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IZVLEČEK 

Eden izmed temeljnih ciljev pouka slovenščine (jezikovni pouk) je po učnem načrtu za 

slovenščino (Program osnovna šola, 2018) razvijanje sporazumevalne zmožnosti – v slednjo pa 

spada tudi razvijanje zmožnosti branja kot ene izmed štirih sporazumevalnih dejavnosti, ki je 

opredeljena tudi kot ena izmed ključnih zmožnosti vseživljenjskega učenja. V magistrskem 

delu smo obravnavali branje šestošolca s hiperkinetično motnjo, ki ima pridružene 

primanjkljaje na posameznih področjih učenja.  

V teoretičnem delu magistrskega dela smo predstavili branje v okviru drugih sporazumevalnih 

dejavnosti, bralno pismenost, motivacijo za branje, bralne strategije in tehnike za izboljšanje 

branja ter tudi hiperkinetično motnjo v sopojavnosti s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja.  

Glede na to, da se pri šestošolcu kljub povprečnim oz. nadpovprečnim intelektualnim 

sposobnostim pojavljajo izrazite težave pri branju, smo izvedli akcijsko raziskavo, v kateri smo  

ugotovili, da ima težave tako s samo tehniko branja in z dekodiranjem nepoznanih besed kot 

tudi z razumevanjem prebranega in bralno motivacijo in da to vse vpliva tudi na njegov 

odklonilni odnos do branja. Preverili smo, ali trditev različnih avtorjev, da vsakodnevno 

kratkotrajno branje izboljša tehniko branja, velja tudi za otroka s hiperkinetično motnjo, ki ima 

pridružene specifične učne težave na področju branja. Učencu smo s pomočjo 25-dnevnega 

bralnega treninga poskušali približati branje ter dosegli, da sta se po tem obdobju izboljšali 

bralna tehnika in razumevanje prebranega ter povečala tudi motivacija za branje. Trening branja 

bi lahko z ustreznimi prilagoditvami za posameznega učenca uporabili tudi pri drugih otrocih s 

podobnimi težavami.  

KLJUČNE BESEDE: bralna tehnika, razumevanje prebranega, motivacija za branje, bralni 

trening, akcijska raziskav
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ABSTRACT  

According to the Slovenian curriculum (2018), one of the main objectives of the Slovenian 

language classes is to develop communicative competence. This also includes developing 

reading competence as one of the four communicative activities and one of the key competence 

for lifelong learning. This master thesis deals with the reading of a sixth-grade student with 

hyperkinetic disorder who has some deficits in specific areas of learning.  

Reading in the context of communicative activities, reading literacy, motivation for reading, 

reading strategies and techniques to improve reading were presented in the theoretical part of 

the thesis along with hyperkinetic disorder and learning deficits associated with it.   

Considering that despite his average or above-average intellectual abilities the student has been 

experiencing significant reading difficulties, we carried out the so-called action research and 

realised that he has had difficulties both with reading technique and understanding of unknown 

words as well as reading comprehension in general and motivation, which resulted in his 

negative attitude towards reading. In addition, we also tested if a claim made by several authors 

that short reading sessions on a daily basis lead to the improvement of reading technique is also 

true for a child with hyperkinetic disorder and reading difficulties. A 25-day reading training 

was carried out to make the student more familiar with reading. After this period, his reading 

technique and comprehension improved as well as his motivation to read. This reading training 

could also be used for other children with similar difficulties; however, with some necessary 

adaptation to tailor it to their specific needs.   

KEY WORDS: reading technique, reading comprehension, reading motivation, reading 

training, action research 
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Ι. UVOD 
Branje je osnovno orodje za dobro življenje. 

Mortimer J. Adler 

 

»Nikoli ne bom znal brati … berejo mi starši … še dobro, da obstajajo zvočne knjige … 

podnapisov ne zmorem brati …« so besede dečka, ki so se nas dotaknile do te mere, da smo mu 

želeli pomagati. Glede na normalne sposobnosti na vseh področjih učenja se nam je zdelo 

nerazumljivo, da deček v šestem razredu še ne bere, in nas je zanimalo, zakaj je do tega prišlo. 

Vedeli smo, da ima deček težave s pozornostjo in hiperaktivnostjo, a se nam to ni zdela ovira, 

da se deček ne bi naučil brati. Zato smo magistrsko delo zastavili tako, da bi deček izboljšal 

svoje branje in uvidel, da se lahko tudi on nauči brati.  

Po pregledu različne literature smo ugotovili, da sta motnja pozornosti s hiperaktivnostjo in 

motnja branja dve izmed najpogostejših razvojnih težav v otroštvu (Hinshaw, 1992, v  

Samuelsson, S., Lundberg, I., & Herkner, B., 2004). Ocenjuje se, da simptomi, ki opredeljujejo 

ADHD, kot so nepozornost, hiperaktivnost in impulzivnost, prizadene približno 5 % vseh otrok 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental DSM-V, 2013), težave z branjem pa razvije od 5 

% do 10 % otrok. Med 25 % in 40 % pa je otrok, pri katerih se sopojavljata tako ADHD kot 

tudi motnja branja (Dykman & Ackerman, 1991; McGee & Delnica, 1988; Semrud-Clikeman 

et al., 1992; Willcutt & Pennington, 2000; Hinshaw, 1992, v  Samuelsson, S., Lundberg, I., & 

Herkner, B., 2004). Tudi naš deček spada med otroke, ki so razvili tako ADHD kot tudi motnje 

branja. Zaradi teh težav ne bere tekoče. Glede na to, da je branje osnovno orodje za učenje, za 

življenje, smo mu predstavili dejstvo, da se bo branja pač moral naučiti. Vedeli pa smo, da se 

branja deček ne bo naučil le tako, da bo bral, kajti vsako takšno »suhoparno« branje hitro 

odkloni in niti ne zmore. V bralna srečanja smo morali tako vključiti veliko gibanja, igre in vaje 

za hitrejše branje. Ker nismo želeli, da bi zaradi bralnih srečanj razvil še bolj odklonilen odnos 

do branja, smo mu poskušali branje predstaviti na njemu zanimiv način, ki ga bo motiviral za 

branje.   

V teoretičnem delu predstavljamo dejavnosti v okviru drugih sporazumevalnih dejavnosti, 

bralno pismenost, motivacijo za branje, bralne strategije in tehnike za izboljšanje branja ter 

hiperkinetično motnjo v sopojavnosti s primanjkljaji na posameznih področjih učenja.  

V empiričnem delu predstavljamo rezultate akcijske raziskave, ki vključuje 25-dnevni bralni 

trening in ugotavljanje napredka pri bralni tehniki, razumevanju prebranega in motivaciji za 

branje.  
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ΙΙ. TEORETIČNI DEL 

 

1.1 BRANJE KOT ENA IZMED SPORAZUMEVALNIH ZMOŽNOSTI  
 

Eden izmed temeljnih ciljev pouka slovenščine (jezikovni pouk) je po učnem načrtu za 

slovenščino (Program osnovna šola, 2018) razvijanje sporazumevalne zmožnosti – v slednjo pa 

spada tudi razvijanje zmožnosti branja kot ene izmed štirih sporazumevalnih dejavnosti, ki je 

opredeljena kot ena izmed ključnih zmožnosti za »osebni razvoj, aktivno državljanstvo, 

socialno vključenost in zaposlenost« ter pogoj za razvoj ostalih ključnih zmožnosti – digitalne 

zmožnosti, matematične zmožnosti, učenja učenja itd. 

Zmožnost kot pojem je v jezikoslovje vpeljal Chomsky l. 1965 in sicer kot razliko med splošno 

zmožnostjo in performanco, pri čemer je zmožnost podlaga za performanco. Idealni 

govorec/poslušalec s pomočjo prirojenih mehanizmov za usvajanje znanja in bivanja v 

enojezični jezikovni skupnosti razvije zmožnost oz. usvoji znanje maternega jezika – tj. na 

podlagi usvojenih pravil in končne množice znamenj tvori neskončno število pravilnih povedi 

in jih tudi prepozna kot pravilno oz. nepravilno tvorjene. Torej lahko performanco razumemo 

kot rabo jezika oz. uporabo jezikovnega potenciala (zmožnosti) pri konkretnem 

sporazumevanju. (Bešter Turk, 2011) 

O. Kunst Gnamuš (1984, v Bešter Turk, 2011) poudarja, da jezikovno znanje ni spominsko 

uskladiščena vsota jezikovnih podatkov, ampak gre za s pravili usmerjeno jezikovno tvornost, 

kajti obseg pravil je končen, zmožnost njihove uporabe pa neskončna.  

Hymes (1972, v Bešter Turk, 2011) je zmožnost, kot jo opredeljuje Chomsky, nadgradil z bolj 

realističnim pojmovanjem. Idealizirano jezikovno zmožnost je zamenjal z izrazom 

sporazumevalna zmožnost, kateri je dodal še družbeno vlogo jezika. Po Hymesu je torej 

sporazumevalna zmožnost razumljena kot simbolno dejanje, saj je definirana kot zmožnost 

posameznika, da se sporazumeva v skladu s spreminjajočimi se situacijskimi in normativnimi 

pogoji psihične, socialne in jezikovne narave (nav. po Bussmann 1983, 247). Ne gre le za znanje 

jezika, ampak tudi za zmožnost rabe jezika v različnih okoliščinah. Model performance torej 

predstavlja potencial posameznika za zmožnost dejanske rabe jezika – tj. uresničevanje možnih 

in ustreznih govornih dejanj (nav. po Pirih Svetina 2005, 25). Na podlagi teh spoznanj je 

Chomsky (1980) svoj pojem zmožnost preimenoval v slovnično zmožnost in vpeljal še pojem 

pragmatična zmožnost (Bešter Turk, 2011).  

Sporazumevalno zmožnost so jezikoslovci v različnih obdobjih nadgrajevali in različno 

poimenovali, vendar kot je razvidno, so si enotni v pojmovanju te zmožnosti. Samo 

sporazumevalno zmožnost definirajo kot tisto kar človek zna (ima na razpolago) za 

sporazumevanje v raznih sporazumevalnih okoliščinah.  

Modelov sporazumevalne zmožnosti je v strokovnih literaturah več in ti odražajo sestavine ter 

prepletenost, ne pa hierarhičnosti.  

Pojem sporazumevalna zmožnost je v slovensko literaturo vpeljala O. Kunst Gnamuš v 80. letih 

20. stoletja v okviru predstavitve komunikacijskega modela jezikovne vzgoje, kjer navaja 
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razvoj sporazumevalne zmožnosti kot temeljni smoter jezikovne vzgoje (Kunst Gnamuš, 1984, 

v Bešter Turk, 2011). Podrobneje je jezikovno zmožnost opredelila (Kunst Gnamuš, 1992, v 

Bešter Turk, 2011)  kot kompleksen sestav slovničnih, semantičnih, pragmatičnih in 

metaforičnih zmožnosti, ki se razvijajo z jezikovnimi dejavnostmi.  

M. Bešter (1992, v Bešter Turk, 2011) sporazumevalno zmožnost opredeljuje kot zmožnost 

govorca in poslušalca, da se glede na okoliščine lahko različno sporazumevata. Pri tem je 

potrebno poznavanje značilnosti različnih vrst. Avtorica sporazumevalno zmožnost loči na 

jezikovno in pragmatično, pri čemer pragmatična zmožnost predstavlja okvir za jezikovno 

zmožnost. Jezikovna zmožnost vključuje torej zmožnost tvorjenja in razumevanja besedil na 

podlagi poznavanja jezikovnih znakov, abstraktnega sistema pravil in pravorečnih ter 

pravopisnih pravil, medtem ko k pragmatični zmožnosti spadajo »zunajjezikovni sistemi 

znanj«. Pri tem gre za poznavanje pravil rabe, da v danih okoliščinah izbere ustrezen jezikovni 

sistem (kdo, kdaj, kje, komu), s čimer se pokaže smiselnost sporočanja.  

Kot zadnji dokument na Slovenskem, ki govori o sporazumevalni zmožnosti, je bil izdan kot 

izvirnik leta 2011. Gre za prevod evropskega dokumenta Skupni evropski jezikovni okvir: 

učenje, poučevanje, ocenjevanje (SEJO, 2011), ki daje skupno podlago za poučevanje jezikov 

v Evropi. V tem dokumentu sporazumevalno zmožnost razumejo kot sestav treh zmožnosti: 

jezikovne, sociolingvistične in pragmatične. Jezikovna zmožnost neodvisno od 

sociolingvistične in pragmatične zmožnosti vključuje leksikalno, slovnično, pravorečno, 

pravopisno, fonološko in semantično zmožnost. Sociolingvistična zmožnost predstavlja 

družbene in kulturne okoliščine rabe jezika, pragmatična zmožnost pa se nanaša na 

funkcionalno rabo jezikovnih virov za različne scenarije interakcije in rabo besedil pri 

sporazumevanju z določenim sporazumevalnim ciljem. (Bešter Turk, 2011) 

V učnem načrtu za slovenščino (Program osnovna šola, 2018) je sporazumevalna zmožnost 

definirana kot zmožnost kritičnega sprejemanja besedil raznih vrst ter zmožnost tvorjenja 

ustreznih, razumljivih in učinkovitih besedil raznih vrst. M. Bešter Turk (2011) to razlaga kot 

zmožnost sporočevalca in prejemnika besedil, da sodelujeta v dvosmernem oz. enosmernem 

sporazumevanju.  

Sporazumevalna znanja zmožnost je sestavljena iz naslednjih gradnikov:  

a) iz motiviranosti za sprejemanje in sporočanje,  

b) iz stvarnega, 

c) iz jezikovne zmožnosti, 

č) iz zmožnosti nebesednega sporočanja, 

d) iz slogovne/pragmatične zmožnosti, 

e) iz metajezikovne zmožnosti. 
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1.1.1 Razvijanje sporazumevalne zmožnosti učencev pri jezikovnem pouku 
 

Razvoj sporazumevalne zmožnosti pri učencih1 poteka sistematično (ne razvija se spontano) in 

transakcijsko (dejavni so predvsem učenci), preko štirih dejavnosti – poslušanja, branja, 

govorjenja in pisanja. Vsem sporazumevalnim dejavnostim v okviru t. i. komunikacijskega 

modela pouka je posvečena enakomerna pozornost. Kot pravita Teale in Sulzby (1988, v 

Pečjak, 2000) je potrebno razvijati vse štiri dejavnosti sočasno in vzporedno.  

Cilji v učnem načrtu za slovenščino (Program osnovna šola, 2018) so napisani po sklopih za 1., 

2. in 3. triletje. Razdeljeni so na cilje pri dvosmernem sporazumevanju (pogovarjanje in 

dopisovanje) in na cilje pri enosmernem sporočanju (branje, poslušanje ter govorno nastopanje 

in tvorjenje enosmernih besedil). Posebna sklopa sta namenjena selektivnemu branju in pisanju 

oz. izpolnjevanju obrazcev. 

Sporazumevalne  dejavnosti se med seboj prepletajo in omogočajo razvoj sporazumevalnih 

zmožnosti tako, da učenci sprejemajo (poslušajo, berejo/gledajo) besedila z namenom 

razvijanja kritičnega sprejemanja besedil, razumevanja, doživljanja, presojanja … razvijanja 

zmožnosti selektivnega branja, ozaveščanja in opazovanja tipične zgradbe besedilnih vrst, 

razvijanje zmožnosti utemeljevanja svojega mnenja o besedilu … in tvorijo (govorijo/pišejo) 

enogovorna in dvogovorna besedila raznih vrst z namenom razvijanja tvorjenja ustreznih, 

razumljivih, pravilnih in učinkovitih besedil raznih vrst, opazovanja in razvijanja strategij 

sporočanja in spoznavanja ter uzaveščanja načel sporočanja. Poleg tega sistematično, postopno 

in starosti primerno razvijajo gradnike sporazumevalne zmožnosti (motiviranost, jezikovna 

zmožnost, nebesedno sporazumevanje, pragmatična zmožnost, metajezikovna zmožnost) z 

namenom boljšega razumevanja tujih besedil in tvorjenja kvalitetnejših besedil (Bešter Turk, 

2011). 

Lerner (1993, v Pečjak, 2000) poudarja, da z razvojem posamične sporazumevalne dejavnosti 

krepimo enoten jezikovni sistem, ki vpliva na ostale dejavnosti ter obratno, da primanjkljaj pri 

posamezni dejavnosti slabi enoten jezikovni sistem in s tem negativno vpliva na druge 

dejavnosti (Bešter Turk, 2011). 

 

1.1.2 Razmišljujoče in kritično sprejemanje (poslušanje/gledanje/branje) kot ena 

izmed dejavnosti učencev pri jezikovnem pouku  
 

Poleg sodelovanja učencev v vodenih pogovorih o sebi, jeziku, narodih in državah, z namenom 

oblikovanja narodne, jezikovne in državljanske zavesti ter tvorjenja besedil (pisanje/govor) in 

sistematičnega razvijanja gradnikov sporazumevalne zmožnosti, je razmišljujoče in kritično 

sprejemanje (branje in poslušanje) enogovornih in dvogovornih neumetnostnih besedil 

dejavnost, ki prav tako poteka pri jezikovnem pouku in ima določene cilje. Pri sprejemanju 

dvogovornih neumetnostnih besedil učenci pridobivajo zmožnosti kritičnega sprejemanja 

pogovorov, dopisov, zmožnost izrekanja lastnega mnenja in utemeljevanja, usvajajo načela in 

                                                           
1 Izraz učenec se uporablja tako za moški kot ženski spol. Enako velja za izraz učitelj. 
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strategije pogovarjanja in dopisovanja itd. Pri sprejemanju enogovornih neumetnostnih besedil 

pa učenci pridobivajo zmožnost kritičnega sprejemanja enogovornih besedil, izrekanja svojega 

mnenja in utemeljevanja, usvajajo strategije sprejemanja besedil in sporočanja, uzavestijo 

značilno zgradbo in slog besedilnih vrst itd.  (Križaj Ortar, Bešter Turk, 2018). 

Svoje znanje o neumetnostnih besedilih učenci uporabijo tudi ob umetnostnih besedilih – 

prepoznajo opis osebe/kraja, primerjajo z neumetnostnim besedilom, predstavijo slogovne 

posebnosti, prepoznajo učinek na bralca itd. Učitelj/-ica mora pri izbiri neumetnostnih besedil 

upoštevati starost, izkušnje, predznanje in izbirati takšne teme, ki omogočajo kritični razmislek 

in medpredmetno povezovanje. Namen branja/poslušanja pri jezikovnem pouku naj torej ne bo 

stvarno znanje in njegova uporaba v vsakdanjem življenju, temveč naj bo primarno cilj 

sprejemanja kritična presoja (ločevanje bistvenih podatkov od nebistvenih, ločevanje resnice 

od laži, razlika med dejstvi in mnenji ipd.) ter ponotranjenje značilne zgradbe in sloga 

besedilnih vrst, ki jih kasneje tudi tvorijo. Sprejemanje enogovornih besedil poteka v treh fazah: 

pred (napoved teme, predznanje, pričakovanja, znane/manj znane besede), med (zapomnitev 

podatkov, oblikovanje stališča do besedila; za nas pomembno je dejstvo, da v 2. vzgojno-

izobraževalnem obdobju še ne morejo delati zapiskov med poslušanjem) in po sprejemanju 

(razčlenjevanje poteka besedila in vrednotenje.   

Potek razčlembe besedila je odvisna od vrste besedila oz. njegove besedilne vrste. Torej tvarna 

razčlemba je tako mogoča le ob zapisanih besedilih, okoliščinska oz. pragmatična razčlemba 

pa le ob dvogovornih. Metajezikovna razčlemba poteka v višjih razredih OŠ, postopno jo 

uvajajo šele v 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju, pri čemer učitelji pazijo, da jo ne postavijo 

na začetek razčlenjevanja besedila (Križaj Ortar, Bešter Turk, 2018). 

Učenci pri jezikovnem pouku razčlenjujejo tudi potek sprejemanja, kar pomeni, da spoznavajo 

ti. strategije sprejemanja (sem spadajo bralne učne strategije), kaj so počeli med sprejemanjem 

in kaj bi še lahko, da bi si zapomnili več podatkov. Zmožnost učenja strategij sprejemanja 

(miselni vzorci, oporne točke, preglednice …) po učnem načrtu za slovenščino (Program 

osnovna šola, 2018) učitelji pri učencih začnejo razvijati v drugem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju. To poteka postopno in ne le pri pouku slovenščine. Pri sprejemanju besedil je 

predvideno, da učenci vrednotijo svojo zmožnost sprejemanja in načrtujejo, kako bi jo 

izboljšali, poleg tega pa razmišljajo tudi o tvorjenju besedil in o tem, na kaj je moral biti 

sporočevalec pazljiv (Križaj Ortar, Bešter Turk, 2018). 

Zgoraj zapisano postavlja branje v širši kontekst sporazumevalnih zmožnosti, kjer lahko 

vidimo, da je branje ena izmed štirih sporazumevalnih dejavnosti, ki jih razvijamo pri 

jezikovnem pouku. Gre za zapleteno in zahtevno dejavnost, ki se je ne naučimo zgolj z 

opazovanjem in posnemanjem drugih, ampak s sistematičnim in večletnim učenjem. Otroci v 

predšolskem obdobju in mlajši učenci pridobivajo znanje s poslušanjem, kasneje pa starejši 

učenci, dijaki in odrasli ljudje pridobivajo znanje predvsem z branjem. Učenje branja se v 

začetkih usmerja predvsem na urjenje bralne tehnike in v razumevanje prebranega, kar še ne 

oblikuje dobrega bralca, ampak je osnova za nadaljnje učenje branja. Kot dobrega bralca 

definiramo tistega, ki zmožen doživljanja, razumevanja, primerjanja, interpretiranja in 

vrednotenja tako prebranih umetnostnih kot tudi neumetnostnih besedil ter se je iz prebranih 

besedil zmožen tudi učiti. Torej lahko rečemo, da je dober bralec zmožen kritičnega branja. 
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Predvsem mora imeti dober bralec tudi sposobnost fleksibilnega branja, ker vseh besedil ne 

moremo brati na enak način. Kako beremo neko besedilo je odvisno predvsem od namena 

našega branja. Ta namen usmerja pozornost bralca k cilju branja. Zatorej ločimo tri načine 

branja glede na namen bralca: informativno/branje s preletom (prvi vtis o besedilu), 

selektivno/diagonalno branje (ločevanje bistvenih od nebistvenih podatkov), podrobno 

študijsko branje (natančno branje, ki vključuje kritičen pristop k besedilu) (Križaj Ortar, Bešter 

Turk, 2018). 

Temeljni vprašanji, ki zadeva branje strokovnih besedil pri pouku in je za našega šestošolca 

pomembno sta, kot navajata v jezikovnem priročniku M. Križaj Ortar in M. Bešter Turk (2018), 

Čemu in kako beremo strokovna besedila (npr. iz učbenika). 

Kasneje (v 7. in 8. razredu) se pri branju strokovnih besedil učenci navajajo tudi na pripravo na 

branje, dejavnosti med branjem in kaj delamo po branju. Učenci naj bi že od 4. razreda dalje 

pridobivali znanje tudi z branjem. Učitelji morajo torej poskrbeti, da učenci spoznavajo razne 

bralne strategije tudi pri drugih predmetih. Pomembno je, da se učenci zavedajo, da se morajo 

na branje strokovnih besedil pripraviti, med branjem podčrtati, prepisati čim več podatkov in 

po branju urediti svoje zapiske, da se potem lahko iz njih učijo. Pomembno pa je, da učitelj ne 

le poudarja zapomnitev podatkov iz besedila, ampak pri učencih spodbuja tudi razmislek o 

procesu branja in učenju učnega gradiva, s čimer pri učencih spodbuja zavest, da so odgovorni 

za razvijanje svoje bralne zmožnosti in učenja iz pisnih virov (Križaj Ortar, Bešter Turk, 2018). 

Eden splošnih ciljev, povezan z branjem in ga učni načrt za slovenščino (Program osnovna šola, 

2018) posebej opredeljuje, je tudi ohranjanje in razvijanje pozitivnega odnosa do branja 

neumetnostnih in umetnostnih besedil učencev.  

 

1.2 BRANJE  
 

V knjigi z naslovom Vsak lahko bere hitreje avtor branje opredeli kot postopek, ko prihajamo 

v stik z mislimi milijonov ljudi, mrtvih in živečih, ki so zabeležili svoje izkušnje bralcem v 

dobro. Prednost branja pred opazovanjem in poslušanjem je, da beremo lahko takrat, v tistem 

času, ko želimo. Avtor poudarja, da so opazovanje, poslušanje in branje najpomembnejše 

veščine za razumevanje sebe in sveta, v katerem živimo (Urbanc, 1995). 

V literaturi ni enoznačne opredelitve branja, saj se definicije razlikujejo glede na to, kateremu 

procesu v branju strokovnjaki pripisujejo odločilno vlogo. Definicije delimo lahko na štiri 

skupine. Ena skupina definicij poudarja zaznavne procese pri branju, semantično oz. pomensko 

plat poudarja druga skupina definicij, tretja skupina definicij opredeljuje branje kot 

večstopenjski proces, v katerem sodelujejo različne sposobnosti, branje pa razdeljuje na 

posamezne stopnje, četrto skupino pa predstavljajo definicije, ki poudarjajo zvezo med branjem 

in mišljenjem (Pečjak, 1996). Kljub različnim definicijam, pa lahko rečemo, da je branje še 

vedno sredstvo za pridobitev novih informacij, za usvajanje znanja, čeprav se viri informacij 

hitro spreminjajo. Branje, kot del pismenosti in sredstvo učenja, še vedno ostaja temeljna 

sestavina vseh šolskih programov, kljub spremembam v šolskih sistemih (Pečjak, Gradišar, 

2002). Če branje dojemamo le kot proces dekodiranja oz. pretvorbe vidnih znakov (črk) v 
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slušno obliko (v glasove) zajamemo le eno dimenzijo branja, t.i. tehniko branja, vendar s tem 

zanemarimo drugo, ravno tako pomembno dimenzijo – razumevanje prebranega. Prvo 

dimenzijo, ki zajema prepoznavo besed, sodobni model – model dveh poti (Colheart, Rastle, 

Perry, Langdon in Ziegler, 2001) – deli na dve poti. Pri prvi/direktni oz. leksični poti si bralec 

pomaga s poznavanjem pravila/zveze črka – glas, kjer vidne znake poveže in prebere v besedo. 

Tako lahko bere znane in neznane besede. Pri drugi/indirektni oz. neleksični poti pa si bralec 

pomaga s poznavanjem pomena besed (semantično znanje) ali pa s poznavanjem pravilnega 

skladenjskega zapisa besede (skladenjsko znanje). Tako bere znane besede, ki so v bralčevem 

skladenjskem in/ali pomenskem besedišču. Pri branju se torej sprožita obe poti, pri čemer je 

ključno, da ima bralec obsežno skladenjsko in pomensko notranje besedišče, saj mu poleg 

poznavanja zveze med črko in glasom to pomaga pri branju (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, 

Pečjak, 2012). 

Za uspešno branje bralci uporabljajo vsaj tri vrste ključev, kar kažejo tudi raziskave (Colheart 

idr., 2001, Goodman, 1976, Pearson, 1976, v Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Pečjak, 2012).  

Uporaba:  

a) semantičnega ali pomenskega ključa pomeni, da si učenec pri branju povedi pomaga s 

tem, da manjkajočo besedo dopolni s pomensko smiselno besedo; 

b) sintaktičnega ali skladenjskega ključa pomeni, da si bralec pri branju besed pomaga s 

tem, da jo prebere skladenjsko ustrezno; 

c) grafo-fonetičnega ali glasovnega ključa pomeni, da učenec pretvarja črke v glasove in 

jih povezuje med seboj. 

Začetni bralci zelo bremenijo svoj delovni spomin (omejen na 7 +/- 2 enoti) z dekodiranjem, 

saj uporabljajo predvsem glasovni ključ in tako ne morejo spremljati in predvidevati pomena 

prebranega. Sam proces dekodiranja lahko razbremenijo, če si pri branju pomagajo še s 

preostalima ključema – sintaktičnim in semantičnim. Prepoznavanje in ugibanje besed, ki so 

pomensko in pravopisno ustrezne,  bralcem olajša branje, vendar je za razvoj le-tega 

pomembno, da ima otrok bogat besedni zaklad. Poznavanje pomena besede, ki bo sledila v 

nadaljevanju povedi, poleg tega, da olajšuje proces dekodiranja, bralcem prinese tudi boljše 

razumevanje prebranega (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Pečjak, 2012). 

 

1.2.1 Glasno in tiho branje  
 

Sama sposobnost branja se kaže skozi tehniko tihega in glasnega branja. Učenci v šoli usvojijo 

najprej tehniko glasnega branja, šele nato tehniko tihega branja. Oba načina branja sta 

pomembna, saj učenci glede na različne učne naloge in različne kontekste uporabljajo primerno 

tehniko branja. Tako je tiho branje v domeni procesa izobraževanja in branja v vsakodnevnem 

življenju, glasno branje pa učenci uporabljajo pri branju literarnih besedil (izrazno glasno 

branje) ali pa ko želijo neko informacijo sporočiti (prebrati) drugemu. Sama tehnika glasnega 

branja učitelju v fazi začetnega opismenjevanja pomaga, da opazi, kako učenec napreduje v 

branju, kje ima težave ter mu jih pomaga odpravljati. Prav tako pa je pomembno urjenje tihega 
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branja, saj je tiho branje pri istem bralcu hitrejše kot glasno branje. Kobola (1977, v  Umek, 

Peklaj, Pečjak, 2012) dokazuje, da se s starostjo povečuje hitrost tako tihega kot glasnega 

branja. Kot pravi avtor (1977, v Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Pečjak, 2012), pa pri 

učencih osnovne šole hitrost glasnega branja ne preseže 120 besed/minuto, hitrost tihega pa je 

približno okrog 200 besed/minuto. Kako hitro učenec glasno bere, je odvisno od hitrosti govora 

– hitreje kot govori, hitreje tudi glasno bere in obratno. 

