avtorjev pomeni 

hitro in natančno pretvorbo besedila v govor (Fuchs idr. 2001). (Košir, 2011) 
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Fuchs idr. (2001) opredelijo fluentnost branja kot zapleteno, raznoliko dejavnost, ki vključuje 

zaznavne spretnosti avtomatizirane prepoznave črk, zlogov, besed in njihovega prevoda v 

ustrezne glasovne reprezentacije, ustrezno povezovanje glasovne reprezentacije z njenim 

pomenom (besedišče), smiselno procesiranje informacij v stavkih, med stavki, v povedih, med 

povedmi, povezavo besedila s prejšnjimi informacijami in uporabljanje zmožnosti sklepanja, 

kar vse pripomore tudi k uspešnemu bralnemu razumevanju. Uspešen bralec vse te spretnosti 

koordinira hitro, brez napora in zavestnega nadzora. (Košir, 2011) 

Pri fluentnosti se najpogosteje pojavljajo naslednje tri težave: 

 odsekano branje – učenec se s težavo prebija skozi branje besede, nato jo ponovi in 

počaka; besedilo bere, kot da je seznam besed; 

 monotono branje – učenec bere brez izražanja čustev, upoštevanja ločil in presledkov 

med besedami ter glasovnih poudarkov; branje smatrajo kot izgovorjavo besed; 

 neprimerno hitro oziroma nestrpno branje – učenec hiti skozi besedilo, brez 

upoštevanja presledkov in ločil; njihov cilj je, da se čim hitreje prebijejo skozi 

besedilo in delajo napake tudi pri poznanih besedah. (Wilson, 1988 v Richek, 2001) 

 

3.2 STOPNJA FLUENTNOSTI 
 

Stopnja fluentnosti se nanaša na hitrost, s katero učenec prebere določeno poglavje. Ponavadi 

je izražena v besedah na minuto. Vprašanje, kako hitro bi naj učenec bral pri določeni stopnji 

oziroma starosti, ni dovolj dobro raziskano. Stopnje v spodnji tabeli so osnovane na bralnih 

hitrostih učencev, ki so se dobro odrezali na standardiziranih testih.  

 

Tabela 1: STOPNJA FLUENTNOSTI 

RAZRED ŠTEVILO BESED V 

MINUTI 

druga tretjina 1. 

razreda 

45 

zadnja tretjina 1. 

razreda 

60 

prva tretjina 2. razreda 75 

druga tretjina 2. 90 
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razreda 

tretja tretjina 2. razreda 110 

prva polovica 3. 

razreda 

120 

druga polovica 3. 

razreda 

135 

4. razred in višje 150 

(Carnine, 2004) 

 

Obstaja več načinov, kako izmeriti bralčevo stopnjo fluentnosti: 

 poslušanje branja učencev, 

 določanje bralne stopnje, 

 časovno omejeno branje seznama besed. 

 

Za učitelje, ki raje uporabljajo kvantitativno metodo, je določitev stopnje fluentnosti relativno 

preprosta. Učenec na glas prebere del besedila v njegovem normalnem tempu branja. 

Težavnost besedila naj bo enaka ali nekoliko pod stopnjo težavnosti, ki je primerna učenčevi 

starosti. Učenec naj bere  60 sekund, nato pa preštejemo, koliko besed je prebral v tem času. 

Postopek večkrat ponovimo in izračunamo povprečno vrednost prebranih besed v minuti. 

Tako dobimo rezultat, ki nam pove učenčevo stopnjo fluentnosti.  Priporočljivo je, da učitelj 

učenčevo branje posname in ga potem učencu predvaja, da še sam sliši svoje branje in ga 

lahko kritično oceni. (Rasinski, 2000) 

Drugi način izračuna stopnje fluentnosti je, da uporabimo preprosto formulo. V kalkulator 

vnesemo število vseh prebranih besed, ki ga delimo s številom sekund, ki smo jih porabili za 

branje, in nato pomnožimo s 60. Rezultat, ki ga dobimo, predstavlja učenčevo stopnjo 

fluentnosti, ki jo merimo v besedah na minuto. (Rasinski, 2000) 

Časovno omejeno branje seznama besed se uporablja za ocenjevanje avtomatičnega 

prepoznavanja besed. Stopnjo fluentnosti določimo tako, da primerjamo avtomatično 

prepoznavo posameznih besed z vsemi prepoznanimi besedami (vključimo avtomatično 

prepoznane besede in tiste, ki jih učenec prepozna po analizi). Učencu predložimo seznam 

besed, ki jih mora prepoznati oziroma prebrati. Učitelj na svojem izvodu označuje učenčevo 

branje. Uporabi lahko tri različne oznake:  
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 beseda je prepoznana avtomatično,  

 beseda je prepoznana po oklevanju in analizi,  

 beseda ni prepoznana pravilno. 

Beseda, ki jo učenec pravilno prepozna v 1 sekundi, je označena kot avtomatizirana, beseda, 

ki je prepoznana pravilno, vendar po analizi, je označena kot analitična beseda in beseda, ki ni 

prepoznana pravilno, je nepravilna beseda. Za določitev prepoznavanja besed je potrebno 

primerjati avtomatizirane besede in skupno število poznanih besed (avtomatizirane in 

analitične besede). Če je skupno število vseh besed veliko večje od avtomatiziranih besed, 

potem mora učenec vaditi avtomatično prepoznavanje besed. Seznam besed nam pomaga 

ugotoviti učenčevo število avtomatiziranih besed, vendar pa je potrebno poudariti, da se 

branje seznama besed zelo razlikuje od branja besedila. Zato je pri ocenjevanju učenčevega 

branja potrebno kombinirati oba načina za določitev stopnje fluentnosti. (Rasinski, 2000) 

Fluentnost branja lahko izmerimo tudi s pomočjo preizkusa CBM. Fuchs, Fuchs in Maxwell 

(1988, v Fuchs, Fuchs, Hosp in Jenkins, 2001) so v svoji raziskavi ugotovili visoko korelacijo 

(0,91) med fluentnostjo, merjeno s pomočjo preizkusov CBM (merjenje hitrosti in pravilnosti 

branja), in bralnim razumevanjem, merjenim z ustreznimi standardiziranimi testi. (Košir, 

2011) 

 

3.3 STRATEGIJE RAZVIJANJA FLUENTNOSTI 

 

V literaturi zasledimo različne strategije razvijanja fluentnosti. Vendar pa je pri vseh 

strategijah pomembno nudenje različnih aktivnosti, ki podpirajo učenčevo motivacijo, širijo 

besedni zaklad, so avtentične in podpirajo bralno razumevanje. (Košir, 2011) 

 

PONAVLJAJOČE BRANJE 

Ponavljajoče branje je preprosta strategija, pri kateri učenec isti odstavek prebere tolikokrat, 

da doseže primerno stopnjo fluentnosti. Čeprav je ta strategija preprosta, pa je učinek velik. 

Samuels (1979) je ugotovil, da ponavljajoče branje enega odstavka izboljša tudi fluentnost 
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branja pri drugih odstavkih (odstavkih, ki jih ne vadijo). To omogoča transfer. Ugotovitve 

Samuelsa so potrdile tudi raziskave Dowhowerja (1987) in Hermana (1985). (Rasinski, 2000) 

Rasinski idr. (2005) navajajo, da učenci na ta način spretnosti razvijajo in generalizirajo. 

Postajajo uspešnejši bralci tudi v primeru branja drugih, manj poznanih vsebin, besedil. 

Ponavljajoče branje opisuje tudi Bender (2008), ki priporoča, da učenec isti odstavek prebere 

večkrat, po vsakem branju naj ima čas za preverjanje pomena težkih in neznanih besed, na 

koncu pa mu nudimo model pravilnega, fluentnega branja (vrstniki, učitelj). (Košir, 2011) 

Ponavljajoče branje naj poteka s pomočjo besedil, ki učenca zanimajo. 

 

BRANJE OB POMOČI 

Učenci pri tej strategiji besedilo berejo deljeno (del prebere učenec sam, del pa oseba, ki mu 

nudi pomoč), takoj po poslušanju modela fluentnega branja ali pa besedilo berejo skupaj, 

hkrati z modelom (sošolca, učitelja, starša, avdio posnetka). Zajema strategije, opisane v 

nadaljevanju. 

 BRANJE V PARU 

Pri tej strategiji dva bralca bereta drug ob drugem na glas. Branje v paru je za slabše bralce 

najbolj učinkovito, če berejo v paru z dobrim bralcem. Bralci berejo skupaj v krajših časovnih 

obdobjih, ki naj ne bi presegali 15 minut. Heckelman je to strategijo poimenoval NIM 

(Neurological Impress Method). Njegova raziskava (Heckelman, 1969) je pokazala, da so 

slabši bralci pri strategiji branja v paru povprečno pridobili 1,9 stopnje na lestvici fluentnosti. 

Alternativa branja v paru je ta, da si učenec določene odstavke posname. Posnete odstavke 

nato posluša, hkrati pa tudi sam bere. (Rasinski, 2000)  

Posnetek naj bi bil model tekočega branja, ki posreduje 80–100  besed na minuto – to naj bi 

bila hitrost, ki naj bi bila primerna na razredni in predmetni stopnji. (Košir, 2011) 

 BRANJE V SKUPINI OZIROMA ZBORU 

Branje v skupini je podobno branju v paru, saj slabši bralci dobijo podporo drugih. Pri tej 

strategiji se branju pridružijo tudi slabši bralci, saj se ne bojijo neuspeha in posmehovanja. Po 

več branjih v skupini zmorejo sami dokaj fluentno prebrati določeno besedilo. (Rasinski, 

2000) 
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Učenci ob branju v zboru dobijo občutek za fluentnost in ritem, ki ga ob večkratnem 

prebiranju skušajo posnemati. Branje v zboru je primerno za krajše odstavke ali posamene 

povedi. (Košir, 2011) 

 

STRATEGIJA SPODBUJANJA ŠIRŠE UPORABE JEZIKA 

Pri tej strategiji učenec ustno oblikuje zgodbo, učitelj ali druga odrasla oseba pa jo sproti 

zapisuje. Zapisana zgodba nato predstavlja bralno gradivo, ki ga učenci v nadaljevanju radi 

berejo (Jennings idr., 2010 v Košir, 2011). Ob tem lažje razumejo povezavo med govorom, 

branjem in pisanjem. Čeprav se pristop uporablja predvsem pri mlajših otrocih in začetnih 

bralcih, je uporaben tudi pri starejših bralcih, ki so na začetnih stopnjah usvajanja branja. 