Tiho branje je racionalnejše in zato je pomembno, da učenec usvoji tehniko tihega branja ter 

pri tem ne subvokalizira (šepetanje in premikanje ustnic) in ne sledi besedilu s prstom, ker to 

upočasnjuje hitrost tihega branja.  (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Pečjak, 2012)  

S. Pečjak, L. Magajna in A. Podlesek (2011, v Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Pečjak, 2012) 

so v raziskavi branja učencev ob koncu 3. razreda osnovne šole, narejeni za razvoj Ocenjevalne 

sheme bralnih zmožnosti, pokazale, da je pri slabih bralcih razkorak v hitrosti med glasnim in 

tihim branjem zelo majhen (med 5 % in 30 %), pri povprečnih bralcih je razkorak nekoliko 

večji (med 30 % in 60 %), pri najboljših bralcih pa je razkorak največji (med 70 % in 95 %), 

kar je pokazatelj, da dobri bralci pri tihem branju ne subvokalizirajo. Ravno to šepetanje in 

premikanje ustnic ob tihem branju je značilnost slabših bralcev, kar privede do manjših razlik 

v hitrosti tihega in glasnega branja.  

Tako pri tihem kot glasnem branju lahko bralce uvrstimo v tri kvalitativno različne stopnje, kar 

so razlagale avtorice S. Pečjak, L. Magajna, N. Potočnik, A. Podlesek ocenjevalnih shem 

bralnih zmožnosti (v Pečjak, S., Magajna, L., Podlesek, A., Zavadlav, A. in Košak Babuder, 

M., 2011). Kot najnižjo stopnjo navajajo stopnjo frustracijskega branja, kar pomeni, da 

učenci kljub učiteljevi pomoči bralnega gradiva ne razumejo, zato so pri bralcu prisotne 

frustracije. Pri višji stopnji, stopnji branja, ki omogoča pouk, učenec z učiteljevim vodenjem, 

razume besedilo. Tu učenec potrebuje učiteljevo pomoč pri novih, neznanih besedah, učitelj pa 

ga vodi z vprašanji o poteku besedila (kaj je bilo prej, kaj potem, vprašanja o vzrokih in 

posledicah) k boljšemu razumevanju celotnega besedila. Najvišjo stopnjo, stopnjo 

samostojnega branja, pa dosežejo bralci, ki berejo sproščeno in samostojno ter prebrano dobro 

razumejo.  

 

1.2.2 Kakovost glasnega branja in hitrost tihega branja  
 

S. Pečjak idr. (2011, v Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Pečjak, 2012) so navedli, da se 

kakovost glasnega branja kaže v hitrosti branja (število besed prebranih v minuti), v ritmu 

branja, v napakah pri branju (število in vrsta napake), v natančnosti branja (razmerje med 

pravilno in napačno prebranimi besedami) ter v izraznosti pri branju. Visok koeficient 

korelacije pa kaže na povezanost kakovostnega glasnega branja z bralnim razumevanjem.  

Hitrost tihega branja kaže na avtomatiziranost tehnike branja, saj bralec pri dekodiranju bere 

cele besede, besedne zveze, in ne posameznih črk v besedi (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, 

Pečjak, 2012).  Tega vprašanja se dotakne tudi Urbanc (1995), ki pravi, da se z večanjem hitrosti 

branja tudi razumevanje prebranega poveča. To razlaga s primerom, da tudi kadar moramo neko 
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delo hitro opraviti, smo v celoti motivirani in koncentrirani na delo. Koncentracija, hitrost in 

razumevanje se povečajo tudi pred pomembnimi izpiti. Obratno počasni bralci prebrano slabše 

razumejo, se opotekajo med vrsticami in po navadi ne vedo, kaj je zares pomembno. Čeprav je 

hitrost branja pogoj za razumevanje prebranega, pa le-ta ni zadosten pogoj. Zato nekateri bralni 

preizkusi ugotavljajo efektivno hitrost branja, ki je produkt med hitrostjo branja in stopnjo 

razumevanja pri posamezniku. Efektivna hitrost branja je torej hitrost, pri kateri bralec še 

razume prebrano (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Pečjak, 2012). S. Pečjak je v raziskavi l. 

1999 ugotovila, da je efektivna hitrost branja pri učencih 3. razreda osnovne šole v povprečju 

okrog 70 odstotkov hitrosti branja. 

Good in Kaminski (2001, v Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Pečjak, 2012)  sta postavila 

shemo, iz katere glede na hitrost in natančnost branja učenca lahko razberemo, kaj v 

nadaljevalnem procesu poučevanja učenec potrebuje za razvoj bralne sposobnosti. Glede na 

število prebranih besed na minuto v neznanem besedilu se učenci razvrstijo v tri kategorije: 

nebralec – manj kot 10 besed/minuto; porajajoči se bralec – 10 do 40 besed/minuto; bralec 

– več kot 40 besed/minuto. Pri nebralcih in porajajočih se bralcih se opravi še test fonološkega 

zavedanja in poimenovanja črk. Če je fonološko zavedanje in poimenovanje črk manj kot 80 % 

pravilno, je potrebno v nadaljevanju poučevanja branja razvijati natančnost branja z 

modeliranjem in prišepetavanjem. Če pa ima bralec težave z nizko tekočnostjo branja (težave 

pri prepoznavanju prvega glasu, pri glaskovanju, težave pri poimenovanju črk), avtorja 

predlagata razvijanje branja z urjenjem ter okrepitev vsakega uspešnega branja z nagrado. Če 

učenec nima težav pri fonološkem zavedanju in poimenovanju črk, potem je potrebno le 

ojačevati tekočnost branja in motivacijo za branje. Pri učencu, ki spada v kategorijo bralec, se 

merjenje ne nadaljuje, ampak se predlaga nadaljevanje branja za razvoj natančnosti in 

tekočnosti.   

 

1.2.3 Avtomatiziranost/tekočnost  branja 
 

Avtomatiziranost in prozodičnost (naglaševanje in ustrezna raba poudarkov) branja sta 

sestavini tekočnosti branja, ki veliko povesta o razvoju bralnih zmožnosti učenca in kje se 

pojavljajo težave pri branju učenca (McKenna in Stahl, 2003, v Pečjak, 2012). Tekočnost branja 

ugotavljamo pri glasnem branju in pomeni število pravilno prebranih besed na minuto (Pečjak, 

2012). Pod pojmom tekočnost branja nekateri avtorji (Curtis in Kruindenier, 2005, McKenna 

in Stahl, 2003, v  Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Pečjak, 2012) združujejo elemente, kot so 

hitrost in natančnost branja/dekodiranja, ritem branja ter naglaševanje in ustrezna raba 

poudarkov. Kriterije tekočnosti glasnega branja so zapisali Barone idr. (2005, v Marjanovič 

Umek, Fekonja Peklaj, Pečjak, 2012), v kater so zajeli natančnost, ritem, tehniko in izraznost. 

S temi kriteriji lahko učitelj naredi kvalitativni opis kakovosti branja, ki opredeljuje branje kot 

1 – ni tekoče, 2 – delno tekoče in 3 – tekoče (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Pečjak, 2012). 

Avtomatiziranost/tekočnost  branja je pomembna:  

1. Ker bralci, ki berejo tekoče, bolje razumejo prebrano. Tekoče branje ni dovolj za 

razumevanje, je pa nujen pogoj, saj bralci z avtomatizacijo dekodiranja sprostijo del zavestnega 
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napora iz delovnega spomina, ki bi ga sicer porabili za dekodiranje in razumevanje (Perfetti, 

1985, Stanovich, 1980, v Umek, Peklaj, Pečjak, 2012). Samuels (1988, v Pečjak, 2012) je v 

svoji shemi pokazal, da mora bralec začetnik ves čas branja svojo pozornost usmerjati tako na 

dekodiranje kot tudi na branje, saj dveh stvari hkrati ne more početi. Pogosto mora neko 

besedilo prebrati večkrat, ker mora najprej dekodirati besedilo, šele nato pa ga prebere, da 

razume. Nasprotno pa izurjeni bralec, pri katerem je dekodiranje avtomatizirano, svojo 

pozornost usmerja le še na razumevanje.  

2. Tekočnost branja zagotavlja bralcu užitek pri branju in s tem povečuje možnost, da bo v 

prostem času večkrat izbral branje kot kaj drugega (Pečjak, 2012). Tu se avtorica opira na 

ugotovitve Skinnerja (1988, v Pečjak, 2012), ki je ugotovil, da slabši bralci v nasprotju z bralci, 

ki berejo hitro in tekoče,  redko izberejo branje kot prostočasno aktivnost.  

3. Tekočnost branja pri bralcu povzroča manj napora in stresa pri samem branju in povečuje 

možnost, da se k branju vrača večkrat, kot bi se sicer. Če učenec ne bere tekoče, mu sama 

dejavnost predstavlja stres ter velik napor pri branju, ki je večji kot užitek, ki mu ga prinaša 

samo branje, zato se branju raje izogiba (Pečjak, 2012). Domača raziskava (Pečjak idr., 2011, 

v Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Pečjak, 2012) kaže na povezanost med motivacijo učenca 

za branje (zaznava branje kot težavno) in razumevanjem prebranega, kar pomeni, da če zaznava 

branje kot težavno dejavnost, toliko manjše je razumevanje prebranega. Če pa je branje učenca 

tekoče, mu ta dejavnost ne predstavlja napora, zaradi česar je tudi bolj motiviran za branje. S 

tem ko več bere, pa svojo kompetentnost za branje še povečuje in obenem tudi motivacijo za 

branje (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Pečjak, 2012). 

Da je avtomatizacija branja pomembna, kažejo tudi študije, ki so ugotavljale povezanost 

metakognitivnih sposobnosti otrok in odraslih z bralno učinkovitostjo. Znotraj raziskave so 

ugotovili, da slabši bralci svojo pozornost usmerjajo namesto k razumevanju besedila v 

dekodiranje, hkrati pa kažejo manjše sposobnosti zavedanja, kateri procesi so pomembni za 

razumevanje besedila. Poleg tega slabši bralci težko ugotovijo, kateri so bolj in kateri manj 

pomembni deli za razumevanje besedila (Pečjak, Gradišar, 2002). 

   

1.2.4 Izraznost pri branju  
 

Tisti bralci, ki imajo avtomatizirano tehniko branja, berejo hitro, z manj pogostimi in krajšimi 

premori, vendar z jasnimi premori med povedmi, ki jih nakažejo z večjim padcem višine glasu 

na koncu povedi. To so dokazali P. Schwanenfulgel idr. v raziskavi leta 2004 (Pečjak, 2012); 

odkrili so pozitivno povezanost med sposobnostjo dekodiranja in izraznostjo pri branju. Pri tem 

so odkrili tudi, da sama izraznost ne pripomore k izboljšanju bralnega razumevanja.  
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1.2.5 Spodbujanje tekočnosti branja  
 

Pri vseh učencih, ki ne dosegajo stopnje samostojnega branja, je po mnenju avtoric L. 

Marjanovič Umek, C. Fekonja Peklaj, S. Pečjak (2012) potrebno razvijati tako glasno branje 

kot tudi tiho branje, zlasti pri tistih, ki ne dosegajo kriterijev navedenih v normah, ki so 

objavljene v knjigi Ocenjevalna shema bralnih zmožnosti učencev 1 –3. razreda (Pečjak idr., 

2011). 

L. Marjanovič Umek, C. Fekonja Peklaj, S. Pečjak (2012) predlagajo, da se urjenje tehnike 

branja izvaja vsakodnevno, ne le v šoli, ampak tudi doma (10–15 minut), vsaj dokler ne 

avtomatizirajo branja oz. ne berejo tekoče.  

Ena od učinkovitejših možnosti za izboljšanje kakovosti tihega in glasnega branja je poslušanje 

branja učitelja, ker je zelo pomembno, da ima učenec vsakodnevno izkušnjo s tem, kakšno je 

tekoče branje. Modelno branje je v prvi vrsti pomembno za učenje branja v nižjih razredih, 

vendar je raziskava Jacobsa, Morrisona in Swinyarda (2000, v Marjanovič Umek, Fekonja 

Peklaj, Pečjak, 2012) pokazala, da tudi v višjih razredih učitelj z glasnim branjem najbolj 

neposredno pokaže na pomembnost branja. Da je branje užitek, skupno branje in pogovor o 

prebranem pa povezuje učence v bolj povezano skupnost, omenjata tudi Rycik in Irvin (2005, 

v Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Pečjak, 2012). Takšno branje pa pri učencih povečuje 

možnosti za širjenje besedišča in boljše bralno razumevanje. Mooney (1990, v Marjanovič 

Umek, Fekonja Peklaj, Pečjak, 2012) branju učitelja dodaja še učiteljevo branje skupaj z učenci 

in branje učencev – to so nujne, tri dejavnosti, ki so pomembne za razvoj tekočnosti branja.  

Možne bralne dejavnosti, ki se jih lahko izvaja za izboljšanje tekočnosti branja, so:  

 ponavljajoče se branje oz. večkratno branje istega besedila  

Učenec bere isto besedilo ali odstavek večkrat, da povečuje hitrost branja. Ko prebere 

besedilo/odstavek dovolj hitro in brez večjih napak, gre naprej na naslednji odstavek/besedilo. 

Takšen način je primeren za tiste, ki berejo natančno, a počasi. 

 zborno branje 

Učitelj bere izmenično z učenci. Učitelj služi kot model, kako naj berejo glasno. 

 eho branje  

Učenci berejo z zamikom, kot odmev učiteljevemu branju in se pri tem skušajo približati branju 

učitelja. 

 poslušanje posnetega branja  

Učenci poslušajo posneto branje, tako slišijo tekoče branje, nato pa se temu branju poskušajo 

približati še sami. 

 poslušanje med branjem  
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Učenci sledijo oz. tiho berejo besedilo, ki ga bere učitelj na glas. Nato učenci besedilo preberejo 

na glas (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Pečjak, 2012). 

 

1.3 BRALNA PISMENOST  
 

Pismenost je pojem, ki ga je z le eno samo definicijo težko opredeliti. Obstajajo različne vrste 

pismenosti. Avtorja Harris in Hodge (v Pečjak, 2012) sta jih v slovarju pismenosti iz leta 1995 

navedla okrog štirideset vrst pismenosti, različni avtorji pa jih uporabljajo v različnih 

kontekstih. Definicije pojma pismenost obravnavajo kot konstrukt, ki zajema različne 

strukturne elemente.  

Prva skupina definicij v ospredje postavljajo spretnost branja in pogosto pojem pismenost 

enačijo z bralno pismenostjo. Tu lahko izpostavimo definicijo navedeno v raziskavi PISA 2006, 

ki opredeljuje branje kot primarno dejavnost za doseganje pismenosti in pojem pismenost 

razlaga kot »razumevanje, uporaba in razmišljanje o pisnem besedilu, da dosežemo postavljeni 

cilj, razvoj posameznikovega znanja in aktivno sodelovanje v družbi« (PISA, 2007; v Pečjak, 

2012).  

Druga skupina definicij v ospredje postavlja spretnost branja in pisanja. Gre za pismenost v 

času in prostoru, pri čemer si lahko zastavimo vprašanja kaj, kdaj, kako in zakaj brati in pisati 

kot navaja Lankshear (1987, v Harris in Hodge, 1995). To stališče zavzema tudi Slovar 

slovenskega knjižnega jezika, saj pismenost označuje kot znanje branja in pisanja, ob tem pa 

kot nepismenost navaja neznanje branja in pisanja (SSKJ, 2008, v Pečjak, 2012). 

Tretja skupina definicij branju in pisanju dodaja še druge spretnosti npr. računanje. Te 

definicije poudarjajo, da je oseba pismena, kadar lahko sodeluje v vseh življenjskih situacijah, 

v katerih je pismenost potrebna za vsakodnevno delovanje v družbeni skupnosti ter uporablja 

spretnosti branja, pisanja in računanja za osebni razvoj in razvoj skupnosti. Te definicije pa že 

opredeljujejo tudi pojem funkcionalne pismenosti, ki poudarja, da vse spretnosti računanja, 

branja in pisanja niso same sebi namen, ampak služijo funkcioniranju posameznika v družbi 

(Pečjak, 2012). 

S. Pečjak v knjigi Psihološki vidiki bralne pismenosti (2012) povzema različne definicije in 

pojmuje pismenost kot kompleksno sposobnost, ki vključuje spretnosti in sposobnosti branja, 

pisanja, računanja. Ob tem je pomemben različen razvoj pismenosti glede na spol, starost, 

izobrazbo in druge dejavnike (npr. socialni kontekst), saj je sam pojem pismenosti različno 

determiniran tudi kulturno, socialno in zgodovinsko-geografsko. Poudarja, da je prav bralna 

pismenost  temeljni element vseh pismenosti.  

Nacionalna strategija za razvoj bralne pismenosti (2019) poudarja, da je pomemben del bralne 

pismenosti bralna kultura, ki razume branje kot vrednoto samo po sebi. Ta strategija ima vizijo, 

da bi vsak prebivalec Slovenije dosegel potrebno stopnjo bralne pismenosti za življenje in delo. 

Razvita bralna pismenost je temelj za gospodarski napredek, trajnostni razvoj in socialno 

povezanost. Poleg tega je stalen razvoj bralne pismenosti na vseh stopnjah pogoj 

vseživljenjskega učenja. V Resoluciji o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2020–
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2024 najdemo zaskrbljujoč podatek, da ima v zadnji mednarodni primerjalni raziskavi o stanju 

in uporabi spretnosti odraslih (PIAAC, 2012–2015) v Sloveniji kar tretjina oseb med 16. in 65. 

letom tako nizko raven besedilnih spretnosti, da jih to ovira pri delu in vključevanju v družbo, 

brati pa so sposobni le kratka in preprosta besedila. 

 

1.3.1 Funkcionalna pismenost v domeni sodobnega pouka opismenjevanja  
 

Sodobni pouk izhaja iz pojma funkcionalne pismenosti, ki je tudi cilj opismenjevanja. Dosego 

tega cilja nam omogoča celostni pouk. Ta predvideva, celostno oblikovanje pouka, v povezavi 

z aktivnostmi iz vsakdanjega življenja otroka. S tem otrok spozna branje in pisanje v funkciji 

(branje telefonskega imenika, pisanje razglednic, branje TV-sporeda, kuharske knjige itd.). 

Druga značilnost celostnega pristopa pa je, da vsem štirim sporazumevalnim dejavnostim 

posvečamo enako pozornost v procesu opismenjevanja, saj vse služijo komunikaciji z okoljem 

in s samim seboj (Pečjak, 2000). 

V samem procesu opismenjevanja sta poslušanje in branje močno povezani receptivni 

dejavnosti, zato je nujna sočasnost v razvoju. Napredek v eni se pogosto kaže kot napredek v 

drugi dejavnosti. Tu L. Plut Pregelj (1990, v Pečjak 2000) opozarja, da sta si ti dve dejavnosti 

vseeno tako različni, da ju moramo razvijati tudi posebej.  

S. Pečjak (2000) poudarja, da celostni pouk spodbuja učence k branju in pisanju tako 

umetnostnih kot tudi neumetnostnih besedil, s čimer pa lahko razvijamo sporazumevalne 

zmožnosti pri vseh predmetih. Pri pouku je potrebno izhajati iz otrokovih interesov, da otroci 

pridobijo veliko izkušenj z različnimi besedili (ne le spisi, odgovori na vprašanja, branje iz beril 

in navodil). Šele takrat lahko sodobni komunikacijski pouk povezuje jezikovni pouk z 

življenjem, kar poudarja M. Križaj Ortar (2000, v Pečjak 2000).  

Teale in Sulzby (1988, v Pečjak, 2000) poudarjata, da funkcionalno pismene bralce dobimo le 

z aktivno udeležbo otrok v sporazumevalnih dejavnostih. Otroci ne postanejo pismeni le z 

opazovanjem odraslih v komunikacijski dejavnosti, temveč z lastno udeležbo v branju, pisanju, 

poslušanju in govorjenju.  

Vloga učitelja in učenca sta ključna dejavnika pri oblikovanju pouka. Predvsem gre za 

vprašanje, do katere stopnje v procesu učenja je vključen učitelj, kako posreduje in razlaga 

podatke in ali učencem pušča lastno iniciativo. Učitelj naj bo le usmerjevalec in v pomoč z 

oblikami sodelovalnega učenja in problemskega učenja, kako priti do novih znanj (Pečjak, 

2000). Učinkovito poučevanje ni več le prenos informacij, ki bi bil usmerjen le k učencu ali 

učitelju, ampak se išče ravnovesje med pobudo učitelja in učenca (Pečjak, 2000). 

 

1.3.2 Učinkoviti bralec oz. bralno pismeni posameznik 
 

Avtorji Greenleaf, Schoenbach, Ciko in Mueller (2001, v Pečjak, 2012) pojem pismenosti 

enačijo z branjem in ob tem ločijo štiri področja, ki jih je potrebno razvijati, da dobimo bralno 
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pismenega posameznika. Učinkovit bralec je sposoben branja besed (tehnika branja), 

oblikovanja pomena oz. razumevanja prebranega s pomočjo različnih kognitivnih in 

metakognitivnih strategij, razumevanja in tvorjenja učinkovitih sporočil (komunikacijske 

spretnosti, namen sporočanja, kritičnost, medijska pismenost, poznavanje žanrov) ter je 

angažiran pri delu z besedili (motivacija, kompetentnost, razvoj stališč).  

1.3.3 Razvoj pismenosti z različnih vidikov  
 

Sam pojav pismenosti obravnavajo različne stroke (lingvistična, pedagoška, psihološka itd.) z 

različnih vidikov. 

Poudarjajo (Kucere, Silve in Delgado-Larocce, 1995) pomen poznavanja:  

 jezikovnih (jezik kot sistem simbolov, ki omogoča komunikacijo),  

 kognitivnih (spretnosti branja in pisanja odvisne od posameznikovega kognitivnega 

aparata),  

 sociokulturnih (pomen specifičnih situacij pri urjenju spretnosti branja in pisanja), 

 razvojnih (pomen poznavanja razvojnih značilnosti učenca in upoštevanje njihovih 

zmožnosti), 

 in izobraževalnih vidikov (upoštevanje zgoraj naštetih vidikov pri samem načrtovanju, 

kar omogoča dinamičnost in večdimenzionalnost) pojava pismenosti. 

Kucere, Silve in Delgado-Larocce (1995) so postavili shemo vidikov pismenosti, ki je služila 

za temelj knjige Psihološki vidiki bralne pismenosti avtorice S. Pečjak (2012), ki je pismenost 

obravnavala s štirih različnih vidikov – strukturni (motivacijsko-emocionalni), razvojni vidik 

(razvoj bralnih zmožnosti v skladu z razvojnimi značilnostmi učencev), izobraževalni vidik 

(kako poučevati), edukometrijski vidik (s kakšnimi metodami, tehnikami in inštrumenti lahko 

merimo strukturne in razvojne elemente pismenosti). 

 

1.3.3.1 Razvoj bralne pismenosti (razvojni vidik bralne pismenosti)   

 

Razvoj pismenosti se začne že pred vstopom v šolo oz. vrtec. Otroci se v domačem okolju 

srečujejo z različnimi bralnimi in pisnimi vzorci, ki jim omogočajo socialno interakcijo in lastno 

spoznavanje sveta. Pred začetkom formalnega izobraževanja otrok ni na točki nič, ampak 

stopnjo njegove pismenosti lahko izrazimo s pojmom pripravljenost na branje/pisanje (Pečjak 

2000). 

Eden izmed vidikov bralne pismenosti je razvojni vidik, katerega avtorji poskušajo prikazati na 

različnih modelih. Nekateri avtorji razlagajo posamezne elemente bralnega razvoja celostno in 

govorijo tako o branju in pisanju, drugi pa v svojih modelih prikazujejo le razvoj bralne 

pismenosti (Pečjak, 2012). 

 a) Celostni model razvoja pismenosti  

Celostna modela razvoja pismenosti (branja in pisanja) sta model razvoja zgodnje pismenosti 

avtoric D. Barone, M. Mallette in S. Xu (2005), ki izhaja iz predpostavke, da je razvoj 
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pismenosti povezan z razvojem branja, pisanja in poznavanja besed ter model razvoja zgodnje 

pismenosti U. Frith iz leta 1986, ki opisuje stopnje razvoja branja in pisanja podobno kot J. 

Chall (1983), ki je postavila model razvoja bralne pismenosti (Pečjak, 2012). 

b) Model razvoja bralne pismenosti  

Poznavanje razvoja bralnih sposobnosti daje pouku metodično-didaktičen okvir, ki naj bi 

učence pripeljal do bralne pismenosti. Bralne stopnje razlagajo zmožnosti bralca po posameznih 

obdobjih (Pečjak, Gradišar, 2002). 

V nadaljevanju bomo opisali celostni model bralne pismenosti avtorice J. Chall, ki se je pri 

razlagi bralnih stopenj opirala na Piagetovo teorijo kognitivnega razvoja in je tako ta model 

močno vplival na načrtovanje sodobnega bralnega kurikuluma in izobraževanje učiteljev. Prvič 

je bil model objavljen leta 1983 v knjigi z naslovom Stopnje bralnega razvoja, drugič pa je z 

novimi teoretičnimi in raziskovalnimi spoznanji ta ista knjiga izšla leta 1996  (Pečjak, 2012). 

Tako kot Piagetovea teorija spoznavnega razvoja, tudi J. Chall model bralnih sposobnosti 

oblikuje v stopnje, ki imajo skupna načela. Ta načela veljajo za vse posamezne stopnje. Načela 

bralnih stopenj (Pečjak, 2012):  

 Vsaka stopnja se razlikuje od druge in ima specifično strukturo. 

 Stopnje si sledijo v hierarhičnem zaporedju. 

 Branje na vseh stopnjah predstavlja obliko reševanja problema, v kateri se bralec 

prilagaja okolju.  

 Individualni napredek učenca je odvisen njegovega kognitivnega razvoja in interakcije 

z okoljem.  

 Za višje stopnje je značilen bolj fleksibilen pristop k branju tj. da se različna besedila 

berejo na različen način. 

 Na višjih stopnjah so bralci bolj kritični do bralnega gradiva, več je procesov sklepanja.  

 Za vsako stopnjo je značilna specifična bralna tehnika, ki traja toliko časa, dokler bralec 

ne preide na višjo stopnjo.  

 Za različne stopnje je potrebna različna količina predznanja, potrebna za branje in 

razumevanje prebranega.  

 Branje ima poleg kognitivne tudi čustveno-motivacijsko dimenzijo, saj si bralec na 

podlagi prebranega oblikuje stališča in odnos do prebranih vsebin.  

V spodnji preglednici smo povzeli značilnosti posamezne stopnje in pogoje za prehod na višjo 

stopnjo, s katerimi je J. Chall  (1996, v Pečjak, 2012) razložila razvoj bralnih sposobnosti.  

Preglednica 1:Razvoj bralnih sposobnosti  (Chall, 1996) 

Bralne 

stopnje  

Poimenovanje in 

starostni okvir 

Značilnosti stopnje Pogoji za prehod na 

višjo stopnjo 

Stopnja 0  Predbralno 

obdobje 

0–6 let 

Razvoj metajezikovnega 

zavedanja – spoznavanje 

različnih vidikov jezika (pomen, 

skladnja) in narave besed. 
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Razvoj sposobnosti slušnega in 

vidnega razločevanja.  

Stopnja 1 Obdobje 

začetnega branja 

ali dekodiranja 

6–7 let  

 

Učenci se naučijo črke in glasove 

zanje ter ponotranjijo kognitivno 

znanje o jeziku. Ob koncu 

obdobja povsem razvita 

sposobnost vidnega in slušnega 

razločevanja. Prehod skozi tri 

faze razvoja: 1. faza – pozornost 

na pomenu besede pred obliko –

umesti v besedilo, četudi je 

napačno prebrana; 2. faza – 

pozornost grafični podobi besede 

in manj pomenu; 3. faza – sinteza 

obojega – pozornost pomenu in 

obliki besed.  

Asociativna zveza 

črka/glas 

Stopnja 2 Utrjevanje 

spretnosti branja 

(tekoče branje) 

7–8 let  

Urjenje hitre in natančne 

prepoznave črk oz. besed. 

Ponotranjenje spretnosti 

dekodiranja do avtomatizacije 

tehnike branja. 

Prehod skozi vse tri 

faze v 

opismenjevanju.  

Stopnja 3 Branje za učenje 

(odkrivanje 

pomena) 

9–14 let  

Branje je v funkciji učenja – 

branje postane sredstvo za 

učenje. Delimo na dve fazi:  

3A: Učenec presoja informacije z 

vidika avtorja. 

3B: Učenec analizira, sintetizira 

in se kritično odziva na tisto, kar 

prebere.  

Uporaba različnih bralnih 

strategij.  

Avtomatizirana 

tehnika branja. 

 

Stopnja 4 Večstranski 

pogled na 

prebrano (odnosi 

in stališča) 

14–18 let 

Sposobnost sprejemanja, 

primerjanja in presojanja 

prebranega z več zornih kotov. 

Metakognitivne spretnosti 

učenca – zmožnost načrtovanja, 

spremljanja in vrednotenja 

lastnega branja. 

Kompleksni 

odgovori kot odziv  

na prebrano. 

Metakognitivne 

sposobnosti (bralne 

strategije, 

samousmerjanje pri 

branju). 

Stopnja 5 Konstrukcija in 

rekonstrukcija 

(pogled na svet) 

od 18. leta naprej 

Pomembnejša je kvaliteta znanja 

od kvantitete s 4. stopnje. 

Konstruktivnost – učenec si sam 

Široko znanje o 

vsebini, visoka 

bralna učinkovitost 
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izgrajuje lastni sistem znanja 

(analiza, sinteza, vrednotenje). 

Selektivnost in fleksibilnost pri 

branju. 

in samozavest pri 

branju. 

 

Čeprav je pri posameznih stopnjah navedena starost, pa je le-ta okvirna, ker je stopnja, na kateri 

je bralec odvisna od njegovih kognitivnih zmožnosti in spodbud okolja, v katerem živi. 