(Jennings idr., 2010 v Košir, 2011).  

 

STRATEGIJA UPORABE BESEDNIH KARTIC 

V zvezi s hitro prepoznavo posameznih besed Nicholson (1998, v Jennings idr., 2010 v Košir, 

2011) predlaga tudi strategijo uporabe besednih kartic. Gre za kratko predbralno aktivnost. 

Le-ta učencu zagotavlja pozitivno izkušnjo z branjem:  

 iz besedila izberemo nekatere besede (pogoste, pomembnejše, za katere želimo, da jih 

učenec v besedilu hitro prepozna);  

 prepričamo se, da učenci poznajo pomen besed in jih po potrebi razložimo; 

 uporabimo kartončke, na katere zapišemo posamezne besede, besedne zveze ali kratke 

stavke, v katerih je beseda uporabljena; z učencem večkrat pregledamo kartončke z 

besedami, učenec pa naj jih čim hitreje prebere, imenuje;  

 po branju oz. hitrem prepoznavanju posameznih besed učenec skuša sklepati, o čem bi 

besedilo lahko pripovedovalo. 

Podporo razvoju fluentnosti branja lahko nudimo tudi z rednim merjenjem, spremljanjem 

napredka učenca na področju fluentnosti branja. (Bender 2008 v Košir 2011)  
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4. RAZVOJNE STOPNJE BRANJA 
 

Mnogi avtorji pri opredelitvi razvojnih stopenj branja izhajajo iz Piagetove teorije 

kognitivnega razvoja, saj povezujejo stopnje bralnega razvoja s Piagetovimi fazami 

kognitivnega razvoja. Prav kognitivni razvoj je eden izmed glavnih dejavnikov za prehod na 

višjo razvojno stopnjo branja.  

 

PIAGETOVA TEORIJA KOGNITIVNEGA RAZVOJA 

RAZVOJNE 

STOPNJE 

OKVIRNA 

STAROST 

TIPIČNE ZNAČILNOSTI IN OMEJITVE 

ZAZNAVNO-

GIBALNA 

STOPNJA 

OD 0 DO 2 

LET 

Razumevanje sveta preko gibalnih in zaznavnih 

dejavnosti, ki jih otrok izvaja na predmetih, 

svojem lastnem telesu, drugih osebah; razvoj 

poteka v šestih podstopnjah, od preprostih 

refleksov do organiziranih shem in mentalne 

reprezentacije. 

PREDOPERATIVNA 

STOPNJA 

OD 2 DO 6–7 

LET 

Gre za razvoj in rabo simbolov (geste, besede, 

odloženo posnemanje, igra, risanje); egocentrična 

komunikacija; otrok pri nalogah, kot so 

konzervacija, razredna inkluzija, seriacija, 

razmišlja na osnovi ene vizualne dimenzije. 

KONKRETNO 

OPERATIVNA 

STOPNJA 

OD 6–7 LET 

DO 11–12 LET 

Otrok razvije logične strukture, ki mu na ravni 

miselnih operacij omogočajo reševanje nalog, kot 

so konzervacija, razredna inkluzija, razumevanje 

pojmov časa, prostora … 

FORMALNO 

OPERATIVNA 

STOPNJA 

OD 11–12 LET 

DO 15 LET 

Miselne operacije niso več omejene s konkretnimi 

predmeti – mladostnik razmišlja abstraktno in 

hipotetično v kontekstu jezikovnega in logičnega 

sistema. 

(Marjanovič - Umek, Zupančič, 2009) 
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4.1 RAZVOJNE STOPNJE BRANJA PO CHALL 
 

Chall je pri oblikovanju razvojnih stopenj branja izhajala iz Piagetove teorije kognitivnega 

razvoja. 

Stopnja 0: predbralno obdobje (priprava na branje), od rojstva do 6-ega leta 

Stopnja 0 pokriva največje časovno obdobje, ki je tudi čas največjih sprememb v bralnih in 

predbralnih sposobnostih otroka. V predbralnem obdobju otrok pridobiva znanje o črkah, 

besedah in knjigah, prav tako pa spoznava tudi različne vidike jezika (skladenjski, pomenski) 

in pridobiva znanje o naravi besed oziroma metajezikovno zavedanje. V predšolskem obdobju 

se razvijejo tudi zaznavne sposobnosti, predvsem sta pomembni sposobnosti slušnega in 

vidnega razločevanja, ki so ključnega pomena za pričetek procesa opismenjevanja in za 

napredovanje v bralni učinkovitosti. Vidno razločevanje oziroma vizualna diskriminacija je 

sposobnost ločiti dva grafična simbola med seboj in se razvije med četrtim in šestim letom. 

Slušno razlikovanje oziroma avditivna diskriminacija je sposobnost ločiti dva glasova med 

seboj in se pojavi med petim in sedmim letom. 

 

Stopnja 1: obdobje začetnega branja ali dekodiranja, starost 6 do 7 let 

V stopnji dekodiranja otroci spoznajo in se naučijo vse črke in njihove glasove. Otroci 

ponotranjijo kognitivno znanje o jeziku. Ob koncu te stopnje bi otroci naj imeli povsem 

razvito sposobnost vidnega razločevanja in delno razvito sposobnost slušnega razločevanja. 

Slušno razločevanje se razvije kasneje, saj zahteva dodatno stopnjo abstrakcije, saj nekateri 

glasovi zvenijo v besedi drugače kot izolirano in jih je zato tudi težje slišati.  

Sicer pa gre otrok v tem obdobju skozi tri faze razvoja. V prvi fazi je otrok bolj kot na obliko 

besed pozoren na njihov pomen. Pri branju se pojavijo netočnosti, prebere lahko povsem 

drugo besedo, ki pa pomensko ustreza sobesedilu. V drugi fazi postane otrok pozoren 

predvsem na grafično podobo besed in manj na pomen besed, v tretji fazi pa naj bi prišlo do 

sinteze obojega – otrok naj bi bral gladko in natančno, ker lahko svojo pozornost porazdeli 

tako na grafično podobo besed kot tudi na njihov pomen. Vsi otroci gredo skozi vse tri faze, le 

da boljši bralci hitreje, slabši pa počasneje. (Pečjak, 1999) 
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Stopnja 2: utrjevanje spretnosti branja (tekoče branje), starost 7 do 8 let 

Na tej stopnji učenec utrjuje znanje iz prve stopnje – hitro in natančno prepoznavanje črke 

oziroma besede, saj ta stopnja ni namenjena pridobivanju novega znanja, ampak utrjevanju 

bralne tehnike. Glavni cilj te stopnje je avtomatizacija tehnike branja, ki jo dosežemo z 

urjenjem (branje znanih zgodb). Posledica je izboljšana hitrost branja. Ko postane dekodiranje 

avtomatično, se pozornost nameni za višje ravni razumevanja in predelave besedila. 

 

Stopnja 3: branje za učenje (odkrivanje pomena), starost 9 do 14 let 

Na tej stopnji učenec z branjem pridobiva novo znanje in informacije. Branje postane eno 

izmed temeljnih sredstev za pridobivanje znanja – branje za učenje. Namen branja na stopnji 

3 je razumeti posamezne besede kot tudi večje dele besedila. 

Tretjo stopnjo deli J. Chall v dve fazi: fazo 3A, ki traja od devetega do enajstega leta, in fazo 

3B, ki traja od dvanajstega do štirinajstega leta. V fazi 3A se razvije sposobnost branja z 

egocentričnim namenom, kar pomeni, da učenec presoja informacije le z vidika avtorja. 

Svojega odnosa do besedila ne izraža ali pa to stori zelo redko. Informacije sprejema 

nekritično. 

V fazi 3B pa se učenec s svojimi bralnimi sposobnostmi približa branju, ki je značilno za 

odraslega bralca. Učenec vzpostavi določeno razmerje do besedila, analizira in sintetizira 

prebrano in se kritično odziva na stališča, s katerimi se pri branju srečuje. 

 

Stopnja 4: večstranski pogled na prebrano (odnosi in stališča), starost 14 do 18 let 

Temeljna značilnost učenca v tem obdobju je, da je sposoben sprejemati, primerjati in 

presojati prebrano z več zornih kotov. Sposoben je večstranskega pogleda na določen 

problem.  Večstransko stališče do prebranega je možno zaradi dosežene stopnje v 

spoznavnem razvoju in zaradi znanja, ki si ga je pridobil med šolanjem. 

 Na tej stopnji ima najpomembnejšo vlogo metakognicija učenca, ki zajema zavedanje lastnih 

dejavnosti med branjem, spremljanje, nadzorovanje in vrednotenje lastnega razumevanja med 

branjem in poznavanje načinov spoprijemanja s problemi, na katere naleti. (Pečjak, 1999) 
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Stopnja 5: konstrukcija in rekonstrukcija – pogled na svet, od 18-ega leta dalje 

Stopnja 5 pomeni zrelo obdobje pri branju. Od stopnje 4 se razlikuje po tem, da je na tej 

stopnji poudarjena kvaliteta in kakovost znanja. Temeljna značilnost te stopnje je 

konstruktivnost, kar pomeni, da si bralec sam izgrajuje svoj sistem znanja s pomočjo višjih 

miselnih procesov (analiza, sinteza, presojanje in vrednotenje). Učenec uporablja selektiven in 

fleksibilen pristop k branju, široko znanje pa mu zagotavlja bralno učinkovitost. Učenec je 

sposoben izdelati lasten sistem znanja na stopnji abstrakcije in generalizacije, kar mu 

omogoča oblikovati lastno resnico na temelju resnice drugih.  

 

4.2 GRAYEVE RAZVOJNE STOPNJE BRANJA 
 

Gray je opisal pet bralnih stopenj, pri vsaki stopnji je opisal splošne cilje in postopke, ki bi s 

pomočjo pravilno zasnovanega bralnega pouka pripeljali do takšnega branja, ki je značilno za 

določeno stopnjo. 

 

1. Priprava  na branje  

Temeljni pogoji, ki omogočajo uspešnejši pričetek učenja branja, so : 

 številne izkušnje, ki pomagajo otroku pojasniti, kaj bere; 

 razvijanje sposobnosti pripovedovanja; 

 razvijanje govornega razumevanja (nekaterih preprostih ukazov);  

 povečanje besednega zaklada otrok (aktivnega in pasivnega); 

 pravilna in natančna izgovorjava; 

 razvijanje sposobnosti vidnega in slušnega razločevanja; 

 močan interes za učenje branja. (Pečjak, 1999) 
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2. Začetno obdobje bralnega pouka 

Glavni cilji bralnega pouka na tej stopnji so: 

 razvijanje interesa za branje,  

 želja po samostojnem branju, 

 sposobnost branja in pomnjenja enostavnih besedil,  

 sposobnost tihega branja brez premikanja ustnic. 

 

3.  Obdobje hitrega napredka v razvijanju bralnih spretnosti in sposobnosti 

Glavni cilji bralnega pouka na tej stopnji so: 

 sposobnost hitrega branja z razumevanjem,  

 sposobnost branja različnih besedil (neumetnostnih in umetnostnih), 

 sposobnost samostojnega branja,  

 hitrejše tiho kot glasno branje. 

 

4. Obdobje intenzivnega branja z razvijanjem pomembnih bralnih spretnosti in strategij 

Glavni cilj bralnega pouka na tej stopnji je razširitev branja na vse zvrsti besedil. 

 

5. Obdobje »žlahtnega« branja z jasnimi in specifičnimi bralnimi stališči, spretnostmi in 

sposobnostmi 

Glavni cilj bralnega pouka na tej stopnji je učinkovito branje in učenje iz različnih besedil 

(učbenikov, enciklopedij, periodičnega tiska ipd.). 
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4.3 GATESOVE RAZVOJNE STOPNJE BRANJA 

 

Gates loči naslednje stopnje v razvoju branja: 

1. predbralno obdobje, 

2. obdobje priprave na branje, 

3. obdobje začetnega branja, 

4. obdobje začetnega neodvisnega branja, 

5. višje obdobje začetnega branja, 

6. obdobje prehoda od začetne na vmesno stopnjo, 

7. obdobje vmesne stopnje, 

8. obdobje zrelega branja.  

V predbralnem obdobju in obdobju priprave na branje Gates poudarja razvoj istih 

sposobnosti, kot smo jih navedli pri Grayu. Bolj podrobno pa razčlenjuje obdobje prvega 

razreda, in sicer kar na tri stopnje: obdobje začetnega branja, obdobje začetnega neodvisnega 

branja in višje obdobje začetnega branja.  Gates za razliko od Graya poudarja, da bi moral 

imeti učenec pri procesu prepoznavanja besed dovolj časa. Ključna bralna stopnja v njegovem 

modelu je stopnja prehoda od začetne na vmesno bralno stopnjo, ki sodi v obdobje drugega in 

tretjega razreda. Osnovna značilnost te stopnje je, da se močno poveča prepoznavanje besed, 

kar se odraža v večji hitrosti in tekočnosti branja. Za vmesno stopnjo, ki sodi časovno v 

obdobje četrtega do šestega razreda, je značilno, da je poudarek na branju različnih vsebin, saj 

imajo učenci že avtomatizirano tehniko branja in lahko pozornost preusmerijo na 

prepoznavanje vsebine. Naslednja stopnja zrelega branja (od sedmega razreda dalje) pa 

označuje sposobnost uporabe različnih bralnih spretnosti in strategij pri branju raznovrstnega 

gradiva. Pri branju je poudarek na višjih miselnih procesih, kot so ocenjevanje in vrednotenje 

prebranega, primerjanje informacij z drugimi viri ter organizacija in reorganizacija gradiva na 

nov način. (Pečjak, 1999) 

Čeprav so avtorji razvojne stopnje različno poimenovali, pa vsi predvidevajo, da bi se morala 

fluentnost razviti v tretjem razredu oziroma pri starosti 7 do 8 let. Po Challovi je to stopnja 2: 
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Utrjevanje spretnosti branja (tekoče branje), po Grayu 3. stopnja (Obdobje hitrega napredka v 

razvijanju bralnih spretnosti in sposobnosti), po Gatesu 4. stopnja (Obdobje začetnega 

neodvisnega branja).  

 

5. RAZISKAVE BRALNE PISMENOSTI 
 

Slovenija je sodelovala že na več mednarodnih raziskavah bralne pismenosti. V letu 2009 je 

bila izvedena raziskava PISA, ki je namenjena učencem, starim 15 let. Bralna pismenost je v 

raziskavi PISA opredeljena kot: razumevanje, uporaba, razmišljanje o napisanem besedilu ter 

zavzetost ob branju tega, kar bralcu omogoča doseganje postavljenih ciljev, razvijanje 

lastnega znanja in potencialov ter sodelovanje v družbi.  Rezultati raziskave PISA 2009 

kažejo, da so slovenski učenci pod mednarodnim povprečjem. Ključne ugotovitve glede 

bralne pismenosti slovenskih učencev so naslednje: 

 V Sloveniji 79 % učencev dosega temeljne bralne kompetence, v povprečju v OECD 

je teh učencev 81 %, v EU pa 82 %.  

 Slovenski učenci so v povprečju dosegli 483 točk, kar je manj kot v OECD (494 točk) 

in EU (489 točk), pa tudi 11 točk manj kot leta 2006.  

 Rezultati raziskave PISA 2009 kažejo na to, da so učenci z višjimi dosežki tisti učenci, 

ki radi berejo in dnevno berejo tudi za zabavo. V Sloveniji znaša razlika v dosežkih 

med učenci, ki radi berejo, in učenci, ki ne berejo radi, 98 točk, kar je več kot ena 

raven lestvice.  

 Slovenske učenke so v povprečju dosegle več točk (511 točk) kot učenci (456 točk). 

Razlika med spoloma v Sloveniji (55 točk) je večja kot v OECD (39 točk) in EU (42 

točk). Temeljne bralne kompetence izkazuje 89 % slovenskih učenk in 69 % učencev. 

Učenke (75 %) v povprečju bolj pogosto izkazujejo veselje do branja kot učenci (46 

%).  

 

Na preizkusu znanja v raziskavi PISA 2006, ko je bilo branje sicer preverjano s precej 

manjšim številom nalog, so slovenski učenci dosegli višji rezultat kot leta 2009, in sicer 494 
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točk, kar jih je uvrščalo blizu povprečja OECD (statistično gledano je bil dosežek sicer 

pomembno višji od povprečja OECD). (Pedagoški inštitut, 2010) 

 

V letih 2001 in 2006 so učenci, stari med 9 in 10 let, sodelovali na mednarodni raziskavi 

bralne pismenosti PIRLS. Bralna pismenost se preverja s treh vidikov – procesi razumevanja, 

namen branja, bralne navade in dejavniki, ki so povezani z branjem. 

Ugotovitve v letu 2001 so bile naslednje: 

 V vseh državah smo opazili pozitivno povezavo med bralnimi dosežki in tem, ali so 

bili učenci in učenke pred začetkom šolanja vključeni v dejavnosti, ki spodbujajo 

pismenost (npr. branje knjig, pripovedovanje zgodb, petje pesmi, igranje z abecedo in 

igranje besednih iger). Starši so se z otroki na splošno veliko ukvarjali, največ v 

Angliji in na Škotskem.  

 V vseh državah so otroci, ki so imeli doma veliko knjig za otroke (več kot 100), brali 

bolje kot tisti, ki so imeli doma malo knjig za otroke (10 ali manj). V mednarodnem 

povprečju je imela večina otrok (58 %) doma več kot 25 knjig za otroke. 

 V povprečju imajo učenke in učenci z najboljšimi bralnimi dosežki starše, ki berejo 

(več kot šest ur na teden) in so branju naklonjeni. 

 Razmerje v bralni pismenosti med spoloma: deklice so v preverjanjih izkazale 

statistično pomembno višjo stopnjo bralne pismenosti kot dečki. 

 

Leta 1991 je bil dosežek slovenskih tretješolcev in tretješolk na področju bralne pismenosti 

statistično pomembno nižji od mednarodnega povprečnega rezultata (SLO: 458 točk; 

mednarodno povprečje: 487 točk; zaostanek: 29 točk). Leta 2001 je bila bralna pismenost 

tretješolcev in tretješolk sicer še vedno pod mednarodnim povprečjem (SLO: 493 točk; 

mednarodno povprečje: 500 točk; zaostanek: 7 točk), vendar zaostanek ni bil več tolikšen kot 

leta 1991. Dosežek slovenskih otrok je primerljiv z dosežki švedskih, je pa nižji od dosežkov 

nekaterih drugih držav (od Grčije, Italije, Islandije, ZDA, Nove Zelandije). 

 

Rezultati v letu 2006  kažejo, da se je v Sloveniji bralna pismenost otrok te starosti zvišala. 