S. Pečjak (2000) navaja, da razvoj bralnih sposobnosti poteka na treh hierarhično organiziranih 

stopnjah, ki vodijo k bralni pismenosti. Začetna stopnja bralnega razvoja je stopnja 

avtomatizirane bralne tehnike, sledi ji stopnja branja z razumevanjem in na koncu še najvišja 

stopnja fleksibilnega branja. Kljub hierarhičnosti pa poudarja vidik medsebojne povezanosti 

stopenj, kar pomeni da vse tri stopnje hkrati razvijamo. Učenec sočasno ob učenju bralne 

tehnike razvija še bralno razumevanje in z različnim bralnim gradivom. Kljub tej povezanosti 

je v začetni fazi opismenjevanja potrebno paziti na kriterije vrednotenja, saj je takrat cilj 

usvojitev tehnike branja, zato so zahteve po razumevanju prebranega in fleksibilnem branju 

neupravičene.   

 

1.4 DEJAVNIKI USPEŠNEGA BRANJA  
 

Na branje vplivajo različni notranji in zunanji dejavniki. Različni avtorji navajajo različno 

število dejavnikov. Tako npr. Wilkinson (1972, v Pečjak 1996) med zunanje dejavnike šteje 

velikost in kontrast črk ter vpliv kulturnega in socialnega okolja, med notranje pa sposobnost 

slušnega in vidnega zaznavanja, inteligentnost, interes in motivacijo. Wiener (1974, v Pečjak, 

1996) kasneje omeji število dejavnikov na notranje, med katerimi navede sposobnost in 

motivacijo bralca, ter na zunanje, med katere spada težavnost nalog in sreča.   Madox (1973, v 

Pečjak 1996) opozarja, da do težav pri branju prihaja predvsem zaradi percepcijskih dejavnikov, 

kjer odločilno vlogo igra predvsem gibanje oči. Poleg tega poudarja tudi pomen spoznavnih in 

socialno-kulturnih dejavnikov, saj naj bi po njegovem težave pri branju nastajale zaradi 

počasnega dojemanja in šibkega besednega zaklada.   

S. Pečjak (2000) pravi, da poleg spoznavnih dejavnikov na bralno učinkovitost vplivajo tudi 

čustveni in motivacijski dejavniki. Kot najpomembnejša tu izpostavi interes za branje in 

pojmovanje branja. Avtorica se dotakne tudi dejavnikov v fazi začetnega opismenjevanja 

otroka, med katerimi kot odločilni dejavnik navaja inteligentnost otroka. Pravi, da bolj kot je 

otrok inteligenten, hitreje lahko pričnemo z opismenjevanjem in krajši čas bo potreben za to.  

Avtorji so si glede dejavnikov bralnega uspeha zelo enotni, saj večina bralnemu uspehu 

pripisuje percepcijske dejavnike, kognitivne dejavnike, motivacijske dejavnike, interes in 

socialno-kulturne dejavnike (Pečjak, 1996). 
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1.4.1 Percepcijski dejavniki 
 

Percepcije pri branju ni moč enačiti s splošno percepcijo, ampak gre pri tem za bralčevo 

zaznavo črk in besed kot številnih ravnih, krožnih in ukrivljenih črt ter razvrščanje v določene 

skupine. Sposobnosti slušnega in vidnega razločevanja sta nujno potrebni za natančno zaznavo 

in reprodukcijo črk oz. besed. Ti dve sposobnosti sta deloma podedovani, v večini pa 

pridobljeni, kar se strinja večina znanstvenikov (Pečjak, 1996).  

Ko je otrok sposoben razločevati glasove, ki pripadajo črkam (simboli), lahko govorimo o 

razviti sposobnosti slušnega razločevanja. Otrok je ob vstopu v šolo sposoben zaznave celostne 

besedne strukture in tudi zaznavanja posameznih črk in njim pripadajočih glasov. Poleg tega je 

otrokom lažje razločevati črke na začetku in na koncu besede kot pa v sredini (Pečjak, 1996). 

O razviti sposobnosti vidnega razločevanja lahko govorimo takrat, ko je otrok sposoben 

razločevati več grafičnih simbolov (črke in besede) med seboj. Je pa odvisno od črk, saj 

določene črke v abecedi bralec lahko zazna hitreje kot druge. Poleg tega tako kot pri glasovnem 

razločevanju lahko bralec začetne in končne črke v besedi ter vertikalne in okrogle črke hitreje 

prepozna. (Pečjak, 1996) 

Na zaznavo pa v splošnem vpliva tudi, ali gre za znane ali neznane besede, svetlobni kontrast 

med papirjem in tiskom, vrsta tiska (krepek ali poševen tisk), vrsta pisave in dimenzija črk.  

Gibanje pogleda pri branju 

Način premikanja oči določa učinkovitost branja. Javal je leta 1879 (Urbanc, 1995) prišel do 

pomembnega spoznanja, da se pogled med branjem ne ustavlja na vsaki črki oz. besedi, ampak 

da potuje v obliki zastankov in sunkovitih premikov, trzljajev. Dober bralec potuje z očmi po 

tiskanih znakih in ob vsakem postanku zajema celotne pomenske enote z enim pogledom ter se 

ne zaustavlja, da bi preučil vsako črko oz. besedo posebej. Učinkoviti bralec se zaustavi samo 

tri- do štirikrat v vrstici. Temu rečemo ustalitveni premori ali fiksacijski odmori, kot navaja 

Pečjak (1996). Več postankov kot naredimo, manjša bo hitrost in obratno (Urbanc, 1995). 

Slabi bralci berejo besedo za besedo, daljše besede pa berejo po delih. Pogled večkrat zatava 

stran od besedila. Oči se zaustavijo na vsaki besedi, kar ne zagotavlja razumevanja prebranega, 

zato se vračajo na že prebrano vrstico. To imenujemo regresija. Zaradi ustavljanja in regresije 

se slabi bralci branja hitro naveličajo (Pečjak, 1996). 

 

1.4.2 Kognitivni dejavniki 
 

S. Pečjak (1996) pravi, da eno ključnih vlog pri učenju branja odigrajo tudi intelektualne 

sposobnosti otroka. Avtorji menijo, da je bolj kot kronološka starost, pomembna mentalna 

starost otroka. Določena stopnja inteligentnosti je pogoj za pričetek procesa opismenjevanja. 

Kot navaja avtorica, je za hiter napredek pri učenju branja najprimernejša mentalna starost šest 

let in pol najprimernejša. Buttler (1981, v Pečjak 1996) inteligenčnemu količniku pripisuje 

največjo vlogo pri bralni uspešnosti otroka, prav tako R. S. Woodworth intelektualni razvoj 
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postavlja pred percepcijske, motorične in čutne sposobnosti (Pečjak, 1996). Avtorji so si enotni 

v tem, da je inteligentnost v močni povezavi z uspešnostjo pri branju, vendar temu pripisujejo 

še večjo korelacijo med nadaljnjim šolanjem. To pojasnjujejo s tem, da je v začetni fazi učenja 

branja pomembnejši mehanični vidik (percepcija) in branje kot veščina, v višjih razredih pa so 

pomembni bolj kompleksni vidiki branja, vrednotenje in razumevanje, kar je odvisno od 

intelektualnih sposobnosti. To podkrepijo z raziskavami o tem, da se tudi bralci z nižjim 

intelektualnimi sposobnostmi lahko naučijo dokaj dobro brati, a kasneje in počasneje kot bralci 

z višjim inteligenčnim količnikom. Lahko se naučijo prebrati besedilo, vendar težko razumejo 

prebrano, vrednotijo in primerjajo z drugimi besedili (Pečjak, 1996). 

 

1.4.3 Socio-kulturni dejavniki 
 

Vidiki pismenosti izhajajo iz različnih sociokulturnih izkušenj, ki jih določajo različne kulture, 

poklici, razlike med spoloma itd. Z uporabo jezika (vse štiri sporazumevalne dejavnosti), 

načinom razmišljanja, občutenji, prepričanji, vrednotenjem in aktivnostmi med ljudmi ter 

ljudmi in stvarmi, se lahko posameznik prepozna kot del skupnosti, v kateri igra določeno 

socialno vlogo. Torej imajo socialno-kulturni dejavniki velik vpliv na proces branja, hkrati pa 

ima tudi branje samo povraten vpliv nanje (Pečjak, 1996). O. Kunst Gnamuš (1975, v Pečjak, 

1996) je na podlagi študije pri otrocih petega razreda zapisala, da imajo tisti učenci, katerih 

starši imajo srednjo, višjo ali visoko izobrazbo, boljše jezikovno znanje in širok besedni zaklad, 

ki neposredno vpliva na razumevanje prebranega. Niedermayer (1979, v Pečjak, 1996) je s 

pomočjo eksperimentalne in dveh kontrolnih skupin ugotovil, da so otroci, ki so bili pri urjenju 

branja deležni pomoči staršev v obliki povratnih informacij o njihovem branju, na bralnem testu 

dosegali v povprečju 83 odstotkov vseh točk, medtem ko so otroci v kontrolnih skupinah 

dosegli v povprečju petinpetdeset oz. petdeset odstotkov vseh možnih točk.  

 

1.4.4 Motivacijski dejavniki  
 

O bralni motivaciji, ki je eden ključnih dejavnikov bralne uspešnosti in s tem tudi učne 

uspešnosti (Pečjak, Bucik 2004), pišemo v poglavju o bralni motivaciji učencev. Sem spada 

tudi interes za branje kot ena izmed prvin bralne motivacije in hkrati dejavnik uspešnega branja.   

 

1.4.5 Dejavniki hitrega branja  
 

Ena izmed pomembnih dimenzij bralne učinkovitosti je poleg razumevanja prebranega tudi 

hitrost pri branju. Hitrost branja nam pove, koliko besed, ob razumevanju prebranega, lahko 

učenec prebere v eni minuti (Pečjak, 1996).  

S. Pečjak (1996) kot dejavnike hitrega branja našteva: razumevanje vsebine, način branja, vrsta 

bralnega gradiva in slabe bralne navade. Razumevanje vsebine je kot smo že zapisali zelo 
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povezano s hitrostjo branja, saj je otrokovo branje lahko hitrejše, če mu je vsebina poznana. 

Pod dejavnik način branja avtorica navaja glasno in tiho branje. Glasno branje je počasnejše od 

tihega, saj je omejeno na hitrost razumljivega govora (največ 120 besed na minuto). Težavnost 

gradiva je prav tako povezana s hitrostjo branja in to v obratnem sorazmerju. Težje kot je bralno 

gradivo, počasnejše je branje. Pod slabe bralne navade avtorica uvršča regresijo (vračanje na že 

prebrano), subvokalizacijo (polglasno izgovarjanje) in pa nekoncentrirano branje.  

Tem navadam, ki upočasnjujejo branje, Urbanc (1995) dodaja še sledenje s prstom in obračanje 

glave. Sledenje s prstom je po njegovem potrebno odpraviti, ker se roka ne more tako hitro 

premikati kot misel, kar lahko bralec stori tako, da z obema rokama drži knjigo. Branje s 

premikanjem ustnic (izgovorjava besed, subvokalizacija) je lahko hitro le toliko, kot je hitrost 

govorjenja. To lahko odpravimo, če položimo prst na ustnice oz. na premikajoči del grla. Če 

premikamo glavo med branjem, to lahko rešimo tako, da z eno roko podpremo brado. Zaradi 

pomanjkanja zaupanja vračamo oči na že prebrano, sem in tja, zato se je tega treba odvaditi in 

»prisiliti«, da zavestno sledimo besedilu naprej. Nekoncentrirano branje, ki je podobno 

izgovarjanju besed, pa je večja težava, ker besede ponavljamo v mislih. To zadržuje pozornost 

bralca, zato se ne more osredotočiti na pomen besedila (Urbanc,1995). 

 

1.5 RAZUMEVANJE PRI BRANJU 
 

Glavni cilj branja v šoli je razumevanje prebranega, saj učenec bere zato, da bi prebrano razumel 

in umestil ter uporabil nove informacije/znanja v novih okoliščinah. Bralno razumevanje je zelo 

pomembno, saj je v korelaciji z učno uspešnostjo in uspešnostjo pri jezikovnem pouku, kar kaže 

tudi raziskava narejena pri učencih 4. in 5. razreda, iz leta 2009. Avtorice S. Pečjak,  S. Kolić 

Vehovec, B. Rončevič Zubkovič in N. Ajdišek (v Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Pečjak 

2012) so pod ugotovitve zapisale, da bralno razumevanje prinese učencu kar četrtino ocene pri 

branju in maternem jeziku ter predstavlja devet odstotkov končnega učnega uspeha.  

»Branje brez razmišljanja, je kot hranjenje brez prebavljanja,« je zapisal Edmund Burke (v 

Urbanc, 1995).  

Johnson-Laird (1983, v Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Pečjak, 2012) v svoji teoriji 

mentalnega modela razlaga, kako si bralec, ki razume prebrano, ustvari miselno predstavo o 

prebranem. Bralec v to vključuje informacije o časovnem zaporedju dogodkov, o vzrokih, 

odnosih, o namenih oseb itd. O samem ustvarjanju miselnih predstav pa razlaga Kintsch (1988, 

v Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Pečjak, 2012) v svojem konstrukcijsko-integracijskem 

modelu. Proces razumevanja deli na dve fazi – konstrukcijsko in integracijsko. Konstrukcijska 

faza bralca z odkrivanjem pomenov besed in sklepanjem o odnosih med sosednjimi povedmi 

privede do razumevanja posameznih delov besedila, integracijska faza pa s povezavami teh 

posameznih delov besedila privede do povezave razumevanja besedila v celoto. Kako bralec 

oblikuje povzetek besedila je odvisno od njegovega predznanja. Cacamise in Synder (2005, v 

Umek, Peklaj, Pečjak 2012) ko pravita, da je bralno razumevanje več kot le vsota zaznanih in 

pojmovnih delov besedila.  
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Iskanje pomena v besedilu pri bralcu sprožijo dve vrsti procesov. Prvi temeljijo na besedilu 

(»text-driven«), drugi pa na predznanju (»knowledge-driven«). Povezava med obema vrstama 

procesov kaže, da bralec gradi pomen skozi integracijo obstoječega novega znanja ob ustrezni 

rabi strategij (Alfassi, 2004, v Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Pečjak, 2012) 

 

1.5.1 Preverjanje bralnega razumevanja  
 

Slabo bralno razumevanje učenca je v Ocenjevalni shemi (2011) in Bralnem testu – podtest 

Stopnja razumevanja definirano, če je rezultat pod 30 %. To zahteva, da je posebno pozornost 

potrebno nameniti razvoju bralnega razumevanja. (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Pečjak, 

2012) 

Za kvalitativno analizo bralnega razumevanja so Johnson idr. (1990) opisali značilnosti 

bralčevega razumevanja v treh stopnjah. Najnižja stopnja je stopnja frustracijskega branja, ki 

predvideva največ petdeset odstotno razumevanje. Slabo bralno razumevanje na tej stopnji se 

kaže lahko kot nezmožnost iskanja bistva besedila, dokončanja zgodbe, nepravilno naštevanje 

elementov zgodbe, nezmožnost odgovarjanja na vprašanja itd. Srednja stopnja bralnega 

razumevanja oz. stopnja branja, ki omogoča pouk, predvideva 75–89 odstotno razumevanje, 

pri čemer učenec prebrano večinoma razume, vendar prebrano manj natančno obnavlja. Z 

učiteljevim vodenjem (vprašanja o besedilu) razumevanje izboljša. Zaradi slabšega besedišča 

je tudi glasno branje manj tekoče, kar povzroča težave pri razumevanju. Stopnja samostojnega 

branja predvideva vsaj devetdeset odstotno razumevanje prebranega, kar se kaže v bralčevih 

natančnih odgovorih pri faktografskih vprašanjih, v učenčevi razlagi s sklepanjem, v 

učenčevem kritičnem odzivu na prebrano, opredelitvi zgradbe besedila itd. (Marjanovič Umek, 

Fekonja Peklaj, Pečjak, 2012) 

 

1.5.2 Razvoj bralnega razumevanja  
 

Razvijanje bralnega razumevanja poteka v dveh smereh: a) smer razvoja besedišča, ki omogoča 

oblikovanje mentalnih predstav, in b) smer uporabe strategij, ki izboljšujejo razumevanje pri 

branju (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Pečjak, 2012). 

Razvoj besedišča  

Osnova za izboljšanje razumevanja je razširitev besedišča. Če so bralcu besede poznane, lahko 

ob enaki tehniki bere hitreje, poleg tega pa prebrano bolje razume (Marjanovič Umek, Fekonja 

Peklaj, Pečjak, 2012). McKenna in Stahl (2003, v Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Pečjak, 

2012) opozarjata, da petnajst odstotkov napačno prebranih besed že lahko predstavlja težavo 

pri razumevanju in učenec ob tem potrebuje podporo učitelja. Madox (1970, v Marjanovič 

Umek, Fekonja Peklaj, Pečjak, 2012) zato predlaga, da hitrost in razumevanje branja razvijamo 

posredno, z dejavnostmi za širjenje besedišča.  
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Veliko avtorjev navaja priporočila in predloge za razvoj besedišča. Med najpogostejšimi 

strategijami naj bi bili slovarčki z novimi besedami, več branja, pogovor o novih besedah pred 

branjem itd. Bell in McCallum (2008) poudarjata načela, da naj bo učitelj model s tem, da 

večkrat uporablja nove besede, ki naj bi se jih učenci naučili. Kot predlog navajata, da naj učenci 

uporabljajo novo naučene besede v povedih, s čimer utrdijo pomen in razumevanje. M. Young 

in Young (1975, v Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Pečjak, 2012) priporočata razvoj 

besedišča z didaktičnimi igrami (uganke, besedne igre).  

Tudi slovenske avtorice S. Pečjak, M. Kramarič, A. Lavrenčič in H. Bavčer so v svojih delih 

podale kar nekaj predlogov besednih iger, s katerimi lahko širimo besedišče. Te so: 

dopolnjevanje pričetih besed, iskanje protipomenk, vstavljanje manjkajočih besed v povedi, 

spreminjanje črk v besedi, premetanke itd. ( Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Pečjak, 2012)   

Uporaba strategij v začetni fazi branja  

Strategije za razvoj razumevanja pri branju obstajajo za bralce na različnih stopnjah 

izobraževanja. Za razvoj bralne pismenosti v zgodnji fazi, ko je kompetentnost pri branju 

majhna, se uporabljajo strategije uporabe povezovalne hipoteze, neposredne poslušalsko-bralne 

strategije in strategije glasnega razmišljanja učitelja (Umek, Peklaj, Pečjak, 2012). 

Strategija uporabe povezovalne hipoteze predpostavlja manipulacijo s konkretnimi predmeti, 

ki so povezani z branim besedilom. Dejanska ali namišljena manipulacija s predmeti učencem 

pomaga povezati predmet s pomenom besed v besedilu in s tem boljše razumevanje. Glenberg 

idr. (2004, v Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Pečjak, 2012)  so dokazali, da ima konkretna 

ali namišljena manipulacija s predmeti pri učencih prvega in tretjega razreda pozitivne učinke 

na razumevanje in pomnjenje prebranega. 

Pri poslušalsko-bralni strategiji gre za pogovor o besedilu med učiteljem in učencem. Strategija 

je uporabna v začetni fazi opismenjevanja, kjer učitelj in učenec izmenično bereta ter skupaj 

predelujeta odlomke. Značilno je, da pri tej strategiji postavlja vprašanja učitelj in tudi učenec 

sam sebi in to pred in med branjem in po njem (proces aktivnega razumevanja) (Marjanovič 

Umek, Fekonja Peklaj, Pečjak, 2012). 

V strategiji glasnega razmišljanja učitelj deluje kot model. Učitelj komentira (vizualizira in 

napoveduje) tisto, kar prebere, in s tem pokaže učencem, kako vzpostaviti interakcijo z 

besedilom. Učenci sami z glasnim razmišljanjem, vizualizacijo in napovedovanjem lahko 

izboljšajo svoje bralno razumevanje (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Pečjak, 2012). 

 

1.6 MOTIVACIJA ZA BRANJE 
 

Pojem bralna motivacija lahko razumemo kot nadpomenko za različne motivacijske dejavnike, 

ki človeka spodbujajo k branju, pomagajo, da pri branju vztraja, si želi bralno izkušnjo še 

ponoviti in samemu procesu branja dajejo smisel (Pečjak, Gradišar, 2002). 

Glede bralne motivacije pedagoške delavce zanimata predvsem dva vidika, in sicer: 1. branje 

leposlovja, ti. umetnostnih besedil ter ob tem vprašanje, kako pri učencih spodbujati, da bodo 
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razvili trajen interes za branje – branje za razvedrilo in s tem bogatenje lastnega življenja; 2. 

branje neumetnostnih besedil, kar povezujemo z vprašanjem, kako spodbujati branje kot 

sredstvo za učenje in željo po učenju in s tem ohranjati radovednost za vse življenje (Pečjak, 

Gradišar, 2002). 

 

1.6.1 Prvine bralne motivacije 
 

Avtorji Guthrie in Wigfield ter Baker in Wigfield (1997, 1999, v Pečjak, Bucik, Gradišar, 

Peklaj, 2006) so ugotovili, da koncept večdimenzionalnosti bralne motivacije zajema enajst 

dimenzij oz. prvin, ki se razvrščajo v tri večje skupine.  

1. skupina združuje prepričanja o sposobnostih in učinkovitosti branja  

V skupino spadajo dimenzije: kompetentnost – prepričanje posameznika, da je lahko uspešen 

pri branju; izziv – pripravljenost posameznika, da se lahko spopade z zahtevnimi besedili, in 

izogibanje dejavnosti – želja posameznika, da se izogne branju.  

2. skupina vključuje cilje in razloge za branje 

V tej skupini delimo dejavnike na notranje: radovednost – posameznik si želi brati o določeni 

temi, ki ga zanima; zatopljenost – užitek posameznika, ki ga doživi ob branju, in pomembnost 

– prepričanje posameznika o pomenu branja ter zunanje: priznanje – užitek ob prejemanju 

materialnih dobrin, branje za oceno – želja učenca, da dobi dobro oceno za branje in 

tekmovalnost – želja učenca, da premaga druge v branju.  

3. skupina se nanaša na socialni vidik branja  

V to skupino spadata dimenziji socialnost – bere iz socialnih razlogov, da se s prijatelji 

pogovarjajo o knjigi, in ustrežljivost – ustreže pričakovanjem drugih.  

Bralno motivacijo kot večdimenzionalen konstrukt sestavljajo tako notranji kot tudi zunanji 

motivacijski dejavniki. Interes, vključenost in kompetentnost, ki izhajajo iz učenca, so gradniki 

notranje motivacije. Razvoj notranjih motivacijskih dejavnikov je tudi glavni cilj poučevanja, 

saj delujejo dolgoročno. Zunanje motivacijski dejavniki so zunanji dražljaji, s katerimi se 

ohranja pobuda za branje (npr. dobra ocena, pohvala učitelja, biti najboljši na tekmovanju itd.). 

Težava je v tem, ker delujejo kratkoročno in morajo biti ti dejavniki pogosteje prisotni 

(Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Pečjak, 2012). 

 

1.6.2 Preverjanje bralne motivacije  
 

Za preverjanje bralne motivacije tudi v našem prostoru obstaja nekaj instrumentov. V osnovni 

šoli lahko uporabljamo dva vprašalnika. Vprašalnik bralne motivacije za mlajše učence – 

VBM-ml je namenjen učencem od 3. do 5. razreda in gre za priredbo vprašalnika avtoric C. 

Peklaj in N. Bucik iz leta 2003. Vključuje 26 vprašanj, ki pokrivajo 3 dejavnike – interes za 
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branje, zaznavanje branja kot težke aktivnosti in kompetentnost pri glasnem branju. Vprašalnik 

bralne motivacije za starejše učence – VBM-st pa je namenjen učencem od 6. razreda naprej 

in gre za priredbo vprašalnika The Motivation  for Reading Questionnaire - MRQ avtorjev 

Wigfielda in Guthrieja (1997). Vprašalnik vsebuje 52 trditev, ki pokrivajo štiri faktorje – 

zunanja motivacija za branje, interes in branje v socialnem kontekstu, vključenost in 

zatopljenost v branje, zaznavanje branja kot težka aktivnost. Oba vprašalnika lahko uporabljajo 

učitelji, knjižničarji, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci tako za individualno kot tudi 

skupinsko obravnavo. Skupinsko izpolnjevanje vprašalnika lahko pomeni iztočnico za pogovor 

o pomenu branja, individualna obravnava učenčeve bralne motivacije pa pomeni podlago za 

načrtovanje individualnega programa dela (Pečjak, Bucik, Gradišar, Peklaj, 2006). 

Zgoraj našteti in opisani preizkusi zajemajo intelektualno in akcijsko dimenzijo odnosa učenca 

do branja, kamor sodijo prepričanja bralca o branju, o pomembnosti branja za človeka, 

zaznavanje pozitivnega oz. negativnega odnosa do branja. Še tretjo dimenzijo branja, in sicer 

čustveno dimenzijo, pa zajema Vprašalnik počutja ob branju (McKenne in Keara, 1999), ki 

je namenjen učencem od 2. do 5. razreda. Vprašalnik zajema  20 trditev, ki pokrivajo dva 

dejavnika – počutje ob branju razvedrila ter počutje ob branju za učenje. Če vprašalniku 

odvzamemo slikovno gradivo, ga lahko uporabimo tudi pri starejših osnovnošolcih (Pečjak, 

2012). 

 

1.6.3 Razvijanje bralne motivacije  
 

Številni avtorji so s svojim empiričnim delom potrdili učinkovitost pristopov, ki jih je zbrala S. 

Pečjak (2011, v Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Pečjak, 2012) v preglednici, ki učitelju služi 

kot splošni didaktični okvir za dejavnosti, s katerimi spodbuja splošno bralno motivacijo. 

Avtorica deli dejavnosti za spodbujanje notranje motivacije na: 1. interes in 2. kompetentnost. 

Za vpliv na bralni interes povzema priporočila nekaterih avtorjev (Wigfield, 1997; Covington, 

2000; Reynolds in Simons, 2001; Gutherie in Knowles, 2001 idr.), da naj ima bralec sam 

možnost izbire bralnega gradiva, kdaj in koliko bo bral ter da je gradivo (pridobljeno znanje) 

uporabno v vsakdanjem življenju. Za vpliv motivacije na kompetentnost pri branju pa povzema 

priporočila nekaterih avtorjev (Wigfield, 1997; Gutherie in Knowles, 2001 idr.), da se upošteva, 

koliko otroka naloga res zanima, kaj bo pridobil s tem, ko opravi nalogo, in da so same naloge 

primerne sposobnostim učenca (ne presegajo zmožnosti, vendar predstavljajo izziv učencu).  

O dejavnikih, ki vplivajo na bralno motivacijo, so pisali Gambrell idr. (1996; v Marjanovič 

Umek, Fekonja Peklaj, Pečjak, 2012). Izpostavili so predvsem dejavnike, ki vplivajo na 

notranjo motivacijo pri branju – učitelj kot bralni model, količina branja v razredu, raznolikost 

in količina bralnega gradiva, možnost izbire bralnega gradiva, možnost pogovora in druženja v 

razredu ob knjigah. Kot možnost zunanje motivacije pa dodajajo druge bralne spodbude, kot so 

pohvale, nagrade, priznanja itd.  

Domača raziskava, narejena pri učencih 7. razreda osnovne šole, je pokazala, da učitelji s 

spodbujanjem k branju in pogovoru o prebranem ter pogostim branjem, dano možnostjo izbire 

bralnega gradiva in učenjem bralnih strategij močno vplivajo na razvoj motivacije in interesa 
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za branje. Na zatopljenost, ki je ekstremen vidik notranje motivacije, pa vpliva pogosto branje 

učencev v razredu (tiho in glasno), raznoliko bralno gradivo ter učenje bralnih strategij (Pečjak 

idr., 2006). 

 

1.6.4 Zakaj moramo razvijati bralno motivacijo?  
 

Bakerjeva in Wigfield (1996, v Pečjak, Gradišar, 2002) navajata izsledke raziskav iz 

osemdesetih in devetdesetih let, ki temeljijo predvsem na kognitivnih vidikih branja – 

prepoznava besed, hitrost, razumevanje, vendar pa ob tem ne izpostavljata, da je za branje 

potreben trud in napor, zaradi česar lahko učenci branje ali izberejo ali odklonijo. Ob tem se 

pokaže velik pomen bralne motivacije, kajti sama želja po znanju branja nas ne pripelje do 

znanja, dobro branje pa tudi ne pomeni, da bomo knjige radi brali.  

Razlogov je več. Kot prvi razlog za razvijanje bralne motivacije (to so pokazale številne 

raziskave) avtorji navajajo močno korelacijo med bralno motivacijo ter bralno in učno 

uspešnostjo (Wigfield in Guthrie, 1997, Ecclea idr., 1998, v Pečjak, Gradišar, 2002). Branje 

predstavlja najpomembnejše sredstvo za učenje, zato lahko bralno motivacijo, zaradi katere 

učenec postane zavzet bralec, kar »odpira« možnost za učenje, povezujemo z bralno in učno 

uspešnostjo (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Pečjak, 2012). Dejstvo je, da se učenci že v 

osnovni šoli in kasneje v srednji šoli srečujejo z veliko količino učnega gradiva, ki se ga morajo 

naučiti. Zlasti učenci, ki so nemotivirani za branje, se učnim situacijam izogibajo, kar pa vodi 

k manjši učni uspešnosti (Pečjak, 2012). 

Kot drugi razlog avtorji navajajo dejstvo, podkrepljeno s številnimi raziskavami, da s starostjo 

učencev motivacija za branje upada, tako za branje v prostem času kot tudi pri branju za 

učenje (Baker in Wigfield, 1999, Elley, 2001, McKenna, 2001, Pečjak in Gradišar, 2002, Pečjak 

idr., 2005, v Pečjak, 2012). Zlasti pri fantih je upad motivacije za branje še večji, čutijo se manj 

kompetentni in izražajo manj pozitivna stališča do branja kot enako stare deklice.   