Naj spomnimo, da je bila Slovenija v letu 2001 v tej raziskavi s 502 točkama na 

mednarodnem povprečju sodelujočih držav. Otroci so v povprečju dosegli 522 točk. Kaj 
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pomeni razlika 20 točk? Šolarke in šolarji, ki so sodelovali v letu 2006, so bili v povprečju 

stari 9.9 let in  1 mesec starejši od otrok, ki so v raziskavi sodelovali leta 2001. Razlika 20 

točk v praktičnem smislu pomeni, da so otroci bralno pismenost iz leta 2001 dosegli 5 

mesecev prej kot njihovi vrstniki. (Horvat, 2006) 
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II. EMPIRIČNI DEL 
 

6. OPREDELITEV PROBLEMA 
 

Branje je veščina, s katero se srečujemo vsak dan in na vsakem koraku. Brez branja si ne 

moremo predstavljati kvalitetnega učenja, prav tako predstavlja tudi najpogostejši način 

pridobivanja znanja. Zato menim, da je potrebno čim prej doseči avtomatizacijo in fluentnost, 

saj lahko potem pozornost namenimo razumevanju. Učni načrt predvideva, da bi naj učenci 

usvojili tehniko branja in branje avtomatizirali do konca tretjega razreda, v nadaljevanju pa bi 

naj branje uporabljali kot funkcijo učenja. Kar pomeni, da bi učenci  morali postati pozorni na 

vsebino prebranega besedila. Vendar pa iz prakse vemo, da temu ni tako, saj se vse pogosteje 

dogaja, da odkrijemo učence, ki nimajo usvojene tehnike branja tudi v višjih razredih osnovne 

šole 

Različne raziskave bralne pismenosti kažejo, da branje pri učencih starih med 8 in 9 let še ni 

avtomatizirano. Za preprečevanje kasnejših težav pri avtomatizaciji branja je pomembno 

direktno delovanje na spodbujanje fluentnosti s pomočjo različnih aktivnosti. To smo 

ugotovili tudi v naši raziskavi. Zato smo se odločili sestaviti program dela, ki bi spodbudil  

fluentnost in s tem zmanjšal čas, ki ga učenci porabijo za dekodiranje črk, zlogov in besed, ki 

niso avtomatizirani.  

 

7. CILJI RAZISKAVE 
 

 Izdelati program dela, ki bo v pomoč učencem pri doseganju boljše bralne pismenosti. 

 Izvesti program dela z učenci 4. razreda redne osnovne šole. 

 Ugotoviti učinkovitost apliciranega programa dela na področju bralne pismenosti.  
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8. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA OZIROMA HIPOTEZE  
 

Na podlagi zastavljenega programa dela smo oblikovali naslednje hipoteze: 

 H1: Pri učencih se je izboljšala natančnost branja (zmanjšalo se je število napak). 

 H2: Zmanjšalo se je število zamenjave črk in dodajanja črk. 

 H3: Po izvedenih aktivnostih programa zaznavamo izboljšanje na področju hitrosti 

branja. 

 H4: Obseg razumevanja prebrane vsebine se je povečal. 

 

9. METODE DELA 
 

9.1 UDELEŽENCI V RAZISKAVI 

 

Raziskovalni vzorec sestavljata eksperimentalna in kontrolna skupina, ki ju sestavljajo učenci 

4. razreda Osnovne šole Starše in Podružnične osnovne šole Marjeta. Vsako skupino sestavlja 

15 učencev, ki so enako zastopani gleda na spol in bralne dosežke.  V vsaki skupini je 7 

deklic in 8 dečkov, glede na bralne dosežke pa smo jih razdelili glede na mnenje razredničark: 

 zelo dober bralec (nad 120 besed na minuto), 

 dober bralec ( od 80 do 120 besed na minuto), 

 slab bralec ( pod 80 besed na minuto). 

Za raziskovalni vzorec smo izbrali heterogeno skupino, saj smo želeli ugotovi učinek 

programa dela tako pri dobrih kot tudi pri slabih bralcih. 
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9.2 POTEK PROGRAMA DELA 

 

Program dela smo zastavili na vizualnih vajah, saj menimo, da je vizualni kanal primarni 

kanal sprejemanja informacij pri branju. Naloge smo zastavili tako, da si sledijo v razvojnem 

zaporedju.  Zastavljeni program dela vsebuje naslednje naloge oziroma vaje:  

 vaje za percepcijo, 

 vaje namenjene gibanju oči pri branju,  

 vaje za razvijanje vidnega in slušnega razločevanja,  

 vaje za razširitev vidnega obsega,  

 vaje skokovitega branja,  

 vaje za izboljšanje bralnega razumevanja, 

 vaje za izboljšanje koncentracije pri branju.  

Program dela se je izvajal v 4. razredu redne osnovne šole in sicer vsak delovni dan (od 

ponedeljka do petka) 15 do 20 minut. Učenci so naloge reševali vsak dan ob isti uri – prvo 

šolsko uro. Naloge jim je posredovala učiteljica, prav tako jim je po potrebi dodatno razložila 

navodila za delo. Učenci so vaje reševali 2 mesca in pol. Vaje so reševali postopoma od vaj, 

ki so namenjene gibanju oči pri branju, do vaj za boljše bralno razumevanje.  

 

9.3 VZOREC SPREMENLJIVK 

 

Preverjali bomo naslednje spremenljivke: 

 število prebranih besed v minuti, 

 število napak, 
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 bralno razumevanje. 

 

9.4 METODE ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

 

Pri izdelavi diplomske naloge smo uporabili deskriptivno vrsto raziskave. Informacije smo 

zbirali s pomočjo enominutnega testa za glasno branje, s katerim smo preverjali bralno 

pismenost učencev pred začetkom programa dela in po koncu izvedenega programa. Bralna 

pismenost je zajemala število prebranih besed v minuti, število in vrsto napak pri branju ter 

bralno razumevanje. Učence smo preizkusili individualno. Rezultate testiranja, dobljene pred 

začetkom izvajanja programa, smo primerjali z rezultati testiranja po izvedenem programu. 

Statistično pomembnost razlik smo ugotavljali s t-testom.  
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10. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

Rezultate smo predstavili posebej za eksperimentalno in kontrolno skupino. Najprej smo v 

tabeli 2 predstavili rezultate eksperimentalne skupine za preizkus 1 in preizkus 2. Nato smo te 

rezultate predstavili tudi s pomočjo grafa (graf 1, 2, 3) za vsako področje posebej – število 

prebranih besed v minuti, število napak in bralno razumevanje. Vsak graf zajema rezultate 

preizkusa 1 in preizkusa 2. Sledijo rezultati kontrolne skupine, ki so predstavljeni na isti način 

kot rezultati eksperimentalne skupine (tabela 3 in graf 4, 5, 6). Tabela 4 predstavlja rezultate 

opisne statistike za eksperimentalno in kontrolno skupino. Tabeli 5 in 6 pa predstavljata 

rezultate eksperimentalne in kontrolne skupine, ki smo jih izračunali s pomočjo t-testa. 

Tabela 2: REZULTATI PREIZKUSA 1  IN PREIZKUSA 2 EKSPERIMENTALNA 

SKUPINA 

UČEN

EC 

ŠTEVIL

O 

BESED/ 

MIN 

PREIZK

US 1 

ŠTEVIL

O 

BESED/ 

MIN 

PREIZK

US 2 

ŠTEVILO

/ VRSTA 

NAPAK 1 

ŠTEVIL

O/ 

VRSTA 

NAPAK 

2 

BRALNO 

RAZUMEVA

NJE1 

BRALNO 

RAZUMEVA

NJE2 

1 84 101 2 D 0  6 6 

2 88 106 2 Z, D 2 Z 5 5 

3 92 95 0  0  6 5 

4 88 88 0  2 Z, D 5 5 

5 125 158 0  0  6 5 

6 90 102 2 D 1 D 5 4 

7 49 77 3 ZX2, 

DX1 
2 Z 5 4 

8 55 74 4 ZX1, 

IX2, 

DX1 

1 D 5 5 

9 85 119 6 ZX2,D

X4 
0  4 6 

10 104 127 0  1 Z 5 6 

11 88 103 3 ZX1, 

DX2 
2 Z 5 5 

12 101 131 1 Z 0  4 5 

13 126 144 0  0  4 6 

14 88 105 1 I 1 Z 5 6 

15 69 92 2 Z, D 0  6 6 

 88,8 108,1 2

6 

14xD, 

9xZ, 

3xI 

12 8xZ, 

4xD 
5,07 5,27 
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GRAF 1: ŠTEVILO BESED V MINUTI EKSPERIMENTALNA SKUPINA 

 

 

GRAF 2: ŠTEVILO NAPAK V MINUTI EKSPERIMENTALNA SKUPINA 
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GRAF 3: BRALNO RAZUMEVANJE EKSPERIMENTALNA SKUPINA 
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Tabela 3: REZULTATI PREIZKUSA 1 IN PREIZKUSA 2 KONTROLNA SKUPINA 

UČEN

EC 

ŠTEVIL

O 

BESED/ 

MIN 

PREIZK

US 1 

ŠTEVIL

O 

BESED/ 

MIN 

PREIZK

US 2 

ŠTEVIL

O/ 

VRSTA 

NAPAK 

1 

ŠTEVIL

O/ 

VRSTA 

NAPAK 

2 

BRALNO 

RAZUMEVA

NJE1 

BRALNO 

RAZUMEVA

NJE2 

1 92 101 3 Z, I, 

D 

0  6 6 

2 111 120 0  0  6 5 

3 104 118 1 Z 0  6 5 

4 109 111 2 ZX1, 

DX1 

2 D 4 4 

5 73 84 4 ZX3, 

DX1 

4 ZX2, 

DX2 

5 4 

6 84 95 2 Z 3 Z 5 4 

7 95 121 0  1 Z 4 4 

8 125 136 0  0  5 5 

9 114 119 2 Z 2 ZX1, 

IX1 

4 4 

10 114 114 1 D 0  5 4 

11 63 84 7 ZX2, 

IX2, 

DX3 

5 ZX3, 

DX2 

4 4 

12 95 114 1 Z 1 Z 5 5 

13 59 75 2 ZX1, 

DX1 

2 Z 4 4 

14 101 112 0  0  6 5 

15 48 56 5 ZX3, 

IX2 

9 ZX4, 

IX2, 

DX3 

6 4 

 92,5 104 3

0 

ZX1

7, 

IX5, 

DX8 

2

9 

ZX1

7, 

IX3, 

DX9 

5 4,47 
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GRAF 4: ŠTEVILO BESED V MINUTI KONTROLNA SKUPINA 

 

 

GRAF 5: ŠTEVILO NAPAK V MINUTI KONTROLNA SKUPINA 
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GRAF 6: BRALNO RAZUMEVANJE KONTROLNA SKUPINA 

 

 

Tabela 4: REZULTATI OPISNE STATISTIKE EKSPERIMENTALNA IN 

KONTROLNA SKUPINA 

Deskriptivna statistika 

 
N Minimum Maksimum Povprečje 

Standardni 

odklon Odklon Stopnja pogostosti 

Statistika Statistika Statistika Statistika Statistika Statistika 

Stan. 

napaka Statistika 

Stan. 

napaka 

število besed v minuti1 15 49 126 88,80 21,119 -,046 ,580 ,471 1,121 

število besed v minuti2 15 74 158 108,13 23,712 ,648 ,580 -,010 1,121 

število napak v minuti1 15 0 6 1,73 1,751 1,023 ,580 1,006 1,121 

število napak v minuti2 15 0 2 ,80 ,862 ,433 ,580 -1,545 1,121 

bralno razumevanje1 15 4 6 5,07 ,704 -,092 ,580 -,669 1,121 

bralno razumevanje2 15 4 6 5,27 ,704 -,433 ,580 -,669 1,121 

število besed v minuti3 15 48 125 92,47 22,737 -,642 ,580 -,549 1,121 

število besed v minuti4 15 56 136 104,00 21,277 -,864 ,580 ,335 1,121 

število napak v minuti3 15 0 7 2,00 2,035 1,232 ,580 1,289 1,121 

število napak v minuti4 15 0 9 1,80 2,513 1,275 ,580 1,168 1,121 

bralno razumevanje3 15 4 6 5,00 ,845 ,000 ,580 -1,615 1,121 

bralno razumevanje4 15 4 6 4,47 ,640 1,085 ,580 ,398 1,121 

Veljavni N  15         
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LEGENDA: 

 število besed v minuti1 – število prebranih besed v minuti/preizkus 1/eksperimentalna 

skupina, 

 število besed v minuti2 – število prebranih besed v minuti/preizkus 2/eksperimentalna 

skupina, 

 število napak v minuti1 – število napak v minuti/preizkus 1/eksperimentalna skupina, 

 število napak v minuti2 – število napak v minuti/preizkus 2/eksperimentalna skupina, 

 bralno razumevanje1 – bralno razumevanje/preizkus 1/eksperimentalna skupina,  

 bralno razumevanje2 – bralno razumevanje/preizkus 2/eksperimentalna skupina, 

 število besed v minuti3 – število prebranih besed v minuti/preizkus 1/kontrolna skupina, 

 število besed v minuti4 – število prebranih besed v minuti/preizkus 2/kontrolna skupina, 

 število napak v minuti3 – število napak v minuti/preizkus 1/kontrolna skupina, 

 število napak v minuti4 – število napak v minuti/preizkus 2/kontrolna skupina, 

 bralno razumevanje3 – bralno razumevanje/preizkus 1/kontrolna skupina, 

 bralno razumevanje4 – bralno razumevanje/preizkus 2/ kontrolna skupina. 

 

Tabela 5: REZULATI T-TESTA EKSPERIMENTALNA SKUPINA 

 

Test parnih vzorcev 

 
t 

Pomembnost  

(2 – repna) 

Par 1 število besed v minuti1 - 7.638 .000 

število besed v minuti2   

Par 2 število napak v minuti1 1.895 .079 

število napak v minuti2   

Par 3 bralno razumevanje1 -.764 .458 

bralno razumevanje2   
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Tabela 6: REZULTATI T-TESTA KONTROLNA SKUPINA 

 

Test parnih vzorcev 

 
t 

Pomembnost  

(2 – repna) 

Par 1 število besed v minuti3 -6.439 .000 

število besed v minuti4   

Par 2 število napak v minuti3 .509 .619 

število napak v minuti4   

Par 3 bralno razumevanje3 3.228 .006 

bralno razumevanje4   

 

 

Primerjava rezultatov števila napak za eksperimentalno skupino med prvim in drugim 

preizkusom z enominutnim testom branja je pokazala, da se je število napak zmanjšalo iz 26 

napak na 12 napak. Pri prvem preizkusu je bilo napak dodajanje črk 14, napak zamenjava črk 

pa 9. Napaka izpusta se je pri prvem preizkusu pojavila trikrat. Pri prvem preizkusu se je 

napaka dodajanja najpogosteje pojavila pri besedi deblo, kjer so učenci dodali črko e – 

debelo. Napaka se je pojavila kar osemkrat. Napaka zamenjave se je v enaki meri pojavila pri 

dveh besedah: prestrašeni – prestrašili in družino – družinsko. V obeh primerih se je napaka 

zamenjave pojavila petkrat. Čeprav se je pri prvem preizkusu pojavilo 26 napak, pa nobena ni 

vplivala na pomen prebranega besedila. 

Pri drugem preizkusu (po končanem programu dela) se je pri učencih eksperimentalne 

skupine pojavilo 12 napak, kar pomeni, da se je število napak od prvega preizkusa zmanjšalo 

za 54 %. Pri drugem preizkusu se je napaka dodajanja pojavila štirikrat, napaka zamenjave 

osemkrat, medtem ko se napaka izpusta ni pojavila. Tudi pri drugem preizkusu so se napake 

najpogosteje pojavljale pri istih besedah kot pri prvem preizkusu. 

Zamenjava se je najpogosteje pojavila pri besedah prestrašeni, kjer so učenci zamenjali 

končnico besede s prestrašili, in pri besedi družino, kjer so učenci končnico zamenjali z 

družinsko.  

Dodajanje se je pojavilo samo pri besedi deblo, kjer so učenci dodali črko e in besedo prebrali 

kot debelo. 
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Največji napredek je opazen pri učencu pod zaporedno številko 6, saj je pri prvem preizkusu 

naredil kar 6 napak, pri drugem preizkusu pa nobene. 

Predstavljeni rezultati kažejo, da se je število napake dodajanje besede ali črke zmanjšalo iz 

14-ih napak pri prvem preizkusu na 4 napake pri drugem preizkusu. Število napake 

zamenjava besede ali črke pa se je zmanjšalo iz 9-ih napak pri prvem branju na 8 napak pri 

drugem branju.  

Iz predstavljenih rezultatov je razvidno, da se je povprečno število besed, prebranih v eni 

minuti od prvega do drugega branja, povečalo. Pri prvem branju so učenci povprečno prebrali 

88,8 besed v eni minuti, medtem ko so pri drugem branju učenci povprečno prebrali kar 108,1 

besedo v minuti. Število prebranih besed v eni minuti se je povečalo za 19,3 besede. Najmanj 

sta napredovala učenca pod zaporednima številkama 3  in 4. Pri učencu pod zaporedno 

številko 3 je razlika med prvim in drugim preizkusom samo 3 besede na minuto, medtem ko 

je učenec pod zaporedno številko 4 na obeh preizkusih dosegel enak rezultat. Najbolj je 

napredoval učenec pod zaporedno številko 7, saj je pri prvem preizkusu prebral samo 49 

besed v minuti, pri drugem preizkusu pa 77, kar je njegov rezultat izboljšalo za kar 28 besed v 

minuti. 

Iz rezultatov je razvidno, da se je tudi pri kontrolni skupini povečalo število prebranih besed v 

eni minuti. Pri prvem preizkusu so učenci kontrolne skupine povprečno prebrali 92,7 besed v 

eni minuti, pri drugem preizkusu pa se je število povečalo na 104 prebrane besede v eni 

minuti. Število prebranih besed v eni minuti se je povečalo za 11,3 besede. 

Po analizi rezultatov eksperimentalne in kontrolne skupine lahko vidimo, da se je število 

prebranih besed pri kontrolni skupini povečalo za 11,3 besede, medtem ko se je pri 

eksperimentalni skupini število prebranih besed v eni minuti povečalo za 19,3 besede. 

Sklepamo lahko, da je na povečanje obsega prebranih besed v eni minuti deloma vplival 

napredek v razvoju in deloma izvedeni program dela. 

Po primerjavi rezultatov preizkusa 1 in preizkusa 2 smo ugotovili, da se je obseg prebrane 

vsebine pri eksperimentalni skupini povečal. Pri prvem preizkusu so učenci povprečno 

dosegli 5,07 točk od 6-ih točk, pri drugem preizkusu pa so učenci povprečno dosegli 5,27 točk 

od 6-ih točk. Obseg razumevanja prebrane vsebine se je povečal za 0,20 točke. 

Pri kontrolni skupini se je obseg razumevanja prebrane vsebine zmanjšal. Pri prvem preizkusu 

so učenci povprečno dosegli 5 točk od 6-ih točk, medtem ko so pri drugem preizkusu dosegli 
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samo 4,47 točke od 6-ih točk. Menimo, da je na slabši rezultat pri drugem branju vplivalo to, 

da so se učenci osredotočili samo na čim večjo hitrost branja, pozabili pa so na bralno 

razumevanje in napake pri branju. 