 

1.6.5 Bralna samopodoba   
 

Zaznava lastne bralne zmožnosti ali na kratko bralna samopodoba je eden temeljnih 

motivacijskih dejavnikov za branje. Ta sooblikuje razvoj in stopnjo učenčeve bralne pismenosti 

in je zato pogoj za uspeh na različnih področjih učenja.  

Učenčeva zaznava lastne bralne kompetentnosti se kaže v vedenju na treh področjih delovanja. 

Na področje mišljenja kažejo izjave »Branje je zame težko.« »Razumem, kar preberem.« …; 

na področje čustvovanja kažejo izjave v smislu »Branje mi je všeč.« »Med branjem se počutim 

prijetno.« …; na vedenjsko področje spadajo izjave »Izbiram same lahke knjige.« »Če ne 

razumem, kar preberem, preberem še enkrat, da bi razumel.« (Juriševič, 2016) 
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Nujnost spremljanja in razvijanja bralne samopodobe so dokazali številni avtorji (Antilla, 2013, 

Chapman in Tunmer, 1995, 1997, 2000, Chapman, Tumner in Prochnow, 2000 idr., v Juriševič, 

2016), ki so v svojih raziskavah ugotovili, da bralna samopodoba vpliva na: 

 pogostost in trajanje branja, 

 funkcionalno razpoloženje med branjem, 

 izbor ustrezne težavnosti besedil, 

 prevladujočo vrsto bralnih besedil, 

 stopnjo prepričanosti o razumevanju prebranega, 

 oceno lastne bralne uspešnosti.  

Bralna samopodoba se razvije v začetku šolanja, ko se učenec začne učiti brati. Učenec razvija 

samopodobo na podlagi lastne izkušnje z branjem (doživljanje lastnega bralnega razvoja in 

primerjanje z vrstniki) in na osnovi povratnih informacij o svojem branju, ki jih prejema iz 

okolice. Prav povratne informacije so v začetnem obdobju učenja branja zelo pomembne, saj 

učenec nima dovolj lastnih učnih izkušenj, na katere bi se lahko uprl in ustrezno vrednotil svoje 

branje. Učenje branja je dolgotrajen proces in zato je cilj oddaljen. Učenec svojih dosežkov v 

smislu doseganja bralne pismenosti ne more vrednotiti, zato je pomembno, da dobiva povratne 

informacije kot spodbude in pohvale ter vsebinsko ustrezne povratne informacije, ki krepijo 

bralno samopodobo (Juriševič, 2016). 

Napake, ki se pojavljajo v procesu opismenjevanja, so pomemben del učenja branja (Pečjak, 

1999), odzivi okolice na te napake pa pomembno vplivajo na bralno samopodobo. Učenec se 

bo izboljšal v branju, bo vztrajal in krepil bralno podobo le, če bo napake jemal kot nujen del 

procesa učenja in bo ustrezno spodbujen k odpravljanju le-teh. In obratno neustrezne povratne 

informacije bodo pripeljale učenca do strahu pred neuspehom, posledično izogibanju ter s tem 

premalo bralnih izkušenj in slabo bralno opismenjenje.  

Veliko pozornost je potrebno nameniti učencem z učnimi težavami. Sam proces učenja branja 

zahteva veliko vaje, da se bralna tehnika avtomatizira, zato je potrebno poskrbeti za različno 

zmožne in motivirane učence, ki utrjevanju bralne tehnike ne posvetijo dovolj časa (Juriševič, 

2016). 

 

1.6.6 Motivacija za branje pri učencih z bralnimi težavami  
 

Kako nujni so motivacijski dejavniki za bralno učinkovitost, je najbolj razvidno pri učencih z 

jezikovnimi težavami ali primanjkljaji. Učenci s težavami pri branju morajo v svoje branje 

vložiti veliko več truda kot drugi učenci, saj njihovo branje ni avtomatizirano, ne razumejo 

bralnega gradiva in zato posledično odklanjajo branje. Zlasti te učence je potrebno še bolj 

učinkovito motivirati za branje (Pečjak, Bucik, Gradišar, Peklaj, 2006). 

Rezultati raziskave z naslovom Strategije prevencije šolske neuspešnosti (Magajna in Gradišar, 

2002, v Pečjak, Bucik, Gradišar, Peklaj, 2006), v kateri sta avtorici dali velik poudarek branju 

uspešnih in manj uspešnih učencev 3., 4. in 5. razreda, so pokazali, da sta se skupini učencev 
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močno razlikovali v pogostosti branja, vsebini branja in tudi v razlogih za branje. Manj uspešni 

bralci berejo predvsem, ker morajo, za šolo in jim je samo razumevanje prebranega 

pomembnejše od užitka za branje. Zato različni modeli pomoči učencem s težavami pri branju 

dajejo velik poudarek motivaciji in razvijanju pozitivnega odnosa do branja. Kot primerne 

izpostavljajo vedenjsko kognitivne strategije, ki temeljijo na napredku, tekmovanju s samim 

seboj, doživljanju branja kot pozitivne izkušnje. Predvsem je pomembna izbira ustreznega 

bralnega gradiva, ki ne presega otrokovih zmožnosti in je hkrati zanimivo. Tudi z 

razumevanjem leposlovnih besedil in vživljanjem vanje imajo nekateri učenci težave, zato je 

pomembno, da jim učitelj tudi pri domačem branju ponudi poljudnoznanstveno literaturo, če 

jih ta bolj pritegne. (Pečjak, Bucik, Gradišar, Peklaj, 2006) 

Mlajši osnovnošolci, ki so manj uspešni bralci naj bi brali glasno, ker s tem izboljšujejo slušno 

sprejemanje informacij, pridobivajo nove besede in lahko uživajo. Za starejše osnovnošolce, ki 

so manj uspešni bralci, pa so pomembnejši socialni dejavniki, tj. druženje in pogovori ob 

takšnih besedilih, pri katerih lahko enakovredno sodelujejo (Pečjak, Bucik, Gradišar, Peklaj, 

2006). 

 

2.1 HIPERKINETIČNA MOTNJA OZ. MOTNJA POMANJKLJIVE 

POZORNOSTI IN HIPERAKTIVNOSTI 
 

Kot eden najpogostejših razlogov za napotitev učencev v postopek diagnosticiranja so vedenja, 

ki se pri otrocih kažejo kot motnje pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti (Barkley, 1998, 

v Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011). Gre za razvojno motnjo, za katero novejše raziskave 

poudarjajo številne nevrološko kognitivne posebnosti, a ker motnja pomanjkljive pozornosti in 

hiperaktivnosti temelji na vedenjskih znakih, se trenutno še vedno uvršča med vedenjske motnje 

(Rotvejn Pajič, Pulec Lah, 2011). Prav tako težave s pozornostjo, nemirnostjo in impulzivnostjo 

lahko ovirajo učenca pri učinkovitosti tako na učnem kot tudi socialnem področju (Rotvejn 

Pajič in Pulec Lah, 2011). Ob tem definicija motnje APA (Ameriško psihološko združenje) (1994, 

v Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011) dodaja še težave na delovnem področju.  

L. Rotvejn Pajič in S. Pulec Lah  (2011) za pojem hiperkinetična motnja navajata da »izhaja 

iz mednarodne diagnostične klasifikacije Svetovne zdravstvene organizacije MKB-10 in je za 

potrebe diagnosticiranja in statističnega dokumentiranja v različnih ustanovah za duševno 

zdravje v uporabi tudi v slovenskem prostoru.« L. Rotvejn Pajič (2002) pravi, da izraz 

hiperkinetična motnja uporabljamo pri tistih otrocih, ki imajo težave s pozornostjo, so 

nenadzorovano impulzivni in prekomerno aktivni. Otroci s to motnjo odstopajo od vrstnikov 

tako v stopnji simptomov kot v situacijah, ko se težave kažejo v sopojavljanju z drugimi 

težavami. Poleg omenjenih težav imajo otroci s hiperkinetično motnjo težave še v medsebojnih 

odnosih s starši, učitelji in vrstniki, težje sledijo pouku in težje delujejo v skladu s svojimi 

sposobnostmi. Težave se kažejo tudi na področju vedenja, kognitivnih procesov in na 

emocionalnem področju, v obliki primarne in sekundarne simptomatike.  

Pojem enačita z motnjo pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti, s čimer označujeta 

»razvojno pogojene težave s pomanjkljivo pozornostjo, hiperaktivnost in impulzivnost, ki 
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bistveno odstopajo od običajne vedenjske slike vrstnikov enake mentalne starosti ter 

posameznika izrazito ovirajo v njegovem funkcioniranju na temeljnih področjih življenja: 

učnem, socialnem in kasneje delovnem« (Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011). Ta pojem izhaja 

iz mednarodne diagnostične klasifikacije Ameriške psihološke zveze DSM-IV in njegov 

akronim – ADHD – izhaja iz angleškega poimenovanja – Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder.  

Ker v terminu hiperkinetična motnja težave s pozornostjo niso izpostavljene, čeprav so 

vključene, se v slovenskem prostoru pogosto uporablja kratica ADHD oz. motnja pomanjkljive 

pozornosti in hiperaktivnosti, ki zajema težave s pozornostjo, nemirnostjo in impulzivnostjo 

(Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011). 

 

2.1.1 Vzroki 
 

Rezultati novejših raziskav kažejo, da so vzroki za motnjo pomanjkljive pozornosti in 

hiperaktivnosti nevrofiziološko pogojene in nastajajo lahko zaradi genetskih (vpliv genetskih 

dejavnikov) in okoljskih (bolezen matere v nosečnosti, zgodnje poškodbe glave, zastrupitev s 

svincem itd.) vplivov. Nevrofiziološke posebnosti se kažejo v kemičnem neravnotežju 

centralnega živčnega sistema, pomanjkljivi aktivnosti in strukturnih razlikah v predelih 

možganov, ki so zadolženi za vzdrževanje pozornosti, nadzor nad gibalnimi aktivnostmi in 

impulzivnostjo (National Colaborating Centre for Mental Health, 2009, v Rotvejn Pajič in Pulec 

Lah, 2011). 

 Ugotovili so, da imajo posamezniki s pomanjkljivo pozornostjo in hiperaktivnostjo šibkosti v 

delovanju izvršilnih funkcij, ki omogočajo zmožnost ocene nekega problema, načrtovanje, 

predvidevanje, preskok v mislih, priklic odgovora, samoorganizacijo, samoregulacijo čustev, 

motivacije, vznemirjenja, vedenja, kontrola motorike itd. (Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011) 

Ob tem Barkley (1998, 2005, v Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011) povzema raziskave, ki kažejo, 

da je šibkost izvršilnih funkcij povezana s primanjkljaji v inhibicijskem sistemu vedenja (ang. 

Behavioral Inhibition System – BIS). Tu N. Potočnik Dajčman (2006; v Rotvejn Pajič in Pulec 

Lah, 2011) navaja, da je inhibicijski sistem vedenja odvisen od zorenja struktur v frontalnem 

delu možganske skorje in deluje kot ključni kontrolni mehanizem vedenja.  

Berkleyev model inhibicije vedenja (Slika 1) (2005, v Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011) 

pojasnjuje, da je vzrok hiperkinetičnega in impulzivnega vedenja v »inhibicijskem sistemu 

vedenja«, ki onemogoča samoregulacijo. Zaostanki v razvoju sposobnosti inhibicije – 

zmožnosti zaustavitve impulzivnega odgovora in reakcij na okolje – ovira delovanje izvršilnih 

funkcij, ki so odvisne od inhibicije. Posledice nerazvite inhibicije in šibkosti izvršilnih funkcij 

pa se kažejo v značilnih težavah učencev z motnjo pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti 

(Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011). 
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Slika 1: Berkleyev model inhibicije vedenja 

 

2.1.2 Težave zaradi pomanjkljive pozornosti, nemirnosti in impulzivnosti 
 

Težave učencev se pojavljajo na kontinuumu od blažjih do bolj izrazitih in kompleksnejših 

kot večdimenzionalne na vseh področjih delovanja – učnem, socialnem, v šoli in doma. Blažjih 

oblik v začetni fazi šolanja niti ne prepoznamo, ker bistveno ne vplivajo na učenčevo delovanje. 

V nasprotju s tem pa bolj izrazite in kompleksnejše težave močno ovirajo učenčevo delo in jih 

kmalu prepoznamo. Ti učenci zaradi svojega vedenja, odzivnih in učnih posebnosti pogosto 

»niso po meri šole« (Mikuš Kos, Žerdin in Strojin, 1990, v Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011). 

Učenci zaradi motnje težko sledijo pouku in s svojo nemirnostjo motijo učitelje in učence, poleg 

tega pa imajo težave s prilagajanjem, organiziranjem in so velikokrat raztreseni. Teeter (1998, 

v Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011) tem težavam pravi, da so interaktivno pogojene, kar 

pomeni, da otrok zaradi svojih posebnosti v odzivanju in ravnanju ter vzdrževanju pozornosti 

ne more zadovoljiti zahtev, pričakovanj okolice. Interaktivno pogojenost lahko vidimo na 

primeru hiperaktivnosti in pozornosti. Hiperaktivnost je moteča za okolico, za starše in učitelje, 

vendar je od stopnje tolerance in soočanja s težavo odvisno, ali je nemirno vedenje zaznano kot 

problem ali ne. V nasprotju pomanjkljiva pozornost ni moteča za okolico, saj le-ta ovira le 

posameznika v funkcioniranju in je pomemben dejavnik tveganja za nižjo učno uspešnost, zato 

je pogosto spregledana in ni pojmovana kot problem (Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011). 

Barkley (2004) poudarja, da je bistvo težav pri učencih z ADHD v nezmožnosti samoregulacije 

in ne sama motnja pozornosti. Vedenje otrok z ADHD je velikokrat nesprejemljivo in 

nezaželjeno glede na socialna pričakovanja okolja.  

Ti otroci so v odnosu do odraslih večkrat precej neposredni in brez zadržkov, kar lahko vodi do 

odklanjanja s strani vrstnikov in odraslih, do veliko negativnih kritik in povečanega nadzora, 

premalo spodbud, kar pa otežuje socialni in čustveni razvoj (Goldstein in Goldstein, 1990, v 
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Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011). Zaradi težav s samokontrolo imajo učenci z ADHD veliko 

težav z vzpostavljanjem in vzdrževanjem socialnih odnosov z vrstniki in odraslimi (Barkley, 

1998, v Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011). Motnja z več različnimi oblikami vedenj in 

simptomov, ki se pojavljajo skupaj, pa ne predstavlja težavo le za posameznika, ampak za vse, 

ki so v stiku z njim. Torej je verjetno za starše najbolj moteča impulzivnost in agresivnost, za 

učitelje pomanjkanje samokontrole in pozornosti, za učenca samega pa slaba socialna 

vključenost in izločanje vrstnikov (Chandler, 2013). 

Vedenjska slika težav je pri vsakem posamezniku specifična, vendar pa vseeno lahko govorimo 

o nekaterih skupnih značilnostih motnje, kar je tudi pogoj za obstoj diagnostičnih kriterijev. 

Specifičnost je pogojena tudi osebnostnimi značilnostmi in otrokovimi močnimi področji 

(Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011). 

 

 

2.1.3 Specifične učne težave na področju branja v povezavi s hiperkinetično 

motnjo 

 

Učne težave so raznolik pojav, ki se pri učencih pojavljajo pri enem ali dveh predmetih, 

nekateri učenci pa imajo težave pri večini predmetov. Lahko se pojavijo nenadoma ali nastajajo 

postopoma. Prisotne so lahko le določen čas, nekatere pa vztrajajo dlje časa oz. vse življenje. 

(Kavkler, Magajna, 2008) Lerner (2003, v Magajna, Kavkler in Košir, 2011) otroke in 

mladostnike z učnimi težavami definira kot »raznoliko skupino otrok in mladostnikov z 

različnimi kognitivnimi, čustvenimi, vedenjskimi, socialnimi in drugimi značilnostmi, ki imajo 

pri pomembno večje težave kot večina njihovih vrstnikov«. 

Učne težave vključujejo  splošne in specifične učne težave, značilno pa je, da se pri nekaterih 

pojavljajo le splošne, pri nekaterih le specifične, mnogi pa imajo tako splošne kot tudi 

specifične učne težave (Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič, 

2008). 

Avtorji (Magajna idr., 2008) navajajo, da so splošne učne težave značilne za heterogeno 

skupino otrok, ki imajo večje težave pri usvajanju znanj in spretnosti pri posameznih predmetih 

kot njihovi vrstniki. Zaradi teh težav pri enem ali več predmetih so lahko manj uspešni ali celo 

neuspešni. Kot navajajo avtorji (Magajna idr., 2011), pa vzroki teh težav niso specifične, 

nevrofiziološke ali nevropsihološko pogojene. To izključuje, da bi imeli učenci težave pri 

usvajanju znanj prav zaradi specifičnih motenj ali posebnosti pri obdelavi podatkov, ampak na 

pojavnost splošnih učnih težav pri otroku vplivajo neugodni okoljski dejavniki (večjezičnost in 

multikulturalnost, kulturna in socialno-ekonomska prikrajšanost, pomanjkljivo ali neustrezno 

poučevanje), notranji dejavniki (upočasnjen razvoj kognitivnih sposobnosti, pomanjkljiva učna 

motivacija in samoregulacija ter čustveno pogojene težave pri učenju) in neustrezne vzgojno-

izobraževalne interakcije med posameznikom in okoljem (strah pred neuspehom, splošna 

nezrelost, kljubovalno vedenje, dekompenzacija v stresnih situacijah).  
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Pri specifičnih učnih težavah v nadaljevanju (SUT) gre, kot navajata M. Kavkler in L. 

Magajna (2008), za »zelo raznoliko skupino motenj, ki se razprostirajo na kontinuumu od lažjih, 

zmernih do  izrazitih, od kratkotrajnih do tistih, ki trajajo vse življenje«.  

T. Žerdin (2003) navaja specifične težave kot »posamezno motnjo ali skupino motenj, ki se 

pojavljajo pri učenju in rabi jezika, pri dojemanju in učenju spretnosti branja in pisanja, pri 

uporabi teh spretnosti za pridobivanje drugega znanja, pri dojemanju osnovnih logično-

matematičnih pojmov in učenju tehnik računanja, pri pridobivanju in razvijanju motoričnih 

spretnosti ter v splošni učljivosti«.  

V okviru Zakona o osnovni šoli (1996) (Magajna idr., 2011) so obravnavani učenci z lažjimi 

do zmernimi SUT in učenci, ki jih uvrščamo v skupino splošnih učnih težav. Zakon o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (12. člen; 1996, 2011) pa navaja, da so šole 

dolžne učencem z splošnimi učnimi težavami prilagoditi metode in oblike dela pri pouku in jim 

omogočiti vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči.  

Primanjkljaji na posameznih področjih učenja (v nadaljevanju PPPU) so težja oblika 

specifičnih učnih težav (Kavkler, Magajna, 2008). Zaradi znanih in neznanih motenj ali razlik 

v delovanju živčnega sistema se pri učencih s SUT in PPPU kljub povprečnim ali celo 

nadpovprečnim intelektualnim sposobnostim pojavljajo izrazite težave pri branju, pisanju 

(pravopisu) in računanju (Magajna idr. 2014, v Magajna, 2015). Otroke s PPPU po 2. členu 

Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) (2011) uvrščamo med otroke s 

posebnimi potrebami. Po 7. členu tega zakona so otroci s PPPU uvrščeni v izobraževalni 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Glede na vrsto in stopnjo 

primanjkljaja so v okviru zakona upravičeni do prilagoditev v organizaciji, načinu preverjanja 

in ocenjevanja znanja, napredovanju in časovni razporeditvi pouka ter do dodatne strokovne 

pomoči.  

Če primerjamo otroke s SUT (neusmerjeni učenci) in učence s PPPU (usmerjeni učenci) z 

ostalimi vrstniki, ti dosegajo enakovreden izobrazbeni standard. Naloga šole pri tem je, da v 

sodelovanju z učencem in njegovimi starši izvede vse potrebne korake v usklajevanju 

značilnosti učenca z učno-vzgojnim procesom (Magajna idr., 2008).  

Kot navajajo avtorji (Magajna idr., 2011) je za otroke s SUT in PPPU značilno, da težave niso 

primarno odvisne od posameznikove ravni inteligentnosti, vlaganja truda in socialno-

ekonomskega položaja družine. Po navedbah T. Žerdin (2003) so otroci, ki imajo SUT, 

normalno intelektualno razviti in na nekaterih področjih delujejo dobro ali zelo dobro, na drugih 

pa veliko slabše. Dosežki so neenakomerni, pričakovanja šole in staršev pa pogosto prevelika, 

zato ob neuspehih prihaja do razočaranj.  

Kot navaja L. Magajna (2015), izraz primanjkljaj (angl. »disability«) označuje deficit v 

delovanju, ki izhaja iz biološkega stanja in ni prehodne narave, ampak vztraja. Zaradi znanih in 

neznanih motenj ali razlik v delovanju živčnega sistema se pri učencih s SUT in PPPU kljub 

povprečnim ali celo nadpovprečnim intelektualnim sposobnostim pojavljajo izrazite težave pri 

branju, pisanju, pravopisu in računanju (Magajna idr. 2014, v Magajna, 2015). SUT in PPPU 

so heterogena skupina motenj, ki vključujejo motnje branja (disleksija), motnje pisanja 

(disgrafija), motnje računanja (diskalkulija) in težave na področju praktičnih veščin in socialnih 
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veščin (dispraksija in neverbalne specifične učne težave) (Magajna idr., 2015). Pri učencih s 

PPPU pa se pogosto pojavljajo tudi zaostanki v razvoju in/ali motnje pozornosti, pomnjenja, 

mišljenja, koordinacije, komunikacije, socialnih sposobnosti in/ali emocionalnega dozorevanja 

(Magajna idr., 2015). Zaostanki v razvoju posameznih sposobnosti in spretnosti avtorica T. 

Žerdin (2003) povezuje tudi z nemirnostjo, z nepredvidljivim vedenjem, impulzivnim 

reševanjem nalog, slabo organizacijo, včasih pa tudi z izredno počasnostjo, telesno in ročno 

nespretnostjo ter miselno rigidnostjo.  

PPPU opredeljujejo skupek močnih področij in primanjkljajev, ki se v času šolanja pokažejo 

takrat, ko učne zahteve presežejo na specifičnih področjih omejene zmožnosti posameznika 

(časovno omejeni testi, branje in pisanje kompleksnih poročil ob prisotnosti časovnih rokov, 

velika količina obremenitev) (Magajna idr. 2015). Avtorji (Magajna idr., 2015) so zapisali, da 

primanjkljaji vplivajo na kognitivno predelovanje besednih in nebesednih informacij, ovirajo 

usvajanje in avtomatizacijo šolskih veščin ter vse življenje vplivajo na učenje in vedenje. Ob 

tem A. Nagode (2008) poudarja, da se primanjkljaji kažejo na različne načine in prizadenejo 

različne vidike posameznikovega življenja (izobraževanje, delo, življenjski ritem, odnose v 

družini in širšem socialnem okolju). Pogosto doživljanje neuspehov pri učencih s PPPU 

velikokrat privede do frustracij, nizke samopodobe in izogibanje dejavnostim, ki zahtevajo 

uporabo učenčevih šibkih področij.  

 

2.1.3.1 Bralno-napisovalne težave 

 

L. Magajna idr. (2008) navajajo bralno-napisovalne težave kot ene izmed najpogostejših 

specifičnih učnih težav. Ta izraz se uporablja v povezavi z nevrofiziološko pogojenimi 

motnjami branja in pisanja, vendar pa težave niso primarno posledica vidnih, slušnih ali 

motoričnih okvar, motenj v duševnem razvoju, čustvenih motenj in neustreznih okoljskih 

dejavnikov, čeprav se lahko pojavijo skupaj z njimi. Gre za notranjo pogojene težave, ki so 

posledica kognitivnih primanjkljajev, zato se pojavljajo kljub ustreznim umskim sposobnostim, 

motiviranosti učenca, spodbudam in ustreznemu poučevanju.  

Disleksija je drug izraz za motnje branja in pisanja in jo spremljajo motnje v procesih 

spoznavanja (kognitivni primanjkljaji). Učenci z disleksijo imajo težave pri prepoznavanju 

posameznih glasov, težave s sintetiziranjem, analiziranjem ter odstranjevanjem glasov in drugih 

enot govornega toka. Zmožnost samodejne prepoznave posameznih besed učenci z disleksijo 

težko razvijejo, poleg tega pa morajo biti zaradi pomanjkljive avtomatizacije bolj pozorni na 

tehniko branja, kar jih v stresnih okoliščinah in ob utrujenosti še dodatno obremenjuje (Magajna 

idr., 2008). L. Magajna idr. (2008) kot najpogostejše motnje v kognitivnih procesih pri učencih 

z disleksijo, ki ovirajo učinkovito branje in pisanje, navajajo: 

 težave v kratkotrajnem spominu ali delovnem spominu (ohranjanje zaporedja 

informacij v kratkotrajnem spominu), ki ovirajo zmožnost pomnjenja pravilnih 

zaporedij črk, besed in tudi razumevanje, pomnjenje prebranega in upoštevanje navodil; 

 težave v poimenovanju (barv, simbolov, predmetov) in pri manipuliranju z 

abstraktnimi pojmi (levo/desno, kemične formule ipd.), ki ovirajo izkazovanje znanja 
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in hitro, tekoče izvajanje veščin branja in pisanja, saj učenec ne more takoj prebrati, 

napisati točnega izraza; 

 težave pri zaznavanju časa in počasen tempo otežujejo izkazovanje znanja v določenih 

časovnih okvirih ter učinkovitost šolskega dela, kljub veliki količini vloženega truda.  

 

Kriteriji za opredelitev primanjkljajev na posameznih področjih učenja (Magajna idr. 2015) 

 

Za identifikacijo otroka s primanjkljaji na posameznih področjih učenja je potrebno 

izpolnjevanje vseh kriterijev:  

1. kriterij pomeni dokazano neskladje med strokovno določenimi in utemeljenimi 

pokazatelji globalnih intelektualnih sposobnosti in dejansko uspešnostjo na 

naslednjih področjih učenja, in sicer branja, pisanja, računanja in pravopisa. 

2. kriterij so obsežne, izrazite težave (pervazivne) na enem ali več izmed štirih 

področij šolskih veščin (branje, pisanje, pravopis, računanje), ki vztrajajo in so 

izražene do te mere, da otroku izrazito otežujejo napredovanje v procesu učenja. 

3. kriterij vključuje slabšo učinkovitost učenja zaradi pomanjkljivih in/ali motenih 

kognitivnih in metakognitivnih strategij (sposobnosti organiziranja in strukturiranja 

učnih zahtev) in/ali motenega tempa učenja (hitrost predelovanja informacij). 

4. kriterij je dokazana motenost enega ali več psiholoških procesov, kot so 

pozornost, spomin, jezikovno procesiranje, socialna kognicija, percepcija, 

koordinacija, časovna in prostorska orientacija, organizacija informacij itd. 

5. kriterij izključuje senzorne okvare, motnje v duševnem razvoju, druge duševne 

in nevrološke motnje, čustvene in vedenjske motnje, kulturno in jezikovno 

različnost ter psihosocialno neugodne okoliščine in neustrezno poučevanje kot 

glavne povzročitelje primanjkljajev na posameznih področjih učenja, čeprav se 

lahko pojavljajo tudi skupaj z njimi. 

 

Kontinuum pomoči učencem z učnimi težavami predvideva pet stopenj pomoči:  

1. pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku ter v okviru podaljšanega bivanja in varstva, 

2. pomoč šolske svetovalne službe, 
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3. dodatna individualna in skupinska pomoč, 

4. mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove, 

5. program s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo. 

Če je strokovno mnenje šole, da učenec z izrazitejšimi specifičnimi učnimi težavami 

potrebuje več prilagoditev in pomoči, šola staršem predlaga usmerjanje v izobraževalni 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

 

2.1.3.2 Sopojavnost primanjkljajev na področju branja in ADHD 

 

Vse pogosteje pa se pri učencih s posebnimi potrebami opaža sopojavnost motenj in 

primanjkljajev, pri čemer je pomembno in hkrati velik izziv prepoznati primarno motnjo, ki 

vpliva na posameznikovo delovanje in hkrati lahko spodbudi še sekundarne motnje (Rotvejn 

Pajič in Pulec Lah, 2011). 

Kot pravi T. Žerdin (2003), se motnje branja in pisanja lahko pojavijo kot eden od simptomov 

ADHD (pomanjkanje pozornosti in hiperaktivnost), minimalne cerebralne disfunkcije – MCD, 

motenj pozornosti  in koncentracije – ADD ali pa kot osamljena razvojna motnja.  

V strokovni literaturi se motnje branja in pisanja večkrat povezujejo z zgoraj navedenimi 

težavami. Lahko pa so težave pri branju posledica pomanjkanja pozornosti, v kombinaciji z 

nemirnostjo in vedenjskimi motnjami. Impulzivnost kot ena od sestavin hiperaktivnosti pri 

otroku lahko povzroči, da so dejanja hitrejša od misli, kar povzroči, da otrok, še preden razmisli, 

kako se posamezno skupino črk prebere, besedo prebere in jo glasno izgovori. Impulziven otrok 

svoje branje težko nadzira, poleg tega pa ga moti dogajanje v okolici (zvoki, premikanja, 

dogajanje v njegovem vidnem polju). S pogledom besede prebere površno in ne opazi razlik 

med črkami, zato tudi nesmiselne besede prebere glasno. Branje in pisanje sestavljajo vidne, 

slušne, pojmovne, jezikovne, gibalne in druge funkcije ter sposobnosti, zato se lahko ovire 

pokažejo na različnih ravneh, vrsta teh ovir pa določa tudi vrsto težav ali motnje. Pomembno 

je, da se zavedamo, kaj vse otežuje učenje teh dveh spretnosti in rabo teh spretnosti, potem ko 

je začetno učenje že končano (Žerdin, 2003). 