Dobljene rezultate smo potrdili tudi s t-testom. Pri eksperimentalni skupini se je statistično 

pomembna razlika med prvim in drugim preizkusom z enominutnim testom branja pokazala 

pri številu prebranih besed v minuti, medtem ko pri številu napak in pri bralnem razumevanju 

ni statistično pomembnih razlik. 

Pri kontrolni skupini je t-test pokazal statistično pomembne razlike med prvim in drugim 

testiranjem pri številu prebranih besed v minuti in bralnem razumevanju, medtem ko pri 

številu besed v minuti ni bilo statistično pomembnih razlik. 
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11. SKLEP 
 

V diplomskem delu smo s pomočjo različnih virov predstavili branje, dejavnike branja, bralno 

razumevanje, fluentnost branja, razvojne stopnje branja in raziskave bralne pismenosti. Skozi 

vse delo smo s pomočjo različnih podatkov skušali prikazati kompleksnost procesa branja in 

njegovo pomembnost za uspešno učenje.   

Prav tako smo dokazali, da je bil apliciran program dela učinkovit, saj je izboljšal bralno 

pismenost četrtošolcev Osnovne šole Starše. Pri vseh učencih eksperimentalne skupine se je 

izboljšala tehnika branja, saj se je zmanjšalo število napak pri branju in povečalo število 

prebranih besed v minuti. Pri učencih se je povečal tudi obseg bralnega razumevanja. Zato 

smo 5 postavljenih hipotez lahko potrdili, le hipotezo 3 smo potrdili samo delno, saj se število 

napak zamenjave besede ali črke ni pomembno zmanjšalo. Vendar pa je pomembno tudi 

poudariti, da so nekateri učenci napredovali hitreje, nekateri pa počasneje, saj se zaradi večje 

skupini učencev ni bilo mogoče posvetiti vsakemu posebej in pripraviti individualizirane in 

diferencirane naloge.   

Z diplomskim delom smo želeli raziskati stopnjo bralne pismenosti pri učencih četrtega 

razreda in jim ponuditi program, ki bi jim koristil pri izboljšanju le-te. Glede na predstavljene 

rezultate menim, da nam je tudi uspelo. S tem smo dokazali, da ima največji vpliv na 

razvijanje fluentnosti branja razvijanje ciljanih komponent branja.  
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13. PRILOGE 
 

13.1 ENOMINUTNI TEST BRANJA 

GLASNO BRANJE: ENOMINUTNI TEST 

NAVODILA ZA IZVEDBO 

OCENJEVALEC potrebuje: 

1. štoparico 

2. besedilo Ptica in slon (s številom besed na desni strani) 

3. ocenjevalno tabelo/shemo za vrednotenje 

_______ 

4. besedilo za otroka (brez oznake števila besed) 

Otrok dobi besedilo Ptica in slon (brez števila besed). 

 

Navodilo otroku: Sedaj boš bral(a) glasno zgodbo o Ptici in slonu. Ko te bom ustavila, pokaži s 

prstom, kje si v besedilu. Po branju mi boš odgovoril(a) na tri vprašanja. 

Po eni minuti otroka ustavimo in zapišemo rezultat. (Ob robu besedila je zapisano število vseh besed 

do konca tiste vrste, kjer se je ustavil. Rezultat je število besed ob koncu vrste minus število besed, ki 

jih do konca vrste otrok še ni prebral.) 

Otrok naj nadaljuje z glasnim branjem do konca besedila. 

Navodilo otroku: Sedaj pa beri glasno še do konca besedila. 

Ocenjevalec med otrokovim branjem beleži v ocenjevalni tabeli značilnosti njegovega glasnega 

branja. Pri točki 3.1 se piše število napak v prvi minuti glasnega branja. 

Na koncu mu postavi naslednja vprašanja in si zapiše odgovore (vprašanja so zapisana tudi v shemi za 

vrednotenje glasnega branja): 

1. O čem govori zgodba? _____________________________________________ 

2. Zakaj je bila ptica jezna na slona? 

___________________________________________________________________ 

3. Kako se je zgodba končala?_________________________________________ 
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SHEMA ZA VREDNOTENJE GLASNEGA BRANJA 

BESEDILO PTICA IN SLON 

PRIIMEK IN IME OTROKA: ___________________________ 

A. ŠTEVILO PREBRANIH BESED NA MINUTO: __________ 

B. TEHNIKA BRANJA 

(Pri vsaki kategoriji se označi ustrezna številka)                         Opažanja 

1. TEHNIKA 1.1 BERE BESEDE  B 

1.2 BERE ZLOGE    Z 

1.3 ČRKUJE            Č 

   

 

2. RITEM 

2.1 ENAKOMEREN, TEKOČ 

2.2 NEENAKOMEREN, POSTANKI 

 

 

3. NATANČNOST 

3.1 ŠTEVILO NAPAK _________ 

3.2 VRSTA NAPAK: 

Z – zamenjava črke/besede 

I – izpuščanje črk/besed 

D – dodajanje črk/glasov 

3.3 KVALITETA NAPAK 

1. napake ne vplivajo na pomen in 

skladnjo 

2. napake vplivajo na pomen povedi 

 

 

4. IZRAZNOST 

4.1 UPOŠTEVANJE LOČIL 

1. upošteva ločila 

2. ne upošteva ločil 

4.2 NAGLAŠEVANJE 

1. pravilno naglašuje besede 

2. nepravilno naglašuje besede 
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C. ODGOVORI NA VPRAŠANJA (RAZUMEVANJE) 

1. O čem govori zgodba?_____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

2. Zakaj je bila ptica jezna na slona?____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3. Kako se je zgodba končala? ________________________________________ 

 

PTICA IN SLON 

        Sredi džungle je raslo veliko drevo. Na vrhu je                (9) 
drobna ptica naredila gnezdo za svojo družino s tremi         (18) 
mladiči. Nekega dne je prišel mimo slon. Naslonil se            (27) 
je na deblo in si ob njem podrgnil hrbet. Drevo se je             (39) 
začelo majati in lomiti. Mladiči so se prestrašeni stisnili        (48) 
k materi. Ta je iz gnezda pomolila konico kljuna in                (58) 
rekla: »Hej ti velika žival, še veliko dreves je tod okoli!          (69) 
Zakaj si izbral prav to? Mladiči se bojijo, pa še iz                   (80) 
gezda bi lahko padli.«                                                             (84) 
       Slon ni rekel besede, s svojimi majhnimi očmi je            (93) 
pogledal ptičko, zaplahutal z velikimi ušesi in odšel.           (101) 
       Naslednjega dne se je slon vrnil in si spet podrgnil       (111) 
hrbet ob drevesu. Drevo se je začelo majati. Pre-               (119) 
strašeni ptički so se spet stisnili k materinim perutim.         (128) 
Sedaj je bila mati ptica jezna. »Ukazujem ti, da takoj          (138) 
prenehaš tresti  naše drevo,« je vpila, »ali pa te bom          (148) 
naučila reda!«                                                                       (150) 
      »Kaj pa lahko narediš velikanu, kot sem jaz?« se          (159) 
je smejal slon.« Če bi hotel, bi lahko to drevo zamajal         (170) 
tako, da bi gnezdo z otroki vred odneslo daleč na vse         (180) 
strani.« Mati ptica ni rekla ničesar.                                       (186) 
       Naslednjega dne se je slon vrnil in se spet podrgnil      (196) 
ob drevo. Ptica se je hitro kot blisk zapodila v eno od          (208) 
velikanskih slonovih ušes in ga dražila tako, da ga je          (218) 
praskala s krempeljci. Slon je stresel z glavo... vendar        (227) 
ni nič pomagalo. Zato je zaprosil ptico, naj odneha, in         (237) 
ji obljubil, da si ne bo nikoli več drgnil hrbta ob drevo.         (249) 
       Nato je ptica odletela iz slonovega ušesa in se             (258) 
vrnila v gnezdo k mladičem.                                                 (263) 
      Slon se ni nikoli več vrnil, da bi si popraskal hrbet.        (274) 
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PTICA IN SLON 

Sredi džungle je raslo veliko drevo. Na vrhu je 
drobna ptica naredila gnezdo za svojo družino s tremi 
mladiči. Nekega dne je prišel mimo slon. Naslonil se 
je na deblo in si ob njem podrgnil hrbet. Drevo se je 

začelo majati in lomiti. Mladiči so se prestrašeni stisnili 
k materi. Ta je iz gnezda pomolila konico kljuna in 

rekla: »Hej ti velika žival, še veliko dreves je tod okoli! 
Zakaj si izbral prav to? Mladiči se bojijo, pa še iz 

gezda bi lahko padli.« 
Slon ni rekel besede, s svojimi majhnimi očmi je 

pogledal ptičko, zaplahutal z velikimi ušesi in odšel. 
Naslednjega dne se je slon vrnil in si spet podrgnil 
hrbet ob drevesu. Drevo se je začelo majati. Pre- 

strašeni ptički so se spet stisnili k materinim perutim. 
Sedaj je bila mati ptica jezna. »Ukazujem ti, da takoj 
prenehaš tresti  naše drevo,« je vpila, »ali pa te bom 

naučila reda!« 
»Kaj pa lahko narediš velikanu, kot sem jaz?« se 

je smejal slon.« Če bi hotel, bi lahko to drevo zamajal 
tako, da bi gnezdo z otroki vred odneslo daleč na vse 

strani.« Mati ptica ni rekla ničesar. 
Naslednjega dne se je slon vrnil in se spet podrgnil 

ob drevo. Ptica se je hitro kot blisk zapodila v eno od 
velikanskih slonovih ušes in ga dražila tako, da ga je 

praskala s krempeljci. Slon je stresel z glavo... vendar 
ni nič pomagalo. Zato je zaprosil ptico, naj odneha, in 
ji obljubil, da si ne bo nikoli več drgnil hrbta ob drevo. 

Nato je ptica odletela iz slonovega ušesa in se 
vrnila v gnezdo k mladičem. 

Slon se ni nikoli več vrnil, da bi si popraskal hrbet. 
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13.2 VAJE 

1. Z enim pogledom skušaj prebrati prvo besedo v prvem stolpcu. Nato preberi drugo 

besedo v prvem stolpcu. Ko končaš s prvim stolpcem, znova začni s prvo besedo v drugem 

stolpcu.  

noga  capa  trma  

guba  ubog  žena  

seno  olje  žulj  

žoga  teta  bled  

brki  teme  seno  

ščep  kruh  teči  

cena  ujma  žica  

cmok  hlev  tram  

taca  žreb  šlem  

 

2. Z enim pogledom skušaj prebrati prvo besedo v prvem stolpcu. Nato preberi drugo 

besedo v prvem stolpcu. Ko končaš s prvim stolpcem, znova začni s prvo besedo v drugem 

stolpcu. 

papir  bazen  nadev  

tršat  baker  tepež  

šegav  zdrob  žepek  

seter  torek  trska  

morje  raven  širno  

trnje  topol  lonec  

slive  devet  dimek  

črevo  torta  žepar  

česen  tesen  maslo  
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3. Z enim pogledom skušaj prebrati prvo besedo v prvem stolpcu. Nato preberi drugo besedo v 

prvem stolpcu. Ko končaš s prvim stolpcem, znova začni s prvo besedo v drugem stolpcu. 

bedenje  polotok  okrogel  

skupina  dodatek  trositi  

trdnost zakonec  nagniti  

sukanec  samoten  dodatek 

bledica  možiček  polenta  

jabolka  poslana  položimo  

pasteta  dnevnik  temačen  

kislost  teniški  cepljen  

prodaja  tisočak  poslano  

svilena  pokoren  tipalka  

našitek  grozdje  priloga  
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7. Z enim pogledom skušaj prebrati prvo besedo v prvem stolpcu. Nato preberi drugo besedo v 

prvem stolpcu. Ko končaš s prvim stolpcem, znova začni s prvo besedo v drugem stolpcu. 

braniti  drevesa  klobčič  

lubadar  tolovaj  grozdje  

trapast  trščica  džungla  

cerkven  lepljiv  toplina  

nanaglo  nagrada  ucvreti  

krogla  škoditi  težišče  

tropski  pručica  krajcar  

delitev  odlično  kmetica  

sveženj  učitelj  vrstica  

tajanje  terjati  uboštvo  

švigati  tečnost  možakar  

 

 

8. Poišči čim več besed. Veljajo le tiste besede, pri katerih se črke držijo ena druge kot v 

primeru. Isto črko lahko uporabiš večkrat. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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9. Poišči čim več besed. Veljajo le tiste besede, pri katerih se črke držijo ena druge kot v 

primeru. Isto črko lahko uporabiš večkrat. 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

10. Poveži ustrezno črko s koncem besede tako, da bo beseda postala smiselna. Delaj hitro, 

čim hitreje! 

bo   č 
 
pese   g 
 
mol   k 
 
ogen   v  
 
del   o 
 
me   j 
 
bi   d 
 
nade   m 
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11. Poveži ustrezno črko z besedo tako, da bo beseda postala smiselna. Delaj hitro, čim 

hitreje! 

g   arovnica 
 
d   arilo 
 
č   ižol 
 
c   ntena 
 
b   vetača 
 
f   ad 
 
a   lipsa 
 
e   abica 
 

12. Pozorno preberi. Ena beseda v stavku je napisana narobe. Popravi jo! 

 

Mačke si čistijo mlako z jezikom.  

Ta lučka še komaj boli.  

Mamica mu je natočila kozarec mrzlega joka.  

Brinjevec mi je ponudil pravkar nabrano solato.  

Moj vrat se vedno krega z mano.  

V začetku julija so sito poželi.  

Vso vodo so iz kopita prelili v sod.  

Ko sem jo zasadila v zemljo, se je copata zlomila.  

Pri kosilu smo imeli grad v omaki. 

Vzpon na slanino je bil naporen. 
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13. Pozorno preberi. Ena beseda v stavku je napisana narobe. Popravi jo! 

»Pojdi spat!« me je nagnil očka.  

Počitnice najraje preživljamo v tem nalivu.  

Srednji napadalec je uspešno izvedel svoj nasad.  

Stoletni čaj je zdravilni navitek.  

V tem prostoru mora biti med! 

Človek bi moral pojesti vsaj tri otroke na dan.  

Najboljše olivno olje dobimo iz zrelih sliv.  

Če iz pice kaplja voda, moramo poklicati inštalaterja.  

Ovce in koze se pasejo na slanini.  

Koča jim je uničila pridelek. 

Ne skači preveč, lahko si zlomiš žogo. 

14. V kvadratu se skriva 7 besed. Iste črke lahko uporabiš večkrat. Čim prej jih poišči in 

napiši na črte! 

 

B A L O N G 

I A S B Z L 

S K N O G A 

E L E A U V 

R E G J N A 

V Z Š O L A 

 

 

 



53 
 

15. Poveži ustrezna dela, da dobiš besedo! 

pro   je    zd   ek  

ba   vet    lo   lo 

mor   zen    mas   ba 

sli   to    tor   pir 

de   gram    pa   par 

bla   va    ri   rob 

16. V kvadratu se skriva 6 besed. Iste črke lahko uporabiš večkrat.  Čim prej jih poišči in 

napiši na črte! 

 

C M O K Z V 

L P O O R T 

J K K R A K 

S E N U J U 

G R O Z D E 

A T R A V A 
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17. Poveži ustrezna dela, da dobiš besedo! 

to   olko    dre   ota 

de   pina    kr   telj  

jab   nec    uči   dje 

četr   rta    tr   og 

sku   vet    sob   vo 

lo   tek    groz   den 

      

 

 

18. Pozorno preberi. Ena beseda v stavku je napisana narobe. Popravi jo! 

V Angliji se vedno pogovarjajo o bremenu.  

Za psa je most pravi posladek.  

Če ti bo denarja zmanjkalo, pa pojdi v barko in ga dvigni.  

»Če bo pihalo, daj na glavo kavo,« je naročila mama.  

Planila je v sok, saj jo je zelo zabolelo. 

Muha je ujela miško. 

Pok! Priletela je noga in razbila šipo. 

Z vesoljem je sprejela nagrado. 

"Moja žeja rada poje," je povedal Peter. 

 

 

 

 

 



55 
 

19. Pozorno preberi. Ena beseda v stavku je napisana narobe. Popravi jo! 

Če si bolan, moraš bežati.  

Najbolj ji pristajajo pite, saj ima tako dolge lase!  

Žito smo odnesli v mlin, saj je sveža loka najboljša.  

V juho sem dodala kol, saj je bila neslana.  

Veterinar je konju obrezal korito.  

Pri padcu v vodo si je zlomil most.  

Kadar je zunaj teza, me je vedno strah.  

Včerajšnja koča je bila za oreh velika.  

Mojca se je hvalila:"Moj obrok je najbolj priden!" 

Skodelica kape bi se mi prilegla. 

 

20. Povedi uredi v zgodbo! 

Sprehajal se je kar po cesti. 

Ime mu je Jaka. 

Policija je slona varno vrnila v živalski vrt. 

Prestrašil je mnogo ljudi, ki so poklicali policijo. 

V torek je iz živalskega vrta v Ljubljani pobegnil slon. 

Odšel je skozi vrata, ki so jih pozabili odpreti. 
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21. Preberi besedo na levi strani in jo hitro poišči med besedami na desni strani! 
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22. Preberi besedo na levi strani in jo hitro poišči med besedami na desni strani! 
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23. S pomočjo opisa dopolni besede. Delaj čim hitreje! 
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24. Dopolni povedi! 
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25. Dopolni besede tako, da bodo ustrezale opisu! 
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26. Med spodnjimi besedami je vedno ena, ki ne sodi med ostale tri. Prečrtaj jo! 
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27. Preberi besedilo in odgovori na vprašanja! 

KAMILICA 

Kamilica je enoletnica, zraste od 20 do 50 cm visoko. Njeno steblo je močno 

razvejano. Cvetovi so v koških in so značilne rumene barve. 

Vonj kamilice je značilen, dišaven. Okus pa je nekoliko grenak.  

Cvete od junija do avgusta, večkrat celo tudi septembra.  

Raste med žitom, zato so kmetje kar jezni nanjo, kajti med žitom predstavlja 

malce neljub plevel. Kamilica z njiv pa je tudi najbolj zdravilna.  

Kamilica sicer ni zahtevna rastlina, uspeva tudi na dokaj revnih tleh. 

Katera rastlina je opisana?__________________________________________ 

Kako visoko zraste kamilica?________________________________________ 

Kakšne barve cvetov ima kamilica?___________________________________ 

Kakšen okus ima kamilica? 

a.) sladek 

b.)  slan 

c.) grenak 

d.) kisel 

Kdaj cvete kamilica?________________________________________________ 

Zakaj so kmetje jezni na kamilico? ____________________________________ 

________________________________________________________________ 

Kakšna rastlina je kamilica? 

a.) zahtevna 

b.) nezahtevna 
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28. Povedi uredi v pravilni vrstni red! 

Otroci prihajajo iz Maribora in na otoku že drugo leto preživljajo aktivne počitnice. 

Včeraj zvečer se v poletno plavalno šolo niso vrnili štirje otroci, dva dečka in dve deklici. 

Kdor jih je videl naj takoj pokliče na številko 113. 

Stari so deset let, oblečeni v svetla oblačila in obuti v športne čevlje. 

Vaščane, turiste, tabornike in skavte prosimo, da sodelujejo v veliki iskalni akciji. 