Pri večini otrok lahko začnemo z opismenjevanjem in smo pri tem tudi uspešni v starosti od 7 

do 9 let. Nekateri se naučijo brati in pisati že prej, drugi leto ali dve kasneje. Pri tem govorimo 

o razvoju še znotraj normale, čeprav se odmika iz povprečja. Kadar pa so odmiki večji, npr. če 

ima devetletnik, kljub normalnim intelektualnim sposobnostim, še vedno težave s 

prepoznavanjem in oblikovanjem črk ali pa trinajstletnik z normalnimi intelektualnimi 

sposobnostmi še vedno bere z velikim trudom in napakami ali ne razume prebranega, lahko 

govorimo o hudih motnjah branja in pisanja. Kljub tem oviram pa otrok z različnimi vajami 

vseeno lahko napreduje, vendar je potrebno veliko časa in truda (Žerdin, 2003). 

L. Rotvejn Pajič in S. Pulec Lah (2011) navajata, da se pri 10–25 odstotkov učencev, ki imajo 

motnje pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti, pojavljajo tudi specifične učne težave, 
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predvsem na področju branja in pisanja. Te težave so posledica motenj  pozornosti in 

hiperaktivnosti, zato učenci ne morejo dosegati uspehov v okviru lastnih sposobnosti. In 

obratno, lahko so motnje pozornosti in hiperaktivnosti posledica učnih težav. V tem primeru so 

motnje pozornosti in hiperaktivnosti sekundarna motnja in povzročajo, da težje sledi zahtevam 

pouka, težko vztraja pri nalogah, ima odkrenljivo pozornost, postaja nemiren in s svojim 

vedenjem moti sošolce.  

ADHD in disleksija (po navedbah IDA, 2008, v Hršak, Jurečič, Küplen in Strniša, 2017) imata 

več skupnih simptomov. Tako pri ADHD kot tudi disleksiji se pojavljajo težave v hitrosti 

predelovanja informacij, v primanjkljajih na področju delovnega pomnjenja in težavah pri 

hitrem poimenovanju ter v primanjkljajih na motoričnem področju. Skupne značilnosti vedenja 

(manifestne značilnosti) ter kognitivne in metakognitivne značilnosti, ki jih opazimo v ozadju 

vedenja pri učencih z ADHD in pri učencih z disleksijo, so predstavljene v smernicah za delo 

z učenci z disleksijo in ADHD (Hršak idr., 2017). V preglednicah smo povzeli le bistvene 

značilnosti, ki so pomembne za naš empirični del – branje šestošolca. 

Preglednica 2: Skupne značilnosti delovanja učenca z disleksijo in ADHD 

Učenec z disleksijo Učenec z ADHD Skupne značilnosti 

Branje je netekoče, 

zatikajoče se, težave s 

črkovanjem, zlogovanjem, 

branje krajših in daljših 

besed je nepopolno. 

Nekontrolirano odzivanje – 

nepremišljeno, prehitro, 

neučakanost, pomanjkanje 

vztrajnosti. 

Neprimerne motorične in 

verbalne aktivnosti – 

gibalni nemir, pretirano 

gibanje, nezaustaljivo 

govorjenje. Težave pri 

poslušanju in pomnjenju 

informacij, zadrževanju in 

usmerjanju pozornosti ter 

težave v organizaciji – 

izgubljanje stvari, 

pozabljanje nalog itd. Branje 

je pogosto netekoče.  

Odkrenljiva in šibka 

pozornost pri branju. 

Izogibanje bralnim 

dejavnostim in 

nezainteresiranost za 

branje. Težave na področju 

usmerjenega branja ter pri 

razumevanju prebranega. 

Kljub povprečnim oz. celo 

nadpovprečnim kognitivnim 

sposobnostim ima težave pri 

doseganju vzgojno-

izbraževalnih ciljev, kar 

vpliva na slabši učni uspeh.   

 

Preglednica 3: Skupne kognitivne in metakognitivne značilnosti učenca z disleksijo in ADHD 

Učenec z disleksijo Učenec z ADHD Skupne značilnosti v ozadju 

V ozadju so težave na 

področju fonološkega 

zavedanja – sinteza, analiza, 

manipulacija z glasovi. 

Težave pri avtomatizaciji 

veščin povezanih z branjem 

V ozadju so težave na 

področju pozornosti in 

koncentracije, pri hitrosti 

procesiranja vidnih in 

slušnih informacij, pri 

zaznavanju in 

Težave z omejenostjo 

kratkotrajnega in 

delovnega pomnjenja, kar 

ovira shranjevanje v 

dolgoročni spomin. Težave 

s priklicem informacij, z 
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ter pri zaznavanju podobnih 

slušnih informacij. Težave 

pri zapomnitvi zaporedja 

korakov, če so podana le v 

pisni obliki. 

razumevanju več sočasnih 

informacij. V ozadju so 

težave na področju 

izvršilnega delovanja – 

načrtovanje, organizacija, 

delovno pomnjenje, 

fleksibilnost itd. 

obvladovanjem časa, kar 

vpliva na načrtovanje in 

organizacijo.  Težave pri 

oblikovanju zdrave 

samopodobe – prisotne 

socialno-emocionalne 

težave.  

 

2.1.4 Prilagoditve 
 

Učenci s težavami na področju branja težko sledijo sporočilu besedila, zato moramo biti pri 

izbiri bralnega gradiva previdni. Za učenčevo uspešnost in pripravljenost za branje je 

pomembno, da je bralno gradivo ustrezno prilagojeno tako, da mu omogoča lažje sprejemanje 

in razumevanje napisanih informacij (Košak Babuder, 2014). 

V nadaljevanju navajamo priporočila glede prilagajanja bralnega gradiva, ki so jih objavili 

v Bralnem društvu Bravo (Jagerič, Meh, Rutar, 2017) in smo jih upoštevali pri bralnih 

treningih, predstavljenih v Empiričnem delu. 

1. Oblika tiskanih črk 

 Oblika črk (brez okraskov): Ariel, Comic Sans, Calibri, Verdana; 

 velikost črk: 12 (za starejše otroke), še bolje 14 do 16 (za mlajše otroke), ne več kot 18; 

 izogibanje podčrtanemu in ležečemu tisku; 

 besedila z malimi tiskanimi črkami, namesto z velikimi, razen če otroci še niso spoznali 

malih tiskanih; 

 okrepljen tisk za poudarke v besedilu. 

2. Papir 

 Bež/mat papir oziroma ozadje pastelne barve. 

3. Slog predstavitve besedila 

 Razmik med vrsticami 1,5−2; 

 predstavitev vsebine v kratkih alinejah; 

 vsebine naj ne bodo predstavljene na grafičnem ozadju; 

 gradivo naj ne bo prenatrpano; 

 besedilo v obliki krajših sklopov; 

 besedila z levostransko poravnavo: 

 ob besedilu tudi slikovno gradivo, grafične ponazoritve (ne med besedilom). 

4. Stil pisanja 

 Izogibanje arhaičnemu jeziku; 
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 izogibanje dolgim in zapletenim povedim z veliko pridevnikov, opisov in razmišljanj 

(kar velja predvsem za začetne vaje, op. a.); 

 izbira knjig s prevladujočim dvogovorom; 

 povedi naj bodo kratke in enostavne (največ 15−20 besed v povedi). 

 

Navajamo še nekaj priporočil glede ohranjanja in vzpostavljanja motivacije za branje, ki 

so jih objavili v Bralnem društvu Bravo (Jagerič, Meh, Rutar, 2017) in smo jih upoštevali pri 

bralnih treningih, predstavljenih v Empiričnem delu.  

 Možnost izbire bralnega gradiva. 

 Ustvarjalnost pri branju. Izbira aktivnosti branja, ki so učencu zanimive.  

 Gradivo razdeljeno na krajše dele, saj bo tako branje lažje, uspeh ob branju pa bolj 

dosegljiv.  

 Sprotno seznanjanje z napredkom, ki ga učenec dosega pri branju. Pomembno je 

samozavedanje, da je trud poplačan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klara Omovšek Branje šestošolca s hiperkinetično motnjo Pedagoška fakulteta UL 

38 
 

ΙΙΙ. EMPIRIČNI DEL 

 

1.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 

Spoznali smo šestošolca, ki ima izrazite težave pri branju (bralna tehnika, razumevanje pri 

branju) in posledično ni motiviran za branje ter ima diagnosticirano hiperkinetično motnjo, in 

se odločili, da mu pomagamo. Glede na težave učenca pri branju in težave z njegovo bralno 

motivacijo, smo v okviru akcijske raziskave načrtovali in izvedli 25-dnevni trening branja, ki 

je prilagojen po priporočilih za delo z učenci z ADHD in specifičnim učnim težavam na 

področju branja.  

Kakovost glasnega branja se kaže v hitrosti branja, ritmu branja, natančnosti branja in izraznosti 

pri branju in je pomembno povezano z bralnim razumevanjem, kar kaže visok koeficient 

korelacije (Pečjak idr., 2011, v Pečjak idr., 2012). Bralno razumevanje je zelo pomembno, saj 

je v povezavi z učno uspešnostjo in uspešnostjo pri jezikovnem pouku, kar kaže tudi raziskava, 

narejena pri učencih 4. in 5. razreda, iz leta 2009 (Pečjak idr., 2012). Znotraj raziskave je bilo 

ugotovljeno tudi, da bralno razumevanje prinese učencu kar četrtino ocene pri branju in 

maternem jeziku ter predstavlja devet odstotkov končnega učnega uspeha. Velik pomen bralne 

motivacije so pokazale raziskave, ki so potrdile močno korelacijo med bralno motivacijo ter 

bralno in učno uspešnostjo (Wigfield in Guthrie, 1997, v Pečjak, Bucik, Gradišar, Peklaj, 2006). 

In obratno, učenci, ki niso motivirani za branje, se tej dejavnosti izogibajo, kar vodi k slabši 

učni uspešnosti (Pečjak idr., 2012). L. Rotvejn Pajič in S. Pulec Lah (2011) navajata, da se pri 

10–25 odstotkih učencev, ki imajo motnje pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti, 

pojavljajo tudi SUT, predvsem na področju branja in pisanja. Te težave so posledica ADHD, 

zato učenci ne morejo dosegati uspehov v okviru lastnih sposobnosti. Urjenje tehnike branja je 

spretnost, ki zahteva čas, zato avtorice (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Pečjak, 2012) 

priporočajo vsakodnevno, vendar kratkotrajno urjenje, dokler otrok tehnike branja ne 

avtomatizira.  

Želeli smo prikazati, da lahko z delom, prilagojenim individualnim posebnostim otroka, 

izboljšamo tekočnost branja ter razumevanje prebranega. V začetni fazi raziskave smo s 

pomočjo ocenjevalne sheme, vprašalnika o motivaciji, intervjujev, analizo vseh dokumentov, 

ki se nanašajo na otrokovo hiperkinetično motnjo in PPPU (strokovna mnenja, IP, izvid 

ambulantnega pregleda itd.) pridobili podatke o otrokovem branju. Nato smo na podlagi močnih 

področij, otrokovih interesov ter želja, oblikovali bralni trening, ki je zajemal vaje za izboljšanje 

bralne tehnike, glasno branje, bralne strategije za izboljšanje bralnega razumevanja ter na koncu 

še skupno evalvacijo posameznega srečanja. Treninge branja smo izvajali kontinuirano, 

približno eno šolsko uro na dan. Na koncu smo preverili bralni napredek z isto ocenjevalno 

shemo in vprašalnikom o motivaciji.   
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1.2 NAMEN IN CILJ RAZISKAVE  
 

V magistrskem delu želimo: 

 ugotoviti, ali lahko z ustrezno prilagojenim, vsakodnevnim treningom branja izboljšamo 

tekočnost branja, bralno razumevanje in bralno motivacijo pri otroku z ADHD v 

sopojavnosti s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 

 ugotoviti, ali skupno načrtovanje bralnega treninga prinaša interes za branje, 

 otroku približati branje, da to zanj ne bo obremenjujoča dejavnost, 

 pripraviti vaje za bralni trening za učence z ADHD in specifičnimi učnimi težavami na 

področju branja.  

 

1.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA   
 

RV 1: Ali lahko pri učencu z ADHD in SUT na področju branja z ustrezno prilagojenim in 

kontinuiranim bralnim treningom izboljšamo tekočnost branja? 

RV 2: Ali lahko pri učencu z ADHD in SUT na področju branja z ustrezno prilagojenim, 

kontinuiranim bralnim treningom izboljšamo razumevanje prebranega? 

RV 3: Ali lahko pri učencu z ADHD in SUT na področju branja z ustrezno prilagojenim, 

vsakodnevnim treningom branja povečamo bralno motivacijo? 

 

1.4 METODOLOGIJA  
 

1.4.1 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

 

V magistrskem delu smo uporabili kvalitativni raziskovalni pristop, in sicer akcijsko 

raziskavo. Metoda raziskovanja je deskriptivna in kavzalna neeksperimentalna. Pridobljene 

rezultate smo prikazali opisno ter jih tabelarično in grafično ponazorili.  

 

1.4.2 PREUČEVANA OSEBA 

 

Izbor sodelujočega v naši raziskavi je bil namenski in nenaključen. 

V raziskavo smo vključili učenca 6. razreda, ki obiskuje redno OŠ. Diagnosticirano ima 

hiperkinetično motnjo (obravnava 18. 4. 2017). Zaradi primanjkljajev na posameznih področjih 

učenja je usmerjen v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo (odločba je bila izdana 18. 7. 2018).   
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Zaradi varovanja osebnih podatkov bo učenec poimenovan kot učenec. 

 

1.5  OPIS POSTOPKA ZBIRANJA  IN OBDELAVE PODATKOV 
 

Raziskava je potekala v šolskem letu 2019/20 in je trajala en mesec. Pred začetkom so starši 

izpolnili soglasje za sodelovanje otroka v raziskavi (gl. Priloga 1). Staršem in otroku smo 

predstavili namen in cilje raziskave.  

Nato je sledilo zbiranje podatkov pred začetkom bralnih treningov v sledečem vrstnem redu: 

 pregled dokumentov (izvid ambulantnega pregleda, poročilo psihologa za potrebe 

rehabilitacijskega tima, strokovno mnenje komisije za usmerjanje otrok s posebnimi 

potrebami, evalvacijske ocene individualiziranega programa) 

 polstruktirirani intervju z mamo učenca (gl. Priloga 2),  

 polstrukturirani intervju z učencem (gl. Priloga 3),  

 preizkus bralnih sposobnosti, ki smo ga pripravili za potrebe ugotavljanja tekočnosti 

branja in razumevanja prebranega, in ocenjevalni obrazec, ki je priloga preizkusu 

bralnih sposobnosti in smo ga priredili po Barone idr., 2005, in Pečjak, 2012) (gl. 

Priloga 4) 

 z vprašalnikom bralne motivacije za starejše učence – VBM-st (gl. Priloga 5) 

Te podatke smo najprej analizirali. Intervjuja in preizkus bralnih sposobnosti smo snemali in 

nato ustrezno analizirali s pomočjo vnaprej pripravljenih shem. Na podlagi celostnega opisa 

bralne zmožnosti (upoštevali bomo učenčeva močna področja, interese in želje) smo pripravili 

načrt dela; tega smo se nato držali pri vsakodnevnem načrtovanju in izvedbi bralnih treningov. 

Ti so potekali 25 dni, približno eno šolsko uro na dan. Vsak trening je vključeval vaje za 

izboljšanje tehnike branja, glasno branje besedila in uporabo raznih bralnih strategij za 

razumevanje prebranega ter evalvacijo srečanja in načrtovanje naslednjega treninga branja 

skupaj z učencem. Kot vmesno dejavnost smo pripravili gibalne vaje za učenca. Sprotno 

spremljanje napredka (na kateri stopnji je, kako mu je šlo, kaj ni lahko bilo boljše ipd.) je 

potekalo skupaj z učencem po vsakem srečanju s pomočjo vizualnih opor. To naj bi učenca 

motiviralo za lastni napredek. Glasno branje smo snemali in sproti analizirali ter pridobljene 

podatke vpisovali v shemo – Spremljanje glasnega branja besedila (gl. Priloga 6). Po koncu 

bralnih treningov smo spet izvedli preizkus bralne zmožnosti (gl. Priloga 4) in intervju z 

učencem (gl. Priloga 7). Učenec je rešil tudi vprašalnik o bralni motivaciji za starejše učence 

(VBM-st) (gl. Priloga 5). Preizkus branja in VBM-st smo analizirali ter  preverili ali se je 

pokazal napredek v bralni tehniki, bralnem razumevanju in motivaciji za branje. S končno 

analizo smo poskušali odgovoriti na raziskovalna vprašanja.  

 

1.5.1 MERSKI INSTRUMENTI 

 

 Analiza dokumentov 
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 Polstrukturirana intervjuja 

 Preizkus bralnih sposobnosti in ocenjevalna shema 

 Vprašalnik bralne motivacije za starejše učence – VBM-st 

1.5.1.1 Analiza dokumentov 

 

Zbrali in analizirali smo naslednje dokumente:  

 Izvid ambulantnega pregleda – izdan dne 18. 4. 2017, Klinika za FMR, oddelek za 

rehabilitacijo otrok 

 Poročilo psihologa za potrebe rehabilitacijskega tima – izdano dne 19. 5. 2017, URI RS 

Soča 

 Strokovno mnenje komisije za usmerjanje otrok s PP pri Zavodu za šolstvo (1. 3. 2018) 

 Sklepna evalvacijska ocena učenčevega delovanja v šol. letu 2017/18, dana s strani 

učenčeve razredničarke (10. 5. 2018)  

 Odločba o usmeritvi otroka v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo – izdana dne 18. 7. 2018, Zavod Republike Slovenije za 

šolstvo 

 

1.5.1.2 Polstrukturirani intervju 

 

Intervju je ena najpogostejših uporabljenih tehnik zbiranja podatkov, ki se uporablja tako v 

kvalitativnem kot tudi v kvantitativnem raziskovanju. Gre za tehniko zbiranja podatkov s 

pogovorom med (praviloma) dvema osebama. Ena oseba  (spraševalec) sprašuje, druga oseba 

(vpraševanec) pa odgovarja (Holstein in Gubrium, 2004). Intervjuja ne smemo enačiti z 

dialogom, saj gre pri intervjuju za obojestranski odnos med ljudmi. Spraševalec mora biti med 

intervjujem pozoren ne le na verbalne odgovore, ampak tudi na neverbalno komunikacijo, na 

vedenje vpraševanca med intervjujem, ton odgovora, mimiko obraza, ker nam le upoštevanje 

neverbalne komunikacije in socialne dinamike, ki se vzpostavi med intervjujem, prikaže 

verbalni odgovor v pravi podobi (Schmidt, 1960).  

V okviru raziskave smo izvedli dve vrsti intervjuja: neposrednega in posredneg. Neposredni 

intervju je potekal z učencem, saj je vpraševanec govoril o sebi, posredni intervju pa smo izvedli 

z mamo učenca, saj je mama posredovala podatke o tretji osebi, torej o svojem sinu. Oba 

intervjuja sta bila individualna, saj smo spraševali posameznega vpraševanca.  

 

1.5.1.3 Preizkus bralnih sposobnosti in ocenjevalna shema 

 

Glede na to, da  smo želeli preveriti vse dejavnike branja – hitrost, natančnost in razumevanje 

pri branju šestošolca, smo morali obstoječe preizkuse prirediti in vzeti iz njih, kar je za našo 

raziskavo primerno. Preizkus smo priredili po vprašalniku kvalitete glasnega branja (Barone 

idr., 2005, in Pečjak, 2012) in shemi za ugotavljanje nivoja bralnega razumevanja (Pečjak, 

1996).  
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Preizkus je sestavljen iz treh nalog. Pri prvi nalogi učenec bere besede, pri drugi nalogi pa 

neumetnostno besedilo. Pri tretji nalogi ugotavljamo nivo bralčevega razumevanja besedila. K 

vsaki nalogi pripada ocenjevalna shema za ugotavljanje bralčevih zmožnosti. Besede v prvi 

nalogi smo sami zapisali glede na princip od lažje k težjim – enozložne, večzložne, poznane, 

nepoznane, besede  s težjimi soglasniškimi sklopi – šč, lj, tj – da bi preverili, ali ma z določenimi 

besedami težave in kako tekoče lahko bere posamezne besede. Pri drugi nalogi pa smo poiskali 

besedilo za 5. razred OŠ (razred nižje), da besedilo ne bi bilo prezahtevno.  

Najprej smo testirali, koliko besed prebere glasno v eni minuti, da smo lahko primerjali 

napredek v hitrosti branja, nato pa je besede in besedilo prebral glasno do konca, da smo 

preverili tudi tekočnost, izraznost, ritem, natančnost. Pri tretji nalogi smo učencu pripravili še 

vprašanja o besedilu, ki so zastavljena za ugotavljanje nivoja razumevanja.  

 

1.5.1.4 Vprašalnik bralne motivacije za starejše učence – VBM-st  

 

Namenjen  je učencem od 6. razreda naprej in gre za priredbo vprašalnika The Motivation  for 

Reading Questionnaire – MRQ avtorjev Wigfielda in Guthrieja (1997). Vprašalnik vsebuje 52 

trditev, ki so razporejena med štiri faktorje – zunanja motivacija za branje, interes za branje v 

socialnem kontekstu, vključenost in zatopljenost v branje, zaznavanje branja kot težke 

aktivnosti. Za odgovore ima proučevana oseba na voljo petstopenjsko lestvico (1 – sploh ne 

drži, 2 – v glavnem ne drži, 3 – delno drži, 4 – v glavnem drži, 5 – v celoti drži). Posamezne 

postavke se vrednoti po posebnem ključu. Za interpretacijo rezultatov se opiramo na norme, ki 

so izdelane za 8. razred devetletne OŠ, a se jih lahko uporabi kot okvir za razlago rezultatov 

tudi učencev 6. razreda. Rezultate lahko prikažemo v preglednici ali pa izdelamo grafični profil 

učenca, kar je priporočljivo, kadar želimo primerjati rezultate posameznih učencev v skupini 

(Pečjak, Bucik, Gradišar, Peklaj, 2006). 

 

1.6  POTEK RAZISKAVE 
 

1.6.1 PRIDOBIVANJE PODATKOV O UČENČEVEM BRANJU IN 

PREVERJANJE UČENČEVEVE BRALNE ZMOŽNOSTI NA ZAČETKU 

RAZISKAVE 
 

1.6.1.1 Pregled dokumentov  

 

Zbrali smo dokumente, ki so bili pridobljeni od strokovnih delavcev in zadevajo učenčevo 

oceno delovanja na kognitivnem, vedenjskem in čustvenem področju in so del odločbe o 

usmerjanju otrok s PP. Te dokumente smo pregledali in za nas pomembne podatke zbrali v 

preglednici. Značilnosti učenca smo razdelili na področja, da je pregled enostavnejši. 
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Preglednica  4: Značilnosti otrokovega delovanja na različnih področjih 

 ZNAČILNOSTI/PRIMANJKLJAJI 

TEHNIKA 

BRANJA 

 moten ritem in tempo branja 

 brez ustrezne izraznosti, naglaševanja in upoštevanja ločil 

 zastoji in zamenjava podobnih črk (b/d)  

 ugiba, dodaja, izpušča črke in besede 

 besede pogosto prebere napačno, saj jih ugiba na podlagi prvega 

zloga 

 kompleksne besede zloguje/črkuje 

 analitična tehnika 

 prepoznava besed ni avtomatična, vsako besedo posebej dekodira 

 pomanjkljiva avtomatizacija 

KOGNITIVNE 

SPOSOBNOSTI  

 povprečni rezultati na področju spomina, učenja (mehanično 

pomnjenje z glasnim ponavljanjem) 

 slabše pomnjenje nepovezanih besed zaradi slabše pozornosti – 

bolje si zapomni povezano gradivo 

 slabši delovni spomin in nihanje v učinkovitosti 

 šibko področje usmerjanja in vzdrževanja pozornosti – odvisna od 

psihofizične utrujenosti in dejavnikov v okolju ter vodenja in 

usmerjanja (izrazit motorični nemir) 

 upočasnjena psihomotorična obdelava podatkov (pri zapisovanju 

znakov počasnejši od vrstnikov) ter šibka zaporedna obdelava 

podatkov 

 težave pri zanemarjanju motečih dejavnikov 

 veščine načrtovanja in organizacije slabše zaradi nepremišljenega 

reševanja problemov 

ČUSTVENO-

VEDENJSKO 

PODROČJE 

 stalen psihomotorični nemir ob daljšem času miselnega dela 

(plastelin mu pomaga) 

 impulzivnost, zato manj uspešen pri reševanju problemov 

 v primerjavi z vrstniki je hitreje psihofizično utrujen 

 težave s pozornostjo vplivajo na uravnavanje čustev in vedenja ter 

zmožnost presojanja socialnih situacij 

 ob utrujenosti, neznanih, zahtevnejših socialnih situacijah se 

pojavi napetost, razdražljivost, občutja tesnobnosti 

 hitro se razburi 

 samonadzor nad vedenjem je slabši – težko zaustavi avtomatski 

odgovor, težje počaka, da pride na vrsto 

 konflikti s sošolci v manj strukturiranih situacijah (odmori, po 

pouku) 

 ob napetosti se pojavljajo posebnosti v vedenju (pokašljevanje, 

mežikanje, jecljanje) 
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MOČNA 

PODROČJA 

 gibanje 

 govor 

 visoke intelektualne sposobnosti na besednem in nebesednem 

področju (splošna poučenost, besedišče, besedno logično 

mišljenje, računske veščine, vidno prostorsko procesiranje, 

konstrukcijske naloge) 

 pri domačih nalogah se potrudi 

 pri nalogah, ki zahtevajo kratkotrajno pozornost in mehanično 

pomnjenje, dosega rezultate še skladne z vrstniki 

DRUGE 

POSEBNOSTI 

 slabša zaznava podrobnosti na slikovnem materialu 

 za neuspeh išče zunanjega krivca 

 v individualni situaciji si želi biti uspešen 

 vodi se s samogovorom (glasno si ponavlja, da si uspešno zapomni 

in izvede nalogo) 

 

 

1.6.1.2 Analiza intervjujev – intervju z mamo, intervju z učencem  

 

Za mamo učenca in za učenca smo pripravili polstrukturirana intervjuja (gl. Prilogo 2 in Prilogo 

3), s katerima smo želeli pridobiti njuno oceno delovanja učenca ter videti, kako učenec 

ocenjuje lastno branje. Intervjuja smo snemali in nato odgovore obeh združili in zbrali v 

Preglednici 5 po področjih. Zraven smo zapisali, kako bomo določene značilnosti upoštevali 

pri bralnih treningih. Pri tem smo se oprli na priporočila iz teoretičnega dela naloge in zapisali 

zraven ugotovitve avtorjev.  

Preglednica  5: Analiza intervjujev 

Področje  Izsledki iz intervjujev Kako, kaj in zakaj bomo 

upoštevali pri bralnih 

srečanjih? 

Vrsta 

besedil/izbira 

besedil 

»Učiteljice v šoli se trudijo, da mu dajejo 

besedila o živalih, športnikih, o muziki, 

to, kar ga zanima, ko pa pride tudi 

nezanimiva tema, takrat pa se s težavo 

prebijeva čez oziroma mu potem jaz 

pomagam.« 

»Najraje res berem o živalih pa o 

močnih, hitrih živalih. Pet prijateljev je 

fajn, ker so na počitnicah pa raziskujejo 

pa najdejo lopove ... Grozni Gašper je 

fajn, ker poznam risanke in me potem 

zanima, če je v knjigi drugače.« 

Učenec izbira besedila: med 

umetnostim in neumetnostnim, 

med različnimi temami besedila.  

»K večjemu interesu za branje in 

k branju v socialnem kontekstu 

prispeva učenje bralnih strategij 

in možnost izbire bralnega 

gradiva.« (Pečjak, 2012) 

Pazimo na ustrezno izbiro 

besedil in raznolikost bralnega 

gradiva. 

»Učenec mora branje doživeti 

kot pozitivno izkušnjo, česar pa 
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»Moja najljubša knjiga … moram malo 

razmisliti. Jaz bi rekel, da kakšna knjiga 

iz zbirke Pet prijateljev.« 

»Rad berem Pet prijateljev, Grozni 

Gašper pa kaj o živalih, opise živali. Bolj 

zgodbe o živalih, ko živali govorijo in se 

pogovarjajo z ljudmi pa so prijatelji. Na 

primer Volk in lisica « 

»Berem za šolo pa med poletjem berem 

Pet prijateljev pa za kakšne igrice na 

računalniku. Rad berem podnapise v 

filmih.« 

»Pet prijateljev berem zvečer, preden 

grem v posteljo.« 

»Rad bere o športu, o športnikih, o 

nogometaših, o Luku Dončiču, o živalih. 

K temu ga tudi spodbujam.« 

» … Če pa notri padem, pa lahko v pol 

ure preberem tri poglavja, ampak res 

moram notri padt. Pri šolski snovi se to 

težko zgodi.« 

»Knjige za branje izbirava skupaj. Na 

internetu prebereva kratko obnovo več 

knjig, potem se pa on sam odloči.« 

ne more, če gre za prevelik 

razkorak med izzivom (bralno 

nalogo) in posameznikovimi 

sposobnostmi ali med bralno 

nalogo in interesom učenca. 

Zato je pomembno, da učitelj 

ponudi učencu primerno in 

ustrezno bralno gradivo, ki zanj 

ni prezahtevno in je zanj 

zanimivo.« (Pečjak, Bucik, 

Gradišar, Peklaj, 2006) 

»Učenci učiteljev, ki pogosteje 

uporabljajo raznoliko bralno 

gradivo, so pomembno 

pogosteje zatopljeni v branje kot 

učenci učiteljev, ki ne 

uporabljajo toliko različnega 

bralnega gradiva.« (Pečjak, 

Bucik, Gradišar, Peklaj, 2006) 

Učenec bere tudi že znana 

besedila.  

Učenec ima težave pri 

avtomatizaciji branja – hitrost, 

natančnost tj. se pojavljajo 

težave na 2. stopnji bralnega 

razvoja (Chall, 1996), zato je na 

tej stopnji priporočljivo, da 

učenec bere knjige, kjer mu je 

zgodba znana, kjer so mu osebe 

znane ali kjer je otroku znana 

vsaj zgradba zgodbe. (Pečjak, 

2012) 

Količina 

bralnega 

gradiva 

 

»Branju se izmika. Vse prej naredi. To 

pokaže tako, da raje vso drugo nalogo 

prej naredi kot pa tisto, kjer je potrebno 

veliko brati. Pokaže tako, da naloge, kjer 

je več besedila pusti za konec.« 

»Če je knjiga z dvajsetimi stranmi 

pretežka, potem raje izberem knjigo, ki 

ima petdeset strani, pa je lažja za 

branje.«  

»Bralno razumevanje je kar slabo. Če je 

razdeljeno po kratkih odlomkih še gre, 

če je pa več besedila, potem mu je na 

Pazimo na ustrezno količino 

bralnega gradiva. 

»Knjige naj ne bodo predebele, 

imajo naj debelejše liste, da jih 

učenci lahko hitro preberejo, saj 

so tako večkrat uspešni in 

nagrajeni. Če izbiramo debelejše 

knjige, naj imajo več 

samostojnih odlomkov oz. 

zaključenih enot, ki omogočajo 

po zaključku enote prekinitev 

branja in naslednjič nov 
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vprašanja po besedilu odgovore zelo 

težko najti. Se zelo trudi z branjem, tako 

da ne razume, kaj je prebral. Ko mu 

preberem jaz, pa zna odgovoriti na vsa 

vprašanja.« 

 

»Mogoče me vedno zavede, ker grem 

vedno najprej pogledat, koliko strani 

ima knjiga. Če ima knjiga dvesto strani 

si, rečem »uf, to ne bom nikoli prebral« 

in potem niti nimam interesa. Če pa ima 

knjiga dvajset strani, pa jo potem lahko 

preberem na en dva tri.« 

 

začetek.« (Pečjak, Bucik, 

Gradišar, Peklaj, 2006) 

 

 

Tehnične 

značilnosti 

bralnega 

gradiva 

»Če ima knjiga majhne črke in me 

zanima, si jo skopiram in povečam. 

Potem iz listov berem in si jih spnem, da 

jih ne izgubim.« 

»Moti me, da počasi berem, pa majhne 

črke, zato si izbiram knjige, ki imajo 

večje črke.« 

»Večje kot so črke, lažje bere. Tekst ima 

razdeljen.« 

Branje poteka po krajših 

korakih, gradivo mu razdelimo 

na krajše dele, saj bo tako 

branje lažje, uspeh ob branju pa 

bolj dosegljiv.  

 

Prostor in čas »Premika se, moti ga svetloba in tema pa 

če omara ni zaprta do konca in take 

malenkosti.« 

 »Bere raje na manj svetlobi kot preveč.« 

»Dopoldne lažje bere, mu pa dam za 

brati tudi zvečer pred spanjem. 

Največkrat bere v svoji sobi.« 

»Po navadi berem čez teden, ker imam 

rad vikende proste. Berem v dnevni sobi, 

najpogosteje pa v svoji sobi za mizo.« 

»Pripravim si vodo, umaknem si stvari, 

da imam prostor …« 

Poskrbimo za čim manj motečih 

dejavnikov.  

Bralni 

pripomočki 

»… pa pripravim si listek in berem s 

prstom in listkom. Z listkom grem dol po 

vrsticah, da se ne izgubim, da ne grem 

dvakrat po isti vrstici, s prstom pa si 

pomagam pri branju besede za besedo.« 

»Med branjem po navadi stiskam 

žogico, včasih se vrtim na stolu, noge 

imam po navadi na tleh. Z levo roko si 

Dovolimo, da bere s pomočjo 

bralnih pripomočkov, ki mu 

najbolj ustrezajo (bralno 

ravnilo, prst ali barva folija).  
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podpiram glavo ali pa jo imam tako, da 

se mi knjiga ne premika, z desno si pa 

vedno pomagam, da se izgubim pri 

besedah.« 

»Bolj počasi berem, pomagam si z 

listkom in prstom …«  

»Navadili smo se, da ima ravnilo pri 

branju.« 

»Šli smo na pregled oči in je dobil 

vijolično folijo, ampak ta folija deluje le, 

če list ni popisan oz. je čisto bel. Zelo mu 

gre na živce, ker na foliji ostane praska 

gor in ni čista. To ga zmoti in jo da raje 

stran.«  

»Žogice ne, ker mu večkrat zbežijo in jih 

lovi, si pa večkrat vzame pavzo. 

Antistresne žogice ima večinoma v šoli, 

ne med branjem, ker mu to jemlje 

pozornost.« 

Način branja »Sam v sobi ne bere rad. Če sem zraven 

jaz, mu je to veliko večja motivacija.« 

»Pri branju mi pomaga mami. Ali me 

spodbuja ali pa mi malo pomaga prebrati 

kakšno stran, dve, potem pa jaz naprej, 

da se jaz malo spočijem vmes.« 

»Doma mu beremo zelo pogosto. 

Največkrat mu polovico besedila kar jaz 

preberem. Pri branju se izmenjujeva.« 

»Bere, potem se mu začne zatikat, rata 

utrujen in me prosi, če mu pomagam. 

Seveda jaz to tudi naredim, v šoli pa je 

ravno tako, se mi zdi.« 

»Med branjem si večkrat vzame pavzo. 

To mu pustim.« 

»Zelo se mu zdi zanimivo, če sem ob 

njegovem glasnem branju ob njem in se 

čudim nekih izrazom, dogodkom v 

knjigi. Potem mi z navdušenjem razlaga 

o tem, kaj je prebral.« 

Različni načini branja – 

učiteljevo branje učencem, 

učiteljevo branje skupaj z učenci 

in branje učencev za razvoj 

tekočnosti branja.  

»Za mlajše in manj uspešne 

bralce je zelo pomembno, da jim 

drugi veliko glasno berejo, saj s 

tem izboljšujejo slušno 

sprejemanje informacij, 

pridobivajo nove besede in 

lahko uživajo. Za starejše 

osnovnošolce, ki so manj 

uspešni bralci, pa postanejo 

pomembnejši socialni dejavniki, 

tj. druženje in pogovori ob 

takšnih besedilih, pri katerih 

lahko enakovredno sodelujejo.« 

(Pečjak, Bucik, Gradišar, Peklaj, 

2006) 

»Poleg samostojnega branja 

učencev lahko učitelj pomaga 

učencu pri razvoju tekočnosti 

branja z različnimi strategijami. 

Prva od njih je, da ima učenec 
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vsak dan izkušnjo z glasnim, 

tekočim branjem učiteljice ali 

drugih (npr. staršev), da torej 

dnevno sliši, kakšno je tekoče 

branje. … Ko učitelj učencem 

bere tudi v višjih razredih 

osnovne šole, najbolj direktno 

pokaže na pomembnost branja.« 

(Pečjak, 2012)    

Težave pri 

branju 

»Zamenjava črk. Do pol besede zlasti, če 

je daljša, prebere normalno, potem si pa 

besedo že zna izmisliti ali pa predvideva 

po občutku. Včasih zadane, včasih ne.« 

»Moti me, da kadar se mu zatakne, kar 

utihne, jaz pa bi rada, da bi zlogoval. On 

utihne in je preveč časa tiho, ker hoče 

prebrati celo besedo skupaj.« 

»Bralno razumevanje je kar slabo. Če je 

razdeljeno po kratkih odlomkih še gre, 

če je pa več besedila, potem mu je na 

vprašanja po besedilu, odgovore zelo 

težko najti. Se zelo trudi z branjem, tako 

da ne razume, kaj je prebral. Ko mu 

preberem jaz, pa zna odgovoriti na vsa 

vprašanja.« 

 »Sam ne popravi napačno prebrane 

besede.« 

»Če notri padem, razmišljam o knjigi, če 

pa mi je dolgčas, pa lahko eno uro 

strmim v kot, pa gledam uro, kako se 

premika pa to. Sploh ne berem. Če notri 

padem, je ful dobro. Če me nekje srednje 

zanima, potem v petnajstih minutah 

preberem eno poglavje, ki ima sedem 

strani. Če pa notri padem, pa lahko v pol 

ure preberem tri poglavja, ampak res 

moram notri padt. Pri šolski snovi se to 

težko zgodi.« 

 »Pri nalogah bralnega razumevanja na 

začetku bolj strmim nekam, potem pa 

proti koncu, ko vidim, da imam malo 

časa do konca, se primem za glavo in 

začnem bolj resno brati.« 

Na zatopljenost, ki je ekstremen 

vidik notranje motivacije, pa 

vpliva pogosto branje učencev v 

razredu (tiho in glasno), 

raznoliko bralno gradivo ter 

učenje bralnih strategij. Pečjak 

idr., 2006) 
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»Branje bi lahko izboljšal tako, da bi več 

bral in da bi bil bolj skoncentriran, ko 

berem.« 

Počutje pri 

branju 

»Večinoma je napet, nemiren pa je ves 

čas.« 

»Branje mi predstavlja napor. Malo je še 

v redu, kar je več, mi je pa že težko.« 

 »Če mi branje gre, se počutim super 

fajn, če ne, mi pa ni dobro, tko nekako 

malo nerodno.« 

Branje mora potekati po krajših 

korakih, zato je besedilo 

potrebno razdeliti razdelimo na 

krajše dele. Branje je tako lažje, 

uspeh ob branju pa bolj 

dosegljiv. (Jagerič, Meh, Rutar, 

2017) 

 

 

 

1.6.1.3 Analiza začetnega preizkusa bralnih sposobnosti s pomočjo ocenjevalnega lista  

 

Začetni preizkus (gl. Priloga 4) smo priredili po Barone idr., 2005 ter Pečjak, 2012 – Vprašalnik 

kvalitete glasnega branja in Pečjak, 1996 – Ugotavljanje nivoja bralčevega razumevanja  

V nadaljevanju smo po posameznih nalogah predstavili rezultate branja in jih vrednotili.  

 

1. naloga 

Preberi besede po vrsti (glasno). 

na pa in so se ker 6 

ter pod zdaj tat sir mir 12 

Dob vrt krt vrv ime gnus 18 

post Aleš urar lepa || teza zato 24 

biti okamenel || osivel || utopija || podedovati dober 30 

mizar || parabola podoba lakota || šepet* Ljubelj 36  

smilj || kongres || zgradba izgled || najdba || godba 42 

|| borba Zagreb prstan || vestnost || pristnost majhnost  48 

želja || kaplja zgornji || strnjen || mejnik || lajna 54 

 || ščepec  ščipalka  || bleščeč || ščinkavec || nihanje || grdoba 60 

podgana Barbara razdalja || daljnogled || vdolbina drobtinica 66 

mostnina dopoldne oddaljen svinčnik glasbenik  || pripetljaj 72 
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|| podbradek || izginotje podest || prijetje razmišljanje || Doberdob 78 

*Rezultat po eni minuti branja 

__   nepravilno naglašene besede  

abc napaka 

|| - premori 

 

 Rezultati in vrednotenje 1. naloge  

Preglednica 6: Rezultat začetnega preizkusa glasnega branja besed 

Hitrost branja 

(število 

prebranih besed 

v minuti) 

35 

BRANJE  

1 – ni tekoče         2 – delno tekoče           3 – tekoče 

 

Natančnost 

(odstotek 

pravilno 

prebranih besed) 

2 – 73/78 

94 % 

Ritem 

 

1 –  Pogosto omahovanje, 

številni premori, 

pogoste ponovitve, 

menjajoč razburkan ritem. 

 

Tehnika  1 – Bere besedo za besedo. 

Kompleksne besede črkuje/zloguje 

Vrsta napak 

Dodaja glasove  utopilja 

Prebere začetek 

in ugiba naprej 

prijetej 

Neustrezno 

naglaševanje 

parabola, majhnost 

Popravljanje 

napak 

2 – včasih popravi napake 

 

Drugo:  

– pozornost pri 

branju 

2 –  Učenca pritegne dogajanje, vendar brez težav nadaljuje z branjem. 

(Pogled proti vratom, ker je zaropotalo.)  
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Učenec je v eni minuti glasnega branja prebral 35 besed. Rezultat je zelo nizek v primerjavi s 

številnimi raziskavami, ki podajajo osnovne kazalce hitrosti branja v posameznih razredih 

(Good, Simmnos in Kameeniu, 2002; v Pečjak, 2012). Primer: 3. razred (8-letniki) v povprečju 

preberejo 110 besed/minuto. Sama hitrost branja je odvisna tudi od tega, ali učenec bere le 

besede ali besedilo (besede v sobesedilu), kajti besede v besedilu beremo hitreje, ker sobesedilo 

olajša razumevanje (Pečjak, 2012). Branje posameznih besed smo vseeno preverili, ker nas je 

zanimalo, kakšna je razlika v branju med enozložnimi in večzložnimi besedami, med znanimi 

in neznanimi besedami ter katere vrste napak se pojavljajo pri branju besed. Če primerjamo 

samo analizo dokumentov in intervjujev z branjem besed v nalogi, lahko potrdimo, da je ritem 

branja  razburkan, da je veliko premorov in ponovitev, da prepoznava kompleksnih besed in 

besed, ki niso v njegovem besednem zakladu, ni avtomatična, ampak vsako posebej dekodira 

tako, da polglasno zloguje, črkuje. Pred vsako besedo, v kateri je zahtevnejši soglasniški sklop 

-šč-, -st-, -tj-, je naredil premor ter besedo najprej sam v tišini prebral. Podobnih črk ni 

zamenjeval (b in d), je pa na podlagi prvega zloga ugibal besedo (primer: pripetljaj  

prijatelja). Nekaj besed je napačno naglasil, tudi tiste, ki jih pozna (parabola, majhnost). Po 

minuti branja sva naredila premor in pogledala rezultat, nato je prebral besede do konca. Začel 

je brati vrsto, ki jo je že prebral. Sam ni opazil, da bere besede, ki jih je že prebral, kar kaže na 

njegovo slabše pomnjenje nepovezanih besed in slabši delovni spomin, kar je navedeno tudi v 

dokumentih. V tem primeru je pripomoček pri branju, kot je bralno ravnilo, dobrodošel. V 

nalogi smo lahko ugotovili, da se pri daljših in neznanih besedah pojavljajo daljši premori, kar 

vpliva na hitrost branja. Sama pozornost mu ni pretirano uhajala, pogled je imel skoraj ves čas 

usmerjen na besede. Vmes ga je zmotil ropot, vendar ga ni pretirano zmedel in je znal 

nadaljevati. Kot je razvidno z ocenjevalnega lista, pri učenčevem branju ne moremo jasno 

opredeliti, v katero kategorijo tekočnosti spada. Pri natančnosti je dosegel 94 %, kar pomeni, 

da spada med delno tekoče bralce, vendar pa njegov ritem in tehnika branja spadata bolj v 

kategorijo netekočega branja. Pri tej nalogi izraznosti branja nismo mogli preveriti. 

 

2. naloga 

Najprej besedilo preberi v tišini, nato besedilo še enkrat glasno preberi.  

 

           _______________________________ 

Na Zemlji je voda v vseh ||treh agregatnih stanjih. Največ vode je v obliki 

||kapljevin,  bistveno manj je ledu – ||vode v trdnem ||(agregatnem) stanju, 

||najmanj pa je vodnih hlapov, ki so voda v plinastem stanju.  

Predstavljaj si, da vso vodo na Zemlji zlijemo v 100 ogromnih kozarcev. 

Slana morska voda bi bila v 97 kozarcih, sladka ||voda pa le v treh.  

 

 

14 

24 

35 

47 

61 
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Če (bi) sladko vodo* iz 3 kozarcev prelijemo v || 10 manjših, je v dveh 

kozarcih tekoča voda, preostalih 8 kozarcev pa predstavlja led na Zemlji.  

Voda je zelo ** pomembna za življenje na Zemlji. Slovenija ima veliko 

vode, zato je veliko gozdov, travnikov, pašnikov in polj.  

Kjer vode primanjkuje je življenja zelo malo. V puščavah, ||kjer vode skoraj 

ni, ne živi veliko rastlin in živali.  

Tudi območja z veliko vode so redko naseljena. Za življenje je ||potrebna 

tekoča voda.  

Vsa živa bitja ||za življenje potrebujemo vodo. Ljudje je največ zaužijemo s 

pitjem in uživanjem ||sočnih sadežev. Številni sadeži vsebujejo veliko vode. 

V ||pomaranči je skoraj dve tretjini vode. ||Rastline črpajo vodo iz tal. Zato 

so za rastline zelo pomembne padavine.  

V človeškem telesu je kar sedem desetin vode.  

74  

85 

96  

105 

117 

124 

136 

138 

150 

160 

173 

179 

187 

(besedilo: Marhl, M. et al. Raziskujem in ustvarjam 5: učbenik za naravoslovje in tehniko v petem 

razredu osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005.) 

*rezultat po eni minuti tihega branja  

**rezultat po eni minuti glasnega branja 

abc  napaka 

||  premori 

 

 Rezultati in vrednotenje tihega/glasnega branja 2. naloge 

Tiho branje besedila  

Preglednica  7: Rezultat tihega branja besedila na začetnem preizkusu 

Tehnika branja 1 – vokalizira/subvokalizira  (polglasno izgovarja besede/premika 

ustnice, šepeta) 

– pri branju je napet (v krču, stresu) 

– pomaga si s prstom 

– podpira brado 

– premika glavo 
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Hitrost branja 

(število 

prebranih besed 

v minuti)  

 

64 

 

Glasno branje besedila 

Preglednica 8: Rezultat glasnega branja besedila  na začetnem preizkusu 

Hitrost branja 

(število 

prebranih besed 

v minuti) 

88 

BRANJE  

1 – ni tekoče         2 – delno tekoče           3 – tekoče 

 

Natančnost 

(odstotek 

pravilno 

prebranih 

besed) 

3 – 181/187 

96 % 

 

Ritem 

 

1 – Pogosto omahovanje, številni premori, pogoste ponovitve, menjajoč 

razburkan ritem.  

Tehnika  

(-črkuje 

-zloguje 

-glaskuje 

-bere vezano) 

2 – Branje skupine besed in le izjemoma besedo za besedo. 

Delno bere predloge skupaj z besedo. 

Izraznost  2 – Branje z nekaj izraznosti, upoštevanje nekaterih ločil  

Vrsta napak  2 – Naredi več zamenjav glasov/besed, ki so pomensko in skladenjsko 

neustrezne. 

Izpušča 

glasove/besede  

 

Besede: voda, kozarcev 

Črke: živali  žival, kjer  ker  

Dodaja 

glasove/besede  

Glasove: agregatnem  agregratnem  

Besede: bi 

 

Popravljanje 

napak 

2 – Včasih popravi napake. 

 

Drugo:  

– pozornost pri 

branju 

2 – Učenca pritegne dogajanje, vendar brez težav nadaljuje z branjem.  

(Večkrat je pogledal skozi okno.) 

 

Učenec je najprej eno minuto tiho bral, nato smo zapisali rezultat. Besedilo je v tišini prebral 

do konca. Sledilo je še glasno branje besedila. 
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Pri tihem branju je dosegel hitrost 64 besed na minuto, kar je v primerjavi z raziskavo iz leta 

1977 (Kobola; v Pečjak, 2012), ki navaja povprečno vrednost za 6. razred 158 besed/minuto, 

več kot polovica besed manj. Tudi Leslie in Caldwell (2006, v Pečjak, 2012) v svoji raziskavi 

ugotavljata, da v 6. razredu otroci preberejo približno od 105 do 197 besed na minuto. Hitrost 

tihega branja je nizka, ker učenec pri tihem branju subvokalizira – premika ustnice, šepeta, s 

čimer zavira hitrost branja. Subvokalizacija je posledica tega, da bralec ni dovolj izuril tehnike 

branja in potrebuje glas kot pomožno sredstvo, da se nadzoruje pri branju (Pečjak, 1996). Kot 

smo zapisali v teoretičnem delu, hitrost pri branju zavira tudi sledenje s prstom in obračanje 

glave, kar smo opazili tudi pri učencu. Samo sledenje s prstom bi bilo po mnenju Urbanca 

(1995) potrebno odpraviti, vendar ima učenec težavo s pozornostjo in mu prst predstavlja 

pripomoček pri branju, zato pri bralnih treningih temu ne bomo posebej namenjali pozornosti, 

ker mu želimo branje olajšati. Tudi obračanje glave naj bi se po Urbancu (1995) odpravilo tako, 

da bralec podpira brado, vendar jo naš učenec je, pa je kljub temu obračal glavo. 

Učenec je pri glasnem branju besedila dosegel rezultat 88 besed/minuto, kar je podpovprečen 

rezultat v primerjavi s kazalci povprečnih hitrosti glasnega branja, ki je po navedbah raziskave 

Dally s sodl. (2005, v Pečjak, 2012) od 95 do 146 besed/minuto. Veliko avtorjev navaja 

povprečne vrednosti hitrosti glasnega branja, vendar naš učenec v primerjavi z vsemi dosega 

rezultat pod povprečjem. V skladu s povprečjem je njegovo glasno branje le na grafu A. Kobola 

(1980, v Pečjak, 1996), kjer je razvidna povprečna hitrost bralca v 6. razredu 80 besed/minuto. 

Prav tam avtorica razlaga, da je hitrost glasnega branja fiziološko pogojena na mejo približno 

od 100 do 120 besed/minuto, saj je le-ta povezana s hitrostjo govora, kar pomeni, da hitreje kot 

govorimo, hitreje lahko beremo (Pečjak, 1996). Ob tem moramo upoštevati, da je učenec 

besedilo že prej v tišini prebral, zato je praviloma drugo branje hitrejše, kljub temu da je glasno 

bral.  

Natančnost branja je bila visoka, kar 96 %. Naredil je le šest napak. Ta rezultat bi branje učenca 

uvrščalo med tekoče bralce, vendar pa je v vseh drugih kategorijah – ritmu, tehniki, izraznosti 

in pri vrsti napak – branje delno tekoče oziroma ni tekoče. Ritem branja je bil razburkan. Naredil 

je veliko premorov, določene besede je ponovil. Ugotovili smo, da bere skupine besed, a se 

včasih pojavi izjema, da bere besedo za besedo, zlasti ko se pojavi daljša beseda in potem dve 

tri besede previdno prebere posamično. Besede je ustrezno naglaševal, ker so mu bile znane, 

vendar pa kar nekaj končnih ločil ni upošteval. Bral je, kot da se poved ni končala, zato v sami 

izraznosti branje spada med delno tekoče. Napake, ki jih je naredil, so bile pomensko in 

skladenjsko neustrezne, nekatere je popravil, kar spada pod delno tekoče branje.  

 

3. naloga 

Uredi vprašanja po abecednem vrstnem redu in nanje pisno odgovori. 

d) Obnovi besedilo.  

Odgovor učenca: Na Zemlji imamo vodo v treh agregatnih stanjih. Na Zemlji je največ slane 

vode potem sladke vode in na koncu ledu. Voda je zelo pomembna za naravo. Ker je v Sloveniji 

veliko vode, ima gozdove, travnike, pašnikov in polja. Za vsa živa bitja je zelo pomembna voda. 

Ljudje jo zaužijemo največ.  

š) Zakaj preveč vode vpliva na redko poseljenost nekaterih delov Zemlje?  
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Odgovor učenca: Zato, ker za življenje potrebujemo tudi kopno.  

g) Zakaj v puščavah ne živi veliko rastlin in živali? 

Odgovor učenca: V puščavah ne živi veliko rastlin in živali, ker vode skoraj ni.  

e) Kaj potrebujejo vsa živa bitja za življenje? 

Odgovor učenca: Živa bitja potrebujejo za življenje tekočo vodo.  

j) V katerem agregatnem stanju je najmanj vode? 

Odgovor učenca: Najmanj vode je v trdnem agregatnem stanju.  

k) Zakaj je v Sloveniji veliko gozdov? 

Odgovor učenca: V Sloveniji je veliko gozdov, ker ima veliko vode.  

b) Za vsak odstavek napiši ključno besedo. 

Oblika vode; slana in sladka voda; voda za naravo; voda za vsa živa bitja. 

t) Besedilu dodaj naslov. 

Voda na Zemlji.  

 

 Rezultati in vrednotenje razumevanje prebranega 3. naloge 

Preglednica  9: Rezultat razumevanja prebranega na začetnem preizkusu 

Točke, ki jih lahko 

doseže. 

1. raven – pravilen odgovor 1 točka 

2. raven – pravilen odgovor 2 točki 

3. raven – pravilen odgovor 3 točke  

Rezultat  8/14   

57 % 

1. raven – razumevanje besed 

g) Zakaj v puščavah 

ne živi veliko rastlin 

in živali? 

 

  

1 – Samostojno pravilno odgovori.   

e) Kaj potrebujejo vsa 

živa bitja za življenje? 

1 – Samostojno pravilno odgovori.   

j) V katerem 

agregatnem stanju je 

najmanj vode? 

0 – Ne zna odgovoriti oz. odgovori napačno.   

  

2. raven – interpretacijsko razumevanje ali razumevanje s sklepanjem  

š) Zakaj preveč vode 

vpliva na redko 

poseljenost nekaterih 

delov Zemlje?  

0 – Ne zna odgovoriti oz. zapiše nesmiseln odgovor.  
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k) Zakaj je v Sloveniji 

veliko gozdov? 

2 – Samostojno pravilno odgovori.   

b) Za vsak odstavek 

zapiši ključno besedo. 

1 – Razume pojem ključna beseda, a jih ne zna poiskati oz. jih ne najde 

za vsak odstavek.  

 

t) Besedilu dodaj 

naslov, ki bi pritegnil 

več bralcev.  

1 – Zapiše enostaven naslov. 

 

        

3. raven – kritično in ustvarjalno razumevanje ali uporabno razumevanje  

b) Na kratko obnovi 

besedilo.  

2 – Manj natančno obnovi prebrano. Ne jasno zaporedje dogodkov. S 

pomočjo izlušči bistvo besedila.   

 

 

Vprašanja in naloge k besedilu smo zastavili po ravneh in so značilne za kvalitativni pristop, 

kar nam omogoča vpogled v to, kaj učenec razume in koliko.  Pri tem pristopu je pomembna 

vsebinska analiza zastavljenih nalog/vprašanj. Nam je poznavanje treh ravni predvsem  

omogočalo, da smo zastavili vprašanja/naloge, ki zahtevajo različne stopnje miselnih procesov 

ter ustrezno točkovanje. Naloge, ki so zahtevale aktivacijo višjih miselnih procesov, so 

ovrednotene z več točkami. 

Učenec je bil na preizkusu bralnega razumevanja 57-odstotno uspešen, kar uvršča njegovo 

razumevanje na stopnjo branja, ki  omogoča pouk. Tu gre za stopnjo, na kateri bralec ob dodatni 

razlagi učitelja lahko razume snov. To vrednost bomo uporabili zgolj za primerjavo ob končnem 

bralnem preizkusu, v katerem bomo preverili, ali naša predvidevanja, da se bralno razumevanje 

z izboljšanjem bralne tehnike ravno tako izboljša.  

 

1.6.1.4 Rezultati in vrednotenje vprašalnika o bralni motivaciji za starejše učence – VBM-st 

 

Z vprašalnikom bralne motivacije (gl. Priloga 5) smo želeli preveriti, katere motivacijske 

dimenzije pri učencu so močnejše, katere šibkejše in tako zapolnili celostno oceno otrokovega 

branja še z vrednotenjem motivacije za branje. Želimo ugotoviti, na katerem področju dosega 

nadpovprečen, povprečen ali morda podpovprečen rezultat, ter ugotoviti razloge za to. 

Ugotovitve bomo nato upoštevali pri načrtovanju bralnih treningov. Po izvedbi vseh bralnih 

treningov si želimo preveriti, ali se je motivacija za branje povečala.  

Točke, ki jih je učenec dosegel, smo sešteli in jih primerjali z normami v T – vrednostih za 

fante, kar nam omogoča primerjavo glede na populacijo. Pri vseh štirih faktorjih velja, da če T-

vrednost posameznega faktorja med 40 in 60, gre za povprečno izraženo motivacijsko 

dimenzijo glede na vrstniško skupino, če je T-vrednost pod 40, pomeni to podpovprečen 

rezultat in nad 60 nadpovprečen rezultat glede na vrstnike.  



Klara Omovšek Branje šestošolca s hiperkinetično motnjo Pedagoška fakulteta UL 

57 
 

Preglednica 10: Rezultati vprašalnika o bralni motivaciji  

 Zunanja 

motivacija  

Interes in 

branje v 

socialnem 

kontekstu 

Vključenost in 

zatopljenost v 

branje  

Zaznavanje 

branja kot 

težke aktivnosti 

 točke T-

vred. 

točke T-

vred. 

točke T-

vred. 

točke T-

vred. 

učenec 44 52 35 37 34 40 33 69 

 

 Opisna ocena učenčeve bralne motivacije 

Učenec je pri zunanji motivaciji dosegel 44 točk. To smo pretvorili v standardno T-vrednost, ki 

je 52. Učenec s tem kaže povprečno zunanjo motivacijo za branje. Prav tako je pri vključenosti 

in zatopljenosti v branje dosegel povprečen rezultat. Dosegel je 34 točk. To smo pretvorili v T-

vrednost, ki je 40, kar je pomenilo, da je dosegel spodnjo mejo povprečja. Pri interesu za branje 

v socialnem kontekstu je dosegel 35 točk, kar pomeni, da je dosegel T-vrednost 37. Ta vrednost 

predstavlja podpovprečen rezultat in kaže na to, da otrok nima interesa za branje v socialnem 

kontekstu. Pri zadnjem faktorju – zaznavanje branja kot težke aktivnosti – je učenec dosegel 33 

točk, kar pomeni, da je T-vrednost 69. Ta rezultat predstavlja nadpovprečno vrednost in 

ugotovimo lahko, da učenec branje zaznava kot težko aktivnost.  