 

29. Beseda na levi strani je skrita med  besedami  na desni strani. Čim prej jo poskusi najti 

in jo podčrtaj! 

roka muka        loka           poka           moka           roka 

torta   tat                 teta             tema                  torta            tata 

meter seter           Peter             meter          veter           tetra 

testo presta           mesta           nevesta          testo        cesta 

kislo maslo          kislo           misel           mesto          osel 

resen lesen        resen         plesen        plašen        mesen 

 

30. Beseda na levi strani je skrita med  besedami  na desni strani. Čim prej jo poskusi najti 

in jo podčrtaj! 

lonec konec          zvonec         znanec          lonec           škorec 

molj bolj             molj             mozolj            konj            ovoj  

krava trava          narava          pojava        trdnjava         krava 

češnja višnja         češnja         košnja         mošnja          prošnja 

pica ptica             Mica         pica          lisica         narcisa 

gos nos              los             voz            kos           gos 
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31. Preberi besedilo in odgovori na vprašanja! 

 

 

 

32. Preberi besedilo in odgovori na vprašanja! 
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33. Preberi besedilo in odgovori na vprašanja! 

 

 

34. Hitro, hitro poišči enake besede in jih podčrtaj z različnimi barvami. Na črte napiši, 

katere besede se ponavljajo in kolikokrat se to zgodi. 

lisica, stroškovnik, stroškovnik, surov, kdo, lisica, cepetati, blaten, koča, toporišče, 

stroškovnik, tuberkulozen, cepetati, tega, ulica, lasulja, revna, jagoda, ženina, stroškovnik, 

plezal, postaven, ubogati, lizati, cepetati, zapisnik, stroškovnik, zmagovalec, tvegati, 

narazen, neznano, cepetati, Peter, miličnik, čaka, deček, tožilec, temnogled, cepetati, ovčka 

 

rdeča: __________________ modra: __________________ zelena: __________________ 

 

Če si pravilno rešil/a nalogo, si podčrtal/a 12 besed. 
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35. Preberi besedilo in odgovori na vprašanja! 

O kateri rastlini govori besedilo? ________________________________________________ 

Kje raste žički grobeljnik? ______________________________________________________ 

Kako visoko zraste žički grobeljnik? 

a.) 10–40cm 

b.) 10–20 cm 

c.) 10–30 cm 

d.) 10–50 cm 

Kdaj cveti žički grobeljnik? 

a.) marca ali aprila 

b.) aprila ali maja 

c.) maja ali junija 

d.) junija ali julija 

Kakšne barve so cvetovi žičkega grobeljnika? 

a.) rumene 

b.) bele 

c.) modre 
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d.) rdeče 

 
 
 
36. Hitro, hitro poišči enake besede in jih podčrtaj z različnimi barvami. Na črte napiši, 
katere besede se ponavljajo in kolikokrat se to zgodi. 
 
potepuh, babica, bos, lačen, štirikraten, vizitka, pogovor, sultan, pogovor, polovična, brezje, 

tega, davno, uhelj, moledujeta, glej, čreda, sunek, pošten, pogovor, cmokanje, ti, brezje, 

verjel, antikvariat, tleskati, šepavka, brezje, sladica, kozel, lenuhi, šumeti, ukrepati, cvet, 

vizitka, nič, vulkan, tiščati, vizitka, brezje 

 
rdeča: __________________ modra: __________________ zelena: __________________ 
 

Če si pravilno rešil/a nalogo, si podčrtal/a 10 besed. 

 

 
 
 
 
37. Hitro, hitro poišči enake besede in jih podčrtaj z različnimi barvami. Na črte napiši, 
katere besede se ponavljajo in kolikokrat se to zgodi. 
 
grajska, tura, pride, nabrušen, ujetnik, bruhati, teliti, mravljišče, blebetač, naložen, 

pravljica, trajanje, privadil, šli, uhelj, obljubil, šarlatan, strah, ščene, šibkost, napoti, 

študent, traven, širokopleč, sedla, privolimo, nagnjen, bojevnik, telovadba, trobiti, trobec, 

vleklo, drva, uhelj, uhelj, sedla, bojevnik, uhelj, bratranec, paradižnik 

 
rdeča: __________________ modra: __________________ zelena: __________________ 
 

Če si pravilno rešil/a nalogo, si podčrtal/a 8 besed. 
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38. Hitro, hitro poišči enake besede in jih podčrtaj z različnimi barvami. Na črte napiši, 
katere besede se ponavljajo in kolikokrat se to zgodi. 
 
nakovalo, svilen, zavijamo, napihovati, cilj, parov, stransko, popravlja, ucvreti, parov, 

točnost, dnino, naročene, cvetača, postelja, šport, polito, bodita, kmet, bodita, cajna, vlak, 

ženi, parov, mrščil, brezvestnost, neprosojen, brzda, tajnost, tlak, udvorljiv, puščavnik, 

navadili, krtača, vlak, bojevnik, popravljam, parov, sedi, ni 

 
rdeča: __________________ modra: __________________ zelena: __________________ 
 

Če si pravilno rešil/a nalogo, si podčrtal/a 8 besed. 

 

 

 

39. Pazljivo preberi besedilo! 

 

Na travniku se je razcvetela lepa pomladna ivanjščica. Iz gozda so jo gledali zajec, 
veverica in polž.  

Veverica reče: »Najbrž se smeje mojemu košatemu repu, saj neprestano gleda nanj.« 

»Ne, » reče zajec, »smeji se mojim dolgim ušesom.« 

»Ah, ne, » se razjezi polž. » Mar ne vidita, kako bulji v moje roge in se mi posmehuje?« 

»Nehajte se vendar prepirati,« je zapel ptiček. »Ivanjščica se smeji soncu in sončni 
pomladi!« 

In ptiček je imel prav. Veverico, polža in zajca je postalo sram. Pa je veverica povesila rep, 
zajček je stisnil h kožuščku svoja ušesa, polža pa je hitro skril v hišico svoje roge. 
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40. Pred pravilnimi trditvami naredi križec z rdečo barvico, pred napačnimi pa kljukico z 
zeleno barvico. 
 

Na travniku je rasla vijolica.                                  

 

 Mihec je ivanjščice nabral v šopek. 

 

Veverica in zajec sta se smejala lisičinim dolgim ušesom. 

 

Polž je mislil, da ivanjščica buli v njegove dolge roge. 

 

Ptiček je zletel na vejo in odpel pomladno pesem. 

 

Veverica se je skrila za medvedovo hišico. 

 

Zajček je svoja ušesa stisnil h kožuščku. 

 

 

41. Beseda na levi strani je skrita med  besedami  na desni strani. Čim prej jo poskusi najti 

in jo podčrtaj! 

moka muka        loka           poka           moka           molj 

teta   tat                 teta             tema                  torta            tata 

veter seter           Peter             meter          veter           tetra 

cesta presta           mesta           nevesta          testo        cesta 

misel maslo          kislo           misel           mesto          osel 

plesen lesen        resen         plesen        plašen        mesen 
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42. Z enim pogledom poskusi ugotoviti ali so vse črke enake. Če niso enake, črko, ki je 

drugačna obkroži. Delaj čim hitreje! 

 

aaa     mmn     lll 

xxy     vvv     jjl 

mnm     kkh     mmm 

kkk     lll     čcč 

rrr     eee     ttt 

aae     ccc     bbd 

 

43. Poveži dve pojmovno sorodni besedi. Vsako vrstico preberi samo enkrat. 

zeleno    modro    trava 

radio     brati     časopis 

junak     pogumen    boječ 

miza     ležati        postelja 

dež     sonce     dežnik 

 

44. V odstavku je en stavek odveč. Poišči ga in ga podčrtaj. 

Poljski zajec se zadržuje na gozdnih predgorskih področjih, na poljih in 

travnikih. Še posebej mu ustreza polje, ker je podobno njegovi prvotni 

domovini – travnati stepi. Poljski zajec dobro voha. Žirafa ima dolge noge in 

dolg vrat. Oči ima ob straneh in vidi na vse strani, ne da bi obračal glavo. V 

nevarnosti se umakne s hitrim cikcak tekom. Hrani se z rastlinsko hrano, pozimi 

je tudi drevesno lubje. Ogrožajo ga visok sneg, oster mraz, dalj časa trajajoče 

deževje s poplavami, bolezni, zveri in človek.  
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45. Povedi uredi v zgodbo! 

Tim odpre hladilnik, zagleda torto, vzame nož in odreže kos torte sebi in 

prijatelju. 

Špela ima rojstni dan, zato ji mama naredi lepo čokoladno torto in jo postavi v 

hladilnik. 

Takrat vstopi mama. Fanta hitro zapreta hladilnik, še vedno pa imata polna usta 

torte. 

To je zgodba o Timu, njegovem prijatelju, sestri Špeli in mami. 

Tim in njegov prijatelj prideta z igrišča, kjer sta igrala nogomet. Utrujena sta, 

lačna in žejna. 
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46. Enkrat preberi besedilo in odgovori na vprašanja. Vsako vprašanje ima en pravilen 

odgovor. 

V Tibetu živi jak, žival, ki je podobna govedu. Ima dolge in tanke rogove, ki so 

obrnjeni navzgor in nazaj. Je črne barve. Telo ima pokrito z dlako, ki sega do tal. 

Na hrbtu ima izrazito gubo. Ljudje ga pogosto uporabljajo za jahanje in 

prenašanje tovora. 

Komu je jak podoben? 

a.) ovnu 

b.) govedu 

c.) konju 

d.) jelenu 

e.) kozi 

Kaj je za jaka značilno? 

a.) kratke noge 

b.) velik gobec 

c.) malo moči 

d.) velike noge 

e.) dolga dlaka 

Kako jak služi ljudem? 

a.) daje jim volno za oblačila 

b.) daje jim usnje 

c.) daje jim meso 

d.) služi jim kot tovorna žival 

e.) daje jim mleko 