Te ocene posameznih faktorjev bralne motivacije so nam pokazale, da učenec nima interesa za 

branje in mu branje v socialnem kontekstu predstavlja težavo. Tudi branje zaznava kot težko 

aktivnost. Zakaj je tako, lahko razberemo iz intervjuja z učencem, v katerem je sam omenil, da 

mu branje predstavlja napor. Sam zase pravi, da se dobro počuti, ko je uspešen pri branju, če 

ni, mu je nerodno. Ker ima otrok težave z bralno tehniko in razumevanjem, je bilo pričakovano, 

da mu branje predstavlja težko aktivnost, prav tako branje v socialnem kontekstu, zato 

predvidevamo, da bo po koncu bralnih treningov skupaj z izboljšanjem bralne tehnike in 

bralnega razumevanja izboljšal tudi rezultat na vprašalniku iz bralne motivacije. Izhajali bomo 

iz njegovih interesov pri izbiri besedil, mu našli kratka in zanimiva besedila, saj  kot sam pravi, 

se mu zgodi, da »notri pade«, razmišlja o knjigi, če mu je dolgčas, pa lahko eno uro strmi v kot, 

gleda uro, kako se premika. Sploh ne bere. Če notri pade, mu je zelo dobro in lahko v pol ure 

prebere tri poglavja, kar se mu pri šolski snovi težko zgodi. To dejstvo bomo poskušali 

upoštevali predvsem pri izbiri besedil in pri pripravi raznovrstnih nalog.  

 

1.6.2 PRIPRAVA BRALNIH SREČANJ 

 

Vse podatke, ki smo jih zbrali, smo upoštevali pri načrtovanju bralnih treningov. Kaj smo 

upoštevali, kako in zakaj, smo zapisali že prej, med samo analizo.  

Načrtovali smo 25 bralnih srečanj. Vsako srečanje smo načrtovali tako, da učenec čim več bere. 

Poleg branja besedila učenec bere navodila nalog – gibalnih, vaj za pozornost in vaj za širjenje 
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besedišča, bere samo besedilo, bere povratno informacijo učitelja. S tem smo dosegli, da je 

učenec veliko bral, vendar pri tem ni imel občutka, da samo bere.  

Vsako srečanje je vsebovalo: 

 vsaj eno gibalno nalogo,  

 eno nalogo za razvijanje hitrosti branja – vaje za pozornost, vaje za širjenje besedišča, 

 eno minuto glasnega branja besedila, 

 različne načine branja za razvijanje tekočnosti branja (modelno branje, ponavljajoče se 

branje), 

 naloge preverjanja razumevanja besedišča/različne bralne strategije, 

 elemente formativnega spremljanja/evalvacija vsakega srečanja. 

Besedila in naloge 

Pri besedilih smo iskali taka s tematiko, ki ga zanima (šport, živali) ter izbirali tako umetnostna 

kot tudi neumetnostna besedila. Pri usvajanju tehnike branja je dobro, da bere tudi že znana 

besedila oz. besedila, v katerih prepozna osebe, zato se je srečal tudi z že znanimi besedili. 

Pazili smo, da smo zapisali kratka, enoznačna navodila. Imel je možnost izbirati med besedili 

(dan prej si je izbral, kaj bi bral) ter imel možnost izbire, v katerem vrstnem redu se bo lotil 

nalog. Vse naloge in besedila smo zbrali z različnih virov in v preglednici posameznega 

srečanja vire tudi navedli.  

Tehnične značilnosti  

Na začetnem preizkusu smo preizkusili različne podlage in tudi bralno ravnilo, s katerim si 

učenec pomaga v šoli. Raje kot bralno ravnilo si je izbral pastelno oranžno podlago, saj ga že 

vsaka praska na ravnilu zmoti. Na to podlago smo natisnili vsa navodila in besedila. Uporabljali 

smo pisavo Arial, velikost 14 in razmik med besedilom 1,5. Naloge in besedilo smo razrezali 

po odstavkih. Takoj, ko je navodilo in nalogo prebral ter rešil, smo liste nalepili v zvezek, da 

smo zbrali vsa besedila in naloge.  

Sprotno spremljanje napredka 

Učenec je sproti preverjal lastni napredek pri branju s pomočjo preglednice za spremljanje 

glasnega branja besedila (gl. Priloga 6), s pomočjo preglednice za samoevalvacijo (gl. Priloga 

8) vsakega bralnega srečanja, s pomočjo plakata, ki zajema slikovni prikaz na stopničkah 

napredka, ki ga je dopolnjeval po vsakem bralnem treningu, ter s pomočjo učiteljeve povratne 

informacije po vsakem srečanju. 

 Preglednica sprotnega spremljanja (gl. Priloga 6) 

Preglednica nam je omogočala okviren prikaz, kako uspešen je bil učenec na posameznem 

bralnem srečanju. V vsakem stolpcu smo zapisali drugo kategorijo tekočnosti branja.  

Hitrost branja smo merili tako, da smo vsako prvo glasno branje eno minuto merili, nato je 

učenec zapisal rezultat – število prebranih besed v minuti.  
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Natančnost branja smo merili tako, da smo pri prvem branju označili napačno prebrane besede 

(tiste, ki sam ni popravil), napake prešteli in jih primerjali s številom vseh besed – razmerje 

med številom napačno prebranih besed in številom vseh besed v besedilu. 

Razumevanje branja smo preverjali po vsakem branju besedila z različnimi nalogami. Učenec 

je moral odgovarjati na vprašanja ali zapisati povzetek, srečal se je tudi z različnimi bralnimi 

strategijami, s pomočjo katerih je povzel besedilo. Naloge/vprašanja so bile zastavljene na treh 

ravneh – raven razumevanja besed, raven razumevanja s sklepanjem in raven kritičnega 

razumevanja.  

Pri upoštevanju ločil smo zapisali tri možne kategorije pri branju besedila. Če je upošteval prav 

vsa ločila, smo zapisali DA, če ni upošteval od 1 do 3 ločil smo zapisali DELNO, če se ni ustavil 

oz. šel z glasom gor ali dol pri vsaj 4-ih ločilih, smo zapisali NE.  

Glede na motnje pozornosti, ki se pri učencu pojavljajo, smo v preglednico dodali tudi stolpec, 

v katerega smo zapisali število umikov pozornosti, in opazovali, ali je pri tej kategoriji med 

bralnimi srečanji napredoval. 

 Preglednica za samoevalvacijo (gl. Priloga 8)  

Za učenca smo pripravili preglednico (gl. Priloga 8) za samoevalvacijo, da bi razmišljal o 

svojem branju in o tem, kje je bil uspešen in kaj mora še popraviti. V njej so zapisani dejavniki 

uspešnega branja – hitrost, ritem, natančnost/popravljanje napak, upoštevanje ločil, 

naglaševanje, reševanje nalog razumevanja, vzdrževanje pozornosti.  Preglednico je izpolnil po 

vsakem branju. Učenec je moral po vsakem bralnem treningu oceniti, kako uspešen je bil v 

posamezni kategoriji – na treh nivojih (zelo uspešen, delno, manj uspešen) ter zraven zapisati, 

zakaj tako misli. Na koncu je podal mnenje o splošnem zadovoljstvu – pobarval je obraz ter 

spodaj zapisal še dve pozitivni lastnosti branja in kaj želi izboljšati.  

 Preglednica za povratno informacijo (gl. Priloga 9) 

Po vsakem bralnem treningu je učenec dobil pisno povratno informacijo o branju in jo tudi sam 

prebral. Povratna informacija je bila narejena po metodi »sendvič«: najprej je vsebovala 

pohvalo, nato, kaj ni bilo dobro oz. predlog, kako stvari izboljšati, ter povzetek, ki je vključeval 

glavne značilnosti branja pri posameznem srečanju, in sklep, kako bodo potekala naslednja 

bralna srečanja. Povratno informacijo smo pisali z roko, pri čemer je učenec vadil branje pisanih 

črk.  

 Vizualna opora spremljanja napredka – stopničke napredka (gl. Slika 2) 

Pred bralnimi srečanji smo skupaj z učencem pripravili še vizualno oporo s cilji, katere želimo 

doseči v okviru bralnih srečanj. Spremljanje napredka s pomočjo vizualne opore je bilo dodano 

bralnim treningom predvsem za povečanje motivacije za branje. Plakat smo prilepili na steno 

njegove sobe. Učenec je plakat dopolnjeval po vsakem bralnih srečanju tako, da je po 

samoevalvaciji in učiteljičini povratni informaciji vpisal datum, kje približno je na poti do cilja.  

Glede na kriterije branja je učenec sam zapisal, kako trenutno bere in kaj bi rad izboljšal (cilj).   
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Slika 2: Pripravljen plakat  za  bralna srečanja 

 

 

1.6.3 IZVEDBA BRALNIH SREČANJ Z EVALVACIJO  

 

Bralna srečanja smo opravili vsak dan na domu, po pouku ali med vikendi v dopoldanskem 

času. Vsak bralni trening je trajal od 40 minut do 60 minut. V tem času je učenec naredil gibalne 

naloge, bral besedilo, naredil naloge za izboljšanje tekočnosti branja, vaje za pozornost in rešil 

naloge, ki se navezujejo na besedilo – srečanje z različnimi bralnimi strategijami. Vsako branje 

besedila smo zvočno posneli.   

Rezultate smo vpisovali v preglednico (gl. Preglednica 11). Podatki so številčni in nam služijo 

za hiter pregled dosežkov pri branju, vendar analize nismo delali na podlagi le-teh, ker je vsako 

bralno srečanje zajemalo različna besedila, naloge, zato primerjava ni bila smiselna. Samo 

evalvacijo srečanj smo zapisali opisno. Podatki pa so bili namenjeni učencu, motiviranju, nam 

pa kot okvir za same evalvacije bralnih srečanj.  
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Preglednica 11: Prikaz rezultatov branja na posameznem srečanju 

 

1.6.3.1 Bralna srečanja in evalvacija posameznega srečanja 

 

Prilagoditve skupne vsem bralnim srečanjem: 

 Arial 14, razmik 1,5 

 pastelno oranžna podlaga (učenec sam izbral) 

DATUM HITROST 

(število 

prebranih 

besed/min) 

 

NATANČNOST 

(število 

napak/število 

besed) 

RAZUME 

PREBRANO 

(naloge 

razumevanja)  

UPOŠTEVANJE 

LOČIL (da, ne, 

delno) 

POZORNOST 

(št. umikov 

pogleda) 

*začetni 

preizkus 

branja 

21. 5.  

88 6/187  97 % 8/14  57 %  da 4 

25. 5.  61 13/470  97 % 8/10  80 % delno 3 

26. 5.  63 12/829  98, 5 % 7/8  87 % delno 1 

27. 5.  64 34/780  94 % 16/19  84 % delno 4 

28. 5.  57 22/868  97 %   6,5/8  81 % delno 3 

29. 5. 64 24/470  95 % 4,5/7  64 % da 4 

30. 5.  59 11/419  97 % 9/12  75 % delno 3 

31. 5. 68 4/233  98 %  22/23  96 % delno 1 

1. 6.  48 10/465  98 % 7/9  78 % da 2 

2. 6. 85 7/277  97 % 6/7  86 % da 1 

3. 6.  61 11/252  96 %  9/13  69 % da 3 

4. 6.  49 7/311  98 % 3/3  100 % delno 4 

5. 6.  47 17/244  93 %  11/11  100 

% 

delno 2 

6. 6.  70 9/649  99 % 3/3  100 % da 5 

7. 6.  63 13/468  97 %  8/9  89 % da 4 

8. 6.  85 4/508  99 % 5/6  83 % da 3 

9. 6.  58 13/317  96 %  11/16  69 % delno 4 

10. 6.  70 22/733  97 %  11/14  79 % delno 3 

11. 6.  96 28/648  96 %  12,5/14 89 

% 

da 5 

12. 6.  80 10/147  93 %  14/15  93 % da 3 

15. 6.  64 5/231  98 %  10/14  71 % da 3 

16. 6.  58 3/104  97 % 11/13  85 % da 3 

17. 6.  79 2/178  99 % 22/22  100 

% 

da 2 

18. 6.  66 4/104  96 %  15/16  94 % delno 3 

19. 6.  105 2/407  99,5 % 21,5/23 93 

% 

da 2 

21. 6.  89 4/474  99 % 18/18  100 

% 

delno 1 

*22. 6. 

končni 

preizkus 

branja 

106 2/187  99 % 13/14  93 % da 1 
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Bralni trening 1 

Preglednica 12: Dejavnosti bralnega srečanja 1 

Št. 

naloge 

Navodilo posamezne naloge Cilj  

 

Vir naloge 

1.  V besedilu s poljubno barvico 

obkroži vse črke »b«. Obkrožene 

črke preštej in naredi toliko 

počepov, kot si naštel »b-jev«. 

Pozornost, gibanje  

2. a) Glasno beri besedilo. Po eni 

minuti te bo učiteljica ustavila. S 

prstom pokaži, kje si ostal.  

b) Glasno beri besedilo naprej. 

Med branjem s prstom pokaži na 

zahtevnejšo besedo in počakaj, da 

ti jo prebere učiteljica. Besedo 

ponovi za  učiteljico in nadaljuj z 

branjem. 

Tekočnost branja Nacionalno preverjanje znanja iz 

slovenščine 6. razred za leto 2018 

(Vinko Möderndorfer, Kot v 

filmu, Mladinska knjiga 2013, str. 

68–69).  

 

3. Položi dlan z razprtimi prsti na 

papir in jo obriši. Na vsak prst 

napiši odgovor na spodnja 

vprašanja. 

Bralno 

razumevanje, bralna 

strategija – metoda 

pet prstov 

Pečjak, S., Kramarič, M. (2015). 

Bralne strategije: priročnik za 

učitelje 3., 4. in 5. razreda. 

Ljubljana: Rokus Klett.  

4.  Sprehodi se do kuhinje in tam 

poišči list z vprašanji k besedilu. 

Obkroži pravilne odgovore.    

Gibanje, bralno 

razumevanje, bralna 

strategija – 

odgovori na 

vprašanja 

Prirejeno po: Nacionalno 

preverjanje znanja iz slovenščine 

6. razred za leto 2018. 

 

Evalvacija srečanja 1 

Učenec je na vprašanje o počutju odgovoril, da ga predvsem zanima, kako bo vse skupaj 

potekalo, kakšne bodo naloge in da upa, da mu bo uspelo napredovati v branju. Bil je zelo 

motiviran za delo. Pri prvi nalogi je moral v osrednjem besedilu poiskati vse b-je. To je bila 

vaja za pozornost. Na to nalogo se je navezovala tudi gibalna naloga. Poiskal je vse b-je in s 

tem ni imel težav. Učenec je pri tej nalogi preletel besedilo, ki ga je moral kasneje tudi prebrati. 

Ugotovili smo, da je učenec iskal samo b-je in mu ta prelet pri branju gotovo ni pomagal, kajti 

o besedilu ni znal povedati ničesar.  

Srečal se je z umetnostnim besedilom. V eni minuti je prebral 61 besed. To je bilo manj kot na 

začetnem preizkusu. Bral je počasi, besedo za besedo. V tem odseku je naredil tudi eno napako 

(privzdignila  povzdignila). V celotnem besedilu je naredil 13 napak. To pomeni, da je bil 

97-odstotno uspešen. Med napake smo šteli vse napačno prebrane besede, ki jih ni popravil in 

besede, ki jim je dodal, izpustil črko, ter besede, ki jih ni prebral. Napačno prebrane besede: ji 

 jim, jo  je, zgrešila  zagrešila, poleg  poglej, hodnikih  hodniku, dodala  oddala, 

izpadli  izpadali, povemo  povsem, odraslosti  odrasli, Peter  Pero; izpuščeni besedi: 

te, si. Tu je težava predvsem v tem, da se nekatere napačno prebrane besede niti skladenjsko 

niti pomensko ne ujemajo s sobesedilom, pa tega učenec sploh ni opazil. Malo se je ustavil, kot 

da bi vedel, da je nekaj čudnega prebral, a vseeno branj kar nadaljeval. Bral je z veliko premori. 

Skoraj pred vsako daljšo besedo je naredil premor. Primer premorov: kot kakšne ||umsko 
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||zaostale ||papige ||ponavljali za njimi. Ti premori so trajali tudi do 8 sekund pred daljšimi 

besedami. Veliko se je tudi vračal na že prebrano, kar je tudi upočasnjevalo branje. Branje je 

potekalo kar dolgo in proti koncu je bil učenec neučakan, več je bilo vzdihovanja in postal je 

nemiren. Držal se je za glavo. Po koncu branja si je vidno oddahnil. Srečal se je z metodo petih 

prstov, s pomočjo katere je ustno obnovil besedilo. Pri tem ni imel težav z razumevanjem same 

metode, si je pa pri pisanju odgovorov na vprašanja pri posameznem prstu pomagal z besedilom 

in hitrim preletom besedila. S pomočjo te metode je dobro obnovil besedilo, zato je na vsa 

vprašanja v 4. nalogi odgovoril pravilno. Srečanje sva zaključila z učenčevo samoevalvacijo, v 

kateri je svoje branje ocenil kot zelo uspešno znotraj kategorij – upoštevanje ločil, vzdrževanje 

pozornosti, naglaševanje, reševanje nalog ter kot delno uspešno znotraj kategorij – hitrost, 

natančnost ritem branja. Učenec je bil v splošnem zadovoljen s svojim branjem, želi pa si da bi 

bral hitreje in natančneje. V nobeni kategoriji svojega branja ni označil kot neuspešnega. V 

povratni informaciji smo pohvalili pozornost, željo, reševanje nalog, kot predlog pa smo 

zapisali, da naj namesto tihega branja in ustavljanja pred daljšimi besedami, besede raje prebere 

glasno po zlogih.   

 

Bralni trening 2 

Preglednica 13: Dejavnosti bralnega srečanja 2 

Št. 

naloge 

Navodilo posamezne 

naloge 

Cilj Vir naloge 

1.  Hitro preberi besede na 

levi in ugotovi, katera 

beseda se ponavlja. Besedo 

prepiši v okence.  

 

Za vsako ponavljajočo se 

besedo naredi en sonožni 

poskok. 

Tekočnost 

branja, 

pozornost,  

 

 

 

Gibanje 

Holy, N. (2006). Učiteljska.net. Poišči besedo.  

Pridobljeno s 

https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/Ucimo/BIgre/ 

Poisci1.htm  

 
 

2. V vsaki besedi se skriva 

nova beseda, ki poimenuje 

dele človeškega telesa. 

Poišči jih in jih obkroži. 

Tekočnost 

branja – 

besedni zaklad 

Pečjak, S. (1996): Kako do boljšega branja? 

Tehnike in metode za izboljšanje bralne 

učinkovitosti. Ljubljana: Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo in šport.  

3. a) Besedilo glasno beri. 

Učiteljica te bo po eni 

minuti zaustavila. S prstom 

pokaži, kje si ostal. 

b) Udobno se namesti in 

poslušaj branje učiteljice, 

nato tudi ti glasno preberi 

besedilo. 

Tekočnost 

branja, zborno 

branje 

Nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine 6. 

razred za leto 2008 

(T. Partljič, Hotel sem prijeti sonce, Mladinska 

knjiga, Ljubljana, 1981). 

4.  V kuhinjskih omarah je 

skritih osem listkov z 

nalogami. Poišči jih in reši 

naloge. 

Bralno 

razumevanje, 

gibanje  

Prirejeno po: Nacionalno preverjanje znanja iz 

slovenščine 6. razred za leto 2008. 

 

 

https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/Ucimo/BIgre/%20Poisci1.htm
https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/Ucimo/BIgre/%20Poisci1.htm
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 Evalvacija srečanja 2 

Drugo bralno srečanje sva začela z nalogo, v kateri je vadil branje posameznih besed in 

pozornost. Pri sami nalogi ni imel težav z iskanjem podvojene besede. Ugotovili smo, da večine 

besed niti ni prebral, ampak je le pogledal enak zapis besede. Ko smo ga posebej usmerili, da 

naj prebere določeno daljšo besedo (mojstrovina, nestanovitni, širokoustenje …), je imel z 

branjem kar veliko težav. Prepis besede mu ni delal težav. Po tej nalogi je sledila gibalna naloga, 

ki je bila povezana s prvo nalogo. V drugi nalogi je treniral pozornost in besedni zaklad. Z nekaj 

pomoči na začetku, predvsem z razumevanjem navodila, je med besedami našel vse, ki 

poimenujejo dele človeškega telesa. Po tej nalogi sva se lotila besedila. Tokrat se je srečal z 

besedilom Zizek. Najprej je glasno bral besedilo eno minuto, brez predhodnega branja, preleta 

besedila, poslušanja … Prebral je 63 besed. Dve besedi več kot dan prej. Znotraj te minute je 

naredil dve napaki: besedi Partljič in otrok je napačno naglasil (Partljìč, otrók  otrôk). Sledilo 

je zborno branje. Najprej je poslušal moje branje besedila. Učenec je tako dobil občutek, kakšno 

mora biti tekoče branje. Nato je moral sam glasno prebrati celotno besedilo. Bral je po 

odstavkih. Po vsakem odstavku se je ustavil za dve minuti in skupaj sva obnovila, kaj je prebral. 

Naredil je še 10 napak. Bil je 98 % uspešen, a je bilo branje počasno, z veliko premori in 

regresije. Napake, ki jih je naredil: namesto … Peklarjevi  Pekarjevi, odgovarjal  

odgovoril, Peklarjevim  Pekarjevim, me  mi, uveljavljanja  uveljavljenja, in glasno  

na glas, razred  razredu,  Vês  Vés, oštela  odštela, potarnala  potarnila, Partljič  

Petrič. Napak ni veliko v primerjavi s številom besed, vendar pa jih je večina vplivala na 

razumevanje besedila. Pri reševanju 4. naloge, ki je zahtevala razumevanje besedila, je imel kar 

nekaj težav. Vračal se je na besedilo in brez pomoči ne bi uspel rešiti skoraj nič. Svoje branje 

je ocenil kot kar uspešno, čeprav je bilo zelo počasno, z veliko premori, kar nekaj napakami. 

Na stopničkah napredka se je že želel premakniti na novo stopničko, čeprav ni bral nič boljše 

kot prejšnji dan. Na to smo ga opozorili tudi v povratni informaciji. Pozitivno je bilo, da je kljub 

daljšemu besedilu ostal motiviran in ni vzdihoval. To smo tudi pohvalili.  

 

Bralni trening 3 

Preglednica 14: Dejavnosti bralnega srečanja 3 

Št. 

naloge 

Navodilo posamezne 

naloge 

Cilj  Vir naloge 

1.  Na listu boš našel črke, 

ki so zapisane v parih. 

Prečrtaj tisti par črk, ki 

nista enaki.  

Pravilni pari črk so, ne 

glede na to, kako so 

napisane (z velikimi, z 

malimi črkami ali 

mešano). 

 

Za vsak prečrtan par 

teci 5 sekund na mestu. 

 Pozornost, 

gibanje 

Pečjak, S. (1996): Kako do boljšega branja? 

Tehnike in metode za izboljšanje bralne 

učinkovitosti Ljubljana: Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo in šport.  
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Koliko sekund moraš 

teči na mestu? __ 

2. a) Besedilo najprej 

glasno beri. Po eni 

minuti te bo učiteljica 

ustavila. S prstom 

pokaži, kje si ostal.  

b) Preberi besedilo do 

konca. Branje bo 

potekalo tako, da bo 

najprej odstavek 

prebrala učiteljica, nato 

pa boš odstavek prebral 

še ti. 

Tekočnost 

branja, zborno 

branje 

Štancar, K. (2013). Učiteljska.net. Deklica z 

vžigalicami – vprašanja. Pridobljeno s  

https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/Deklica_z_ 

vzigalicami/Deklica_z_vzigalicami.htm  

3. Vsakemu odstavku 

zapiši ključno besedo 

oz. besedno zvezo.  

 

Za vsako besedo oz. 

besedno zvezo naredi 

dve skleci.  

Koliko sklec si naredil?  

Bralno 

razumevanje, 

bralna strategija 

– ključne 

besede  

 

Gibanje 

 

4.  Na računalniku reši 

kviz o besedilu in na 

črto zapiši svoj rezultat. 

Bralno 

razumevanje, 

bralna strategija 

– odgovori na 

vprašanja  

Štrancar, K. (2013). Učiteljska.net. Deklica z 

vžigalicami – vprašanja. Pridobljeno s  

https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/Deklica_z_ 

vzigalicami/Deklica_z_vzigalicami.htm  

 

Evalvacija srečanja 3 

Tretje srečanje smo začeli z nalogo, s katero je treniral svojo pozornost. Ne glede na velikost 

črke (mala, velika tiskana črka) je moral poiskati tiste, ki so enake v parih. Pri tej nalogi je imel 

kar nekaj težav z razumevanjem navodila. Napake je naredil predvsem zaradi nerazumevanja 

navodil in ne zaradi same pozornosti. Ni razumel, ali sta črki znotraj para lahko pomešani ali 

ne. Ostalo je rešil prav. Sledilo je gibanje – 5 sekund teka za vsak prečrtan par. To nalogo je 

opravil z veseljem. Sledilo je enominutno branje besedila. Hitrost branja je bila 64 prebranih 

besed na minuto. Besedilo je bilo umetnostno. Šlo je za odlomek iz pravljice z naslovom 

Deklica z vžigalicami.  Najprej sem posamezni odstavek prebrala jaz, nato je bral še učenec – 

zborno branje. Branje je bilo zato malo bolj tekoče, vendar je naredil kar veliko napak. Naredil 

jih je kar 34. Ta dan je imel po pouku še nogometni trening, tako da je bil učenec že utrujen. 

Napačno prebrane besede, ki so vplivale na slabše razumevanje besedila: zasneženi  

zasluteni, bosonoga  gosonoga, pobral  probala, zbežal za njo  zbežala za njo, bili 

poteptali konji  bil poteptal konj, pomodrelimi  pomendralimi, sedla  seveda, in  ali, 

med  pred, pečjo  pečico, belim  debelim, poleg  pogled. 

Izpuščene besede: dne, zelo, luknje 

Pojavilo se je nekaj napak, ko je besede zaključil po svoje, nekaj besed je napačno naglasil, 

nekaj besed je izpustil. Kljub temu da se je pred daljšimi besedami ustavil, jih je vseeno prebral 

napačno in jih ni popravil.  

https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/Deklica_z_%20vzigalicami/Deklica_z_vzigalicami.htm
https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/Deklica_z_%20vzigalicami/Deklica_z_vzigalicami.htm
https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/Deklica_z_%20vzigalicami/Deklica_z_vzigalicami.htm
https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/Deklica_z_%20vzigalicami/Deklica_z_vzigalicami.htm
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Pravljico je povzel tako, da je vsakemu odstavku najprej zapisal ključno besedo. To je naredil 

tako, da je še enkrat v tišini bral določene povedi. To je trajalo kar dolgo. Z mojo pomočjo mu 

je uspelo. Ker sva skupaj povzela besedilo, je potem na vprašanja ob besedilu – na računalniku 

je reševal kviz – naloge kar dobro rešil. Bil je 84-odstotno uspešen.  Pri evalvaciji je priznal, da 

je pri iskanju ključnih besed potreboval dosti pomoči in da je imel kar nekaj težav s pozornostjo. 

Ni bil zadovoljen z ritmom, hitrostjo in naglaševanjem. Pohvalili smo ga, da je branju dodal 

nekaj izraznosti ter ga spomnili na zlogovanje težjih besed in ponujeno pomoč. Predlagali smo 

mu, da besedo še enkrat prebere, če se mu zdi, da jo je napačno prebral, ker po navadi tisto 

besedo zares napačno prebere. Pohvalili smo željo po izboljšanju.  

 

Bralni trening 4 

Preglednica 15: Dejavnosti bralnega srečanja 4 

Št. 

naloge 

Navodilo posamezne 

naloge 

Cilj Vir naloge 

1.  a) Pobrskaj po svojem 

spominu in razmisli, kaj 

vse veš o zbirki Pet 

prijateljev. Vse, česar 

se spomniš, zapiši v 

prazen prostor. Na 

sredino zapiši naslov 

Pet prijateljev. 

b) V kvadratku:  

– z  rumeno barvico 

obarvaj vse besede, ki 

se začnejo s črko P; 

–  z zeleno barvico 

podčrtaj vse besede, ki 

vsebujejo črko B. 

 

Za vsako obarvano in 

podčrtano besedo se 

spomni gibalne naloge, 

ki jo boš opravil. 

Zapiši, katero gibalno 

vajo boš izvajal. 

Bralna 

strategija – 

pojmovna 

mreža  

 

 

 

 

 

 

Pozornost 

 

 

 

 

 

Gibanje 

Pečjak, S., Kramarič, M. (2015). Bralne 

strategije: priročnik za učitelje 3., 4. in 5. 

razreda. Ljubljana: Rokus Klett. 

2. Najprej glasno beri 

besedilo eno minuto. Z 

rdečo barvico označi, 

kje si ostal. Po eni 

minuti nadaljuj branje 

tako, da vsako poved 

prebere najprej 

učiteljica, potem pa isto 

poved prebereš še ti. 

 

Tekočnost 

branja, 

zborno 

branje 

Hacler, T. (2012). Tistih" Pet prijateljev: Julian, 

Dick, Anne, George in njen Tim. Ljubljana: 

MMC RTV SLO. Pridobljeno s 

https://www.rtvslo.si/zabava/zanimivosti/tistih-

pet-prijateljev-julian-dick-anne-george-in-njen-

tim/283874   
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3. V besedilu s poljubnim 

pisalom označi vse 

besede, ki bi jih 

vseboval SMS-

sporočilo, v katerem bi 

rad prijatelju sporočil, o 

čem si bral. Sporočilo 

zapiši v spodnji prazen 

prostor.  

Bralna 

strategija – 

ključne 

besede 

 

 

Pečjak, S., Kramarič, M. (2015). Bralne 

strategije: priročnik za učitelje 3., 4. in 5. 

razreda. Ljubljana: Rokus Klett. 

4.  Na stenah hodnika so 

prilepljeni listki z 

vprašanji o besedilu. 

Odgovori nanje. 

Gibanje, 

bralno 

razumevanje, 

bralna 

strategija –

odgovori na 

vprašanja  

 

 

Evalvacija srečanja 4 

Bralno srečanje se je začelo z izdelavo pojmovne mreže o zbirki knjig Pet prijateljev. Glede na 

to, da je v intervjuju pred bralnimi srečanji omenil to zbirko, smo poiskali besedilo, ki se 

navezuje na to zbirko. Sicer je  o sami zbirki zapisal le to, da gre za več knjig, da nastopajo 

štirje otroci in en pes ter da je v knjigah veliko dogodivščin. Namen te naloge je bil, da se sreča 

z eno od bralnih strategij in da z njo vzbudimo zanimanje za besedilo v nadaljevanju. Pri tej 

nalogi je moral narediti še vajo za pozornost ter gibalne naloge. V miselnem vzorcu je moral z 

rumeno obarvati vse besede, ki se začnejo s črko p, ter z zeleno barvico podčrtati besede, ki 

vsebujejo črko b. Besede, ki se začnejo na glas p, je v večini poiskal (3/4), besede, ki vsebuje 

črko b, pa ni našel. Po tej nalogi sva se lotila besedila – novice. Najprej je bral eno minuto. 

Prebral je 57 besed, kar je manj kot na prejšnjih bralnih treningih. Tak rezultat je dosegel, ker 

je bilo v odstavku kar nekaj angleških imen. Besedi, ki ju je napačno prebral, sta: kultne  

kulturne in peterici  petrici. Sledilo je zborno branje po odstavkih. Po mojem branju je bilo 

branje učenca mnogo bolj tekoče kot v začetnem enominutnem branju. Bilo je manj premorov 

in napak. Tudi naglaševanje in upoštevanje ločil je bilo korektnejše. Naredil je le 20 napak med 

811 besedami. Ponovno je napačno prebral besedo peterica  petrica. Napačno je prebral 

besede: spoznavali  spoznali, razmerju  razmiku, slédile  slèdile, zagodla  zgodba, 

kokeršpanjel  kokeršpanjec, slikovitih  slikovnih, fantomskega fantômskega, letala  

leta, ječ  ječi, konsenza  konseza, svojeglavo  svojeglavno, obmorsko  obmórsko, njih 

 njej, naletel naletela, ingverjevim  ignerjevim, let  leta; izpustil pa je tudi ni v besedni 

zvezi ni nas bilo na spregled. Besedilo je bilo zahtevno, saj je bilo v njem veliko angleških 

besed, nekaj kratic, tujk in daljših besed. Način branja – zborno branje po odstavkih – je bilo 

ustrezno glede na besedilo in je pripomoglo k lahkotnejšemu branju. Največ težav je imel pri 

naštevanju naslovov iz zbirke, saj jih je bilo kar 21 in si pri tem s sobesedilom ni mogel 

pomagati. Tu je branje zanj postajalo napor. Začel je vzdihovati, postajal je nemiren, večkrat se 

je ozrl skozi okno in zadrževal dih. Pred daljšimi naslovi je bil premor tudi po več sekund dolg 

in pojavila se je tudi regresija. Ko je končal naštevanje, si je vidno oddahnil. Nadaljevanje 

branja je bilo zopet lažje in lahkotnejše. V tretji nalogi se je srečal z iskanjem ključnih besed. 

Najprej jih je označil v besedilu, nato pa jih je zapisal v obliki SMS-sporočila prijatelju.  
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Ta naloga se mu je zdela zanimiva, ker ga je motiviralo SMS-sporočilo. Pri iskanju ključnih 

besed je imel kar nekaj težav, saj ni vedel točno, kaj je v novici zares pomembno. Tu je 

potreboval veliko pomoči, vendar je ostal zbran in motiviran. Po tej nalogi je odgovoril še na 

vprašanja o besedilu. Po predhodni nalogi – iskanja bistva – mu ni bilo težko odgovoriti na 

vprašanja (dosežek 81 %), pa vendar je na vprašanje, kdo je avtor besedila, napisal kar avtorico 

knjižne zbirke, čeprav je v prejšnji nalogi obkrožil, da je besedilo novica. Pri samoevalvaciji se 

je pri kategorijah hitrost, natančnost in pozornost označil svoje branje kot delno uspešno, pri 

vseh ostalih kategorijah je bil po svojem mnenju uspešen. V povratni informaciji smo ga 

pohvalili, da se je sam spomnil bralnega treninga in se zanima, kdaj začnemo. Pohvalili smo 

njegovo osredotočenost kljub daljšemu besedilu, ustrezno naglaševanje angleških ime ter 

natančnost branja. Ugotovila sva, da mu zborno branje zahtevnih besedil po odstavkih zelo 

pomaga pri tekočnosti ter da mu jutranje ure bolj ustrezajo.  

 

Bralni trening 5 

Preglednica 16: Dejavnosti bralnega srečanja 5 

Št. 

naloge 

Navodilo posamezne 

naloge 

Cilj Vir naloge 

1.  Pozorno preberi spodnje 

povedi. Ena beseda v 

povedi ni prava. Podčrtaj 

besedo in jo popravi tako, 

da bo poved postala 

smiselna. Napačna je le ena 

črka. Pravilno besedo zapiši 

na prazno črto. 

 

Preštej povedi in naredi 

toliko krogov okrog mize, 

kolikor povedi si naštel. 

Natančnost 

branja, pozornost 

 

 

 

 

 

 

 

Gibanje 

Holy, N. (2006). Učiteljska.net. Poišči 

napake (5). Pridobljeno s  

https://www.uciteljska.net/kvizi/HotPo

t/Ucimo/BIgre/NapacnaCrkaA5.htm 

 

2. Najprej glasno beri besedilo 

eno minuto. Z rdečo 

barvico označi, kje si ostal. 

Nato glasno beri besedilo 

naprej z rahlim zamikom za 

branjem učiteljice. 

Tekočnost branja, 

eho branje  

Nacionalno preverjanje znanja iz 

slovenščine 9. razred za leto 2016 

(Besedilo prirejeno po: Štaudohar, I. 

(2014). V naši glavi je nekdo, ki ga ne 

poznamo. Sobotna priloga Dela, 12. 7. 

2014). 

3. Preberi vprašanja in ustno 

odgovori nanje. Odgovarjaj 

v celih povedih.  

 

Za vsak pravilni odgovor 

naredi 3 počepe, za vsak 

napačni odgovor pa 3 

sonožne poskoke. 

Bralno 

razumevanje, 

bralna strategija – 

odgovori na 

vprašanja 

gibanje 

 

Prirejeno po: Štrancar, K. (2016). 

Učiteljska. net. Možgani in vid. 

Pridobljeno s  

https://uciteljska.net/ucit_dl.php?id=87

23&n=0  

 

 

 

https://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Ucimo/BIgre/NapacnaCrkaA5.htm
https://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Ucimo/BIgre/NapacnaCrkaA5.htm
https://uciteljska.net/ucit_dl.php?id=8723&n=0
https://uciteljska.net/ucit_dl.php?id=8723&n=0
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Evalvacija srečanja 5 

Pri prvi nalogi, v kateri je moral natančno prebrati in razumeti povedi, je imel kar nekaj težav. 

Na začetku ni vedel, kaj in v kateri besedi mora nekaj spremeniti. Izraz na obrazu je pokazal, 

da ve, da je v povedi nekaj narobe, pa vendar je imel kar nekaj težav. Na koncu je potem že kar 

dobro reševal nalogo, ko je videl, da si mora pomagati s sobesedilom. V povedi Jabolka so 

obrili do zadnjega sadeža, pa ni našel napake (obrili  obrali). Po tej nalogi je izvedel gibalno 

nalogo in se tako pripravil na branje besedila. Bral je neumetnostno besedilo z naslovom 

Možgani in vid, ki je imelo zelo zahtevno besedišče. V eni minuti branja je na samem začetku 

prebral 64 besed, kar je približno enak rezultat, kot jih je dosegel pri prejšnjih srečanjih. Med  

64 besedami je štiri prebral napačno: morajo  mora, ki  ko, je  da, vhodne  vohodne. 

Opazili smo, da ima kar nekaj težav z branjem veznikov. Bere jih površno. Sledilo je eho branje 

in učenec je imel na začetku malo težav, da se je privadil. Ko je ujel ritem je uspešno sledil. Tu 

se je pojavila težava, da učenec ni bral, ampak je le ponavljal za menoj. To je bilo vidno pri 

napakah, kajti imel je v spominu določene besede, ni pa jih ni postavil v pravilni vrstni red. 

Primer: Četudi imamo neki predmet pred očmi  Če imamo tudi nek predmet ali pa bomo v 

prihodnosti lahko nadgrajevali  bomo lahko v prihodnosti nadgrajevali. Kljub modelnemu 

branju pa je naredil kar nekaj napak, ki so vplivale na slabše razumevanje. Primer: in poskušali 

ugotoviti, ali so  bomo, razbere  izbere. V celotnem besedilu je naredil 24 napak, kar 

pomeni, da je bil 95-odstotno natančen pri branju. Ritem pri branju je bil boljši, vendar je ta 

način branja prinesel več napak, ker učenec ob branju ni razmišljal oziroma na trenutke sploh 

ni bral. Vseeno je bil ta način branja primeren, kajti sam bi se težko prebil čez besedilo in bi 

besedilo brez naše dodatne razlage, povzemanja bistva, drugega branja, težko razumel. Pri 

odgovorih na vprašanja je bil 64-odstotno uspešen. Slabo razumevanje besedila je omenil tudi 

pri samoevalvaciji, v kateri pa je svoje branje označil kot delno uspešno v okviru skoraj vseh 

bralnih kategorij. V povratni informaciji smo pohvalili realno samooceno branja, dobro 

posnemanje učiteljičinega branja ter zlogovanje zahtevnih besed. Predlagali smo mu branje s 

prstom in ga opozorili, da naj vsako besedo prebere do konca.  

  

Bralni trening 6 

Preglednica 17: Dejavnosti bralnega srečanja 6 

Št. 

naloge 

Navodilo posamezne naloge Cilj Vir naloge 

1.  Odgovori. 

Kako si želiš danes brati?  

Kaj boš pri branju poskušal 

izboljšati? 

Motivacija za 

branje 

 

 

2. Smiselno uredi pogovor po 

vrstnem redu. Pazi, nekaj je 

odveč. 

Naredi štirinajst počepov v 

sobi, dvanajst poskokov na 

hodniku, šest sklec v kuhinji in 

Bralno 

razumevanje 

 

 

Gibanje, natančno 

branje navodil 

Holy, N. (2015). Učiteljska.net. 

Pogovori. V kinu. Pridobljeno s  

https://uciteljska.net/kvizi/Pogovori

Web/page11.html  
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se vrni v sobo tako, da delaš 

najdaljše korake kot lahko. 

3. Eno minuto glasno beri 

besedilo. Z rdečo barvico 

označi, kje si ostal. Nato beri 

besedilo naprej z rahlim 

zamikom za branjem učiteljice. 

Pomagaj si z barvno folijo. 

Tekočnost branja, 

eho branje 

*preizkusimo 

bralno folijo 

 

 

 

Tomšič, M. (2010). Učiteljska.net. 

Psička. Pridobljeno s  

https://uciteljska.net/ucit_search_po

drobnosti.php?id=5180  

4.  V besedilu z označevalcem 

obarvaj pomembne podatke. 

Za vsak odstavek zapiši 

ključno besedo oz. besedno 

zvezo. Ustno obnovi besedilo. 

Bralno 

razumevanje, 

bralna strategija – 

ključne besede 

Pečjak, S., Kramarič, M. (2015). 

Bralne strategije: priročnik za 

učitelje 3., 4. in 5. razreda. 

Ljubljana: Rokus Klett. 

5. Preberi vprašanja in nanje 

ustno odgovori. 

Bralno 

razumevanje, 

bralna strategija – 

odgovori na 

vprašanja 

Pelc, L. (2010). ThatQuiz. SLJ – 

Psička Meda – razumevanje branja. 

Pridobljeno s  

https://www.thatquiz.org/sl/preview

?c=leol7682&s=lm2nte.  

 

Evalvacija srečanja 6 

Trening smo začeli  z vprašanji o branju. Želeli smo, da ozavesti namen srečanj, da se motivira 

za branje samo. Za uvodno vajo je moral urediti vsakdanji pogovor po vrstnem redu. Ta vaja 

mu je delala veliko težav, postajal je nemiren in nikakor ni mogel urediti pogovora. Pri tej 

nalogi bi moral večkrat prebrati dele pogovora, jih preleteti, da bi ga lahko smiselno uredil, a 

učenec tega še ni sposoben, zato smo mu pomagali, ko se je zataknilo. Navodilo gibalne naloge 

je prebral sam in si tudi vse vaje zapomnil. Sledilo je branje besedila z naslovom Kužki. 

Besedilo je bilo na beli podlagi. Še preden je začel brati, se je začel pritoževati nad tem, da bo 

moral brati s folijo in da so črke čudne, da se »gugajo«. Dali smo mu na izbiro, da bere folije 

brez ali z njo. Izbral je folijo. V eni minuti je prebral 59 besed, kljub temu da so mu bile vse 

besede znane. Z besedo glasovi se je ukvarjal kar nekaj sekund. Petkrat je ponovil začetek 

besede gla- preden je besedo pravilno prebral. V tej minuti je narobe prebral tri besede, in sicer: 

zavijala  zvijala, lajež  le ježa, smo  so. Nadaljeval je z branjem besedila. Način branja 

besedila je bilo eho branje, s čimer je vadil hitrost in izraznost. Kljub modelu branja je vseeno 

naredil nekaj napak. Naredil je še 8 napak, ki niso preveč vplivale na razumevanje besedila. Te 

so: opotekali  potekali, kobalili  kopali, kadar  kar, da  pa, dopovedovala  

dopovedala (2x), stvar  stvari, zavijajočimi  zavijočimi. Besedo je je v stavku žival je pač 

treba izpustil. Učenec pri branju dela takšne napake, da besede in besedne zveze nimajo pomena 

oz. smisla, pa tega sploh ne sliši. Eho branje mu je pomagalo pri boljšem ritmu branja, izraznosti 

in hitrosti. Z iskanjem ključnih besed ni imel prevelikih težav. Vsem šestim odstavkom je 

poiskal smiselno ključno besedo oz. besedno zvezo in s pomočjo le-teh je dobro obnovil 

besedilo. Tudi na vprašanja je odgovarjal 75-odstotno uspešno. V samoevalvaciji je zapisal, da 

je imel dober ritem, da je upošteval ločila in ustrezno naglaševal, kar je res. Zanimivo je bilo, 

da je zapisal, da si želi imeti več veselja do branja. To smo pohvalili v povratni informaciji, kot 

tudi ritem in razumevanje branja. V predlog smo zapisali način, kako se lotiti reševanja nalog 

urejanja pogovora v smiselni vrstni red. Naj najprej pogleda, kako bi potekal celoten pogovor, 

https://uciteljska.net/ucit_search_podrobnosti.php?id=5180
https://uciteljska.net/ucit_search_podrobnosti.php?id=5180
https://www.thatquiz.org/sl/preview?c=leol7682&s=lm2nte
https://www.thatquiz.org/sl/preview?c=leol7682&s=lm2nte
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kaj bo na koncu, kaj na začetku in šele nato se loti še osrednjega dela pogovora. Pohvalili smo 

tudi upoštevanje ključnih besed pri ustnem obnavljanju besedila. Ugotovili smo, da mu folija, 

kot je sam izjavil v intervjuju pred bralnimi srečanji, ne pomaga kaj dosti, zato smo vnaprej 

besedila zopet tiskali na pastelno oranžni podlagi.    

 

Bralni trening 7 

Preglednica 18: Dejavnosti bralnega srečanja 7 

Št. 

naloge 

Navodilo posamezne naloge Cilj  Vir naloge 

1.  Z zeleno barvo obkroži vse 

črke e. 

Z rdečo barvico obkroži vse 

črke u. 

Z modro barvico obkroži vse 

črke o. 

Za posamezne črke e, u, o si 

izmisli eno gibalno vajo in 

naredi toliko ponovitev, 

kolikor je črk. Zapiši, katere tri 

vaje si izvajal in kolikokrat. 

Pozornost   

 

 

 

 

 

Gibanje  

 

Vilar, J. (2013). Razvijanje pozornosti in 

koncentracije: zbirka vaj. Grosuplje: OŠ 

Louisa Adamiča Grosuplje. Pridobljeno 

s 

http://www.cresnjevec.si/files/2011/07/v

aje_za_koncentracijo_leto2013.pdf  

2. Najprej eno minuto glasno beri 

besedilo. Z rdečo barvico 

označi, kje si ostal. Nato 

poslušaj branje učiteljice, ki bo 

prebrala celotno besedilo. Nato 

glasno preberi besedilo tudi ti. 

 

 

Tekočnost 

branja, 

zborno 

branje 

Nacionalno preverjanje znanja iz 

slovenščine 6. razred za leto 2018 v 

prilagojenem izobraževalnem programu 

z nižjim izobrazbenim standardom 

(Besedilo prirejeno po: Cajhen, N., 

Drusany, N., Kapko, D., Križaj Ortar, 

M., Bešter Turk, M. (2009). Gradim 

slovenski jezik 4. Priročnik za učitelje – 

predstavitev učnih enot za slovenščino v 

4. razredu osnovne šole. Založba Rokus 

Klett: Ljubljana.). 

3. Dopolni slovar. Besedišče   

4.  V besedilu z označevalcem 

pobarvaj bistvene podatke. 

Vsakemu odstavku zapiši 

ključno besedo oz. besedno 

zvezo.  

Za vsako besedo oz. besedno 

zvezo naredi dve skleci.  

Koliko sklec si naredil?  

Bralno 

razumevanje, 

bralna 

strategija – 

ključne 

besede 

gibanje 

Pečjak, S., Kramarič, M. (2015). Bralne 

strategije: priročnik za učitelje 3., 4. in 

5. razreda. Ljubljana: Rokus Klett. 

5. Na računalniku reši kviz o 

besedilu in na črto zapiši svoj 

rezultat. 

Bralna 

strategija – 

odgovori na 

vprašanja 

Štrancar, K. (2018). Učiteljska. net. 

Poljski zajec. Pridobljeno s  

https://uciteljska.net/kvizi/Poljski_zajec/

Poljski_zajec.htm  

 

Evalvacija srečanja 7 

http://www.cresnjevec.si/files/2011/07/vaje_za_koncentracijo_leto2013.pdf
http://www.cresnjevec.si/files/2011/07/vaje_za_koncentracijo_leto2013.pdf
https://uciteljska.net/kvizi/Poljski_zajec/Poljski_zajec.htm
https://uciteljska.net/kvizi/Poljski_zajec/Poljski_zajec.htm
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V prvi nalogi je moral učenec med črkami poiskati prave in jih obkrožiti z različnimi barvami. 

S tem je vadil pozornost pri branju. Nalogo je povsem pravilno rešil. Tej nalogi je sledila 

gibalna naloga, ki je bila povezana s prvo nalogo. Pred branjem besedila se je dobro razmigal 

in s tem pripravil na branje. Sledilo je branje neumetnostnega besedila – opis živali. V eni 

minuti je prebral do sedaj največ besed – 68. Besedilo je imelo lahko besedišče, kratke povedi, 

v njem ni bilo nobenega premega govora, ampak le nizanje dejstev. Zaradi tega mu tudi 

razumevanje besedila ni delalo težav. Skupno je v besedilu naredil le štiri napake, ki niso 

vplivale na razumevanje: letnemu  letnem, na  no, plitvi  plitivi, v  na. Branje je 

potekalo tako, da sem najprej celotno besedilo prebrala jaz, nato ga je prebral še on. Branje je 

bilo zelo tekoče, malo premorov in še ti so bili kratki. Z iskanjem ključnih besed ni imel težav. 

Posamezni odstavek je le preletel in našel pravo besedo oz. besedno zvezo. Tudi slovar besed 

je brez težav dopolnil. Pri gibalni nalogi je moral za vsako ključno besedo oz. besedno zvezo 

narediti dve skleci. S tem ni imel težav. Za konec je rešil še spletni kviz o besedilu. Pri tem ni 

imel težav. Kviz je reševal z malo pomoči in brez besedila. Bil je 96-odstotno uspešen. V 

samoevalvaciji je zapisal, da je delno zadovoljen z natančnostjo pri branju in pa z reševanjem 

nalog, ker je naredil nekaj napak. V primerjavi s prejšnjimi treningi je bilo branje boljše, zato 

je prav da se je boljše ocenil. Tudi na stopničkah napredka se je premaknil proti tretji stopnici 

(od petih). V povratni informaciji smo pohvalili bolj tekoče branje, manj zatikanja, tudi nekaj 

izraznosti pri branju, reševanje nalog in iskanje smiselnih ključnih besed. Pri predlogih smo se 

tokrat dotaknili tudi branja predlogov skupaj z besedo in ga na to opozorili. Bralno srečanje je 

bilo uspešno in ga je motiviralo za naprej.  

 

Bralni trening 8  

Preglednica 19: Dejavnosti bralnega srečanja 8 

Št. 

naloge 

Navodilo posamezne naloge Cilj  Vir naloge 

1.  Pred tabo je nov teden. 

Razmisli in zapiši, kaj si želiš 

v tem tednu glede bralnih 

treningov in branja. Napiši 

vsaj tri želje. 

 

Motivacija za 

branje 

 

 

 

2. Pozorno preberi spodnje 

povedi. Ena beseda v povedi ni 

prava. Obkroži besedo. Besedo 

popravi tako, da bo poved 

postala smiselna. Napačna je le 

ena črka. Pravilno besedo 

zapiši na prazno črto. 

 

»Po vseh štirih« pojdi v 

kuhinjo. Tam v prostoru med 

kuhinjsko mizo in kuhinjskim 

pultom naredi deset visokih 

poskokov, potem pa se 

sprehodi ven in tam trikrat 

Tekočnost branja, 

razumevanje, 

pozornost 

 

 

 

 

 

 

Gibanje 

Holy, N. (2006). Učiteljska.net. 

Poišči napake (3). Pridobljeno s  

https://www.uciteljska.net/kvizi/Ho

tPot/Ucimo/BIgre/NapacnaCrka3.ht

m  

https://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Ucimo/BIgre/NapacnaCrka3.htm
https://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Ucimo/BIgre/NapacnaCrka3.htm
https://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Ucimo/BIgre/NapacnaCrka3.htm
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globoko vdihni. »Po vseh 

štirih« se vrni v sobo, le da boš 

šel tokrat vzvratno.   

3. Glasno beri besedilo. Po eni 

minuti te bo učiteljica ustavila. 

Z rdečo barvico označi, kje si 

ostal.  

Nato boš bral besedilo naprej. 

Branje bo potekalo tako, da bo 

en del besedila prebrala 

učiteljica, nato boš ta del 

prebral še ti. 

Tekočnost branja, 

zborno branje 

Nacionalno preverjanje znanja iz 

slovenščine 6. razred za leto 2006 

(Besedilo: Miha Mate, Bosopeta 

druščina, odlomek).  

  

 

4.  Iz besedila izpiši pet besed, ki 

si jih težje prebral in jih 

uporabi v novih povedih. 

 

Za vsako besedo si izmisli 

različno gibalno vajo in jo 

ponovi tolikokrat, kolikor je 

zlogov v besedi. 

 

Besedni zaklad 

 

Gibanje   

 

5. Odgovori na vprašanja. Zapiši 

kratke odgovore. 

Bralna strategija – 

odgovori na 

vprašanja 

Prirejeno po: Štrancar, K. (2013). 

Učiteljska. net. Miha Mate: 

Bosopeta druščina. Pridobljeno s 

https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/

NPZ/Bosopeta_druscina/Bosopeta_

druscina.htm  

 

Evalvacija srečanja 8 

Nov teden bralnih srečanj smo začeli z željami učenca glede branja in srečanj. Poudaril je, da 

želi brati hitreje, da želi brati o živalih, da mu je všeč, da ni potrebno veliko pisati, da želi brati 

besedila dolga, največ do dve strani. To bomo tudi upoštevali v nadaljnjih srečanjih. Z nalogo, 

v kateri je moral prepoznati nesmiselno besedo glede na poved, se je že srečal na bralnem 

srečanju 5, kar je pripomoglo k dobremu reševanju naloge. Pomoč je potreboval le pri treh 

primerih. Pokazali smo na napačno besedo, potem pa je našel napako v besedi. Pri povedi 

Človek bi moral zaužiti vsaj tri otroke na dan pa je že izhodiščno poved napačno prebral (zaužiti 

 zaslužiti), zato ni sam našel napake. To smo izkoristili za opomin, kako pomembna je 

natančnost pri branju. Pred branjem besedila se je lotil še gibalne naloge. Navodilo je pravilno 

prebral in vaje tudi pravilno izvedel. Tokrat je bilo besedilo umetnostno. Enominutno branje v 

uvodu je bilo kar zahtevno zanj. Prebral je le 48 besed, kar je v primerjavi s prejšnjim treningom 

kar 20 besed manj. Umetnostna besedila bere s težavo. Premi govor in neobičajna skladnja 

povedi mu je onemogočala hitrejše branje. Postal je nemiren in nezadovoljen s svojim 

rezultatom. Spraševal je, kako dolgo bo besedilo, kaj vse mora še narediti in kdaj bo konec. 

Potem sva poiskala pozitivno lastnost branja – ni bilo napak, kar ga je spodbudilo za branje 

naprej. Besedilo sva brala izmenično. Najprej jaz, potem je prebral isti odstavek še učenec. To 

mu je pomagalo pri izraznosti in tudi sami tekočnosti. Glede na zahtevnost besedila je naredil 

malo napak (10). Napačno prebrane besede/besedne zveze: tu  to, mesečno  mesečino, 

gošči  gôšči, Mravljinci so mi šli … Mravljince so mi šle …, pa ga je  ga pa je … Ritem 

je bil kljub načinu branja razburkan, veliko je bilo premorov, regresije in glasnega zlogovanja. 

https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/NPZ/Bosopeta_druscina/Bosopeta_druscina.htm
https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/NPZ/Bosopeta_druscina/Bosopeta_druscina.htm
https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/NPZ/Bosopeta_druscina/Bosopeta_druscina.htm
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Ko je končal branje, je glasno zadihal. Preden se je lotil vprašanj o besedilu, je preletel besedilo 

in poiskal besede, ki jih je težje prebral. Povedal je, kaj pomenijo, in jih uporabil v novi povedi. 

Tu smo poleg širjenja besedišča dosegli, da je težje besede večkrat prebral, kar pripomore k 

tekočnosti. Pri odgovorih na vprašanja je bil 78-odstotno uspešen. Ta rezultat je dosegel s 

pomočjo. V samoevalvaciji je označil, da je bral zatikajoče, počasi in je naredil kar dosti napak. 

Tudi za odgovore na vprašanja je zapisal, da je potreboval pomoč. Pri stopničkah napredka je 

branje umestil na isto stopnjo. V povratni informaciji smo pohvalili vzdrževanje pozornosti pri 

branju besedila, reševanje 2. naloge, malo napak pri branju. V predlog smo zapisali, da naj tudi 

navodila bere natančno in naj pred sklopom veznikov zadiha in natančno prebere besedo za 

besedo. Pri razporejanju dogodkov v ustrezno zaporedje smo mu predlagali, da naj si pomaga 

s hitrim preletom besedila. V povzetku smo poudarili, da več kot bo bral, več besed bo poznal 

in s tem bo tudi branje hitrejše.  

 

Bralni trening 9  

Preglednica 20: Dejavnosti bralnega srečanja 9 

Št. 

naloge 

Navodilo posamezne naloge Cilj 

 

Vir naloge 

1.  V spodnjem kvadratu poišči 

števila od 1 do 30 v pravem 

zaporedju (1, 2, 

3 …), in sicer naprej in na 

enak način nazaj. Lahko si 

pomagaš tako, da s prstom 

pokažeš najdeno število. Bodi 

čim hitrejši. 

 

Pozornost  

Vilar, J. (2013). Razvijanje 

pozornosti in koncentracije: zbirka 

vaj. Grosuplje: OŠ Louisa Adamiča 

Grosuplje. Pridobljeno s 

http://www.cresnjevec.si/files/2011

/07/vaje_za_koncentracijo_leto201

3.pdf  

2. Glasno beri besedilo. Po eni 

minuti te bo učiteljica ustavila. 

Z rdečo barvico označi, kje si 

ostal.  

Potem boš glasno bral besedilo 

po odstavkih. Vsak odstavek 

beri toliko časa, dokler branje 

ne bo dovolj hitro in tekoče.  

 

Naredi pet počepov, potem 

naredi dvakrat več poskokov 

kot počepov ter nazadnje še tri 

trebušnjake manj, kot si 

naredil poskokov. 

Tekočnost branja, 

ponavljajoče 

branje 

 

 

 

 

 

 

 

Gibanje   

 

 

 

Nacionalno preverjanje znanja iz 

slovenščine 6. razred za leto 2018 v 

prilagojenem izobraževalnem 

programu z nižjim izobrazbenim 

standardom (Besedilo: T. Novak, V 

gozdu).  

 

 

3. Reši spodnje naloge in zapiši 

kratke odgovore na vprašanja. 

 

a) V besedilu označi 

pomembne podatke in 

vsakemu odstavku napiši 

ključne besede. 

 

Bralno 

razumevanje, 

bralne strategije – 

ključne besede, 

metoda Pet 

prstov, odgovori 

na vprašanja  

Pečjak, S., Kramarič, M. (2015). 

Bralne strategije: priročnik za 

učitelje 3., 4. in 5. razreda. 

Ljubljana: Rokus Klett. 

http://www.cresnjevec.si/files/2011/07/vaje_za_koncentracijo_leto2013.pdf
http://www.cresnjevec.si/files/2011/07/vaje_za_koncentracijo_leto2013.pdf
http://www.cresnjevec.si/files/2011/07/vaje_za_koncentracijo_leto2013.pdf
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b) Položi dlan z razprtimi prsti 

na papir in jo obriši. Razmisli, 

kako si sledijo dogodki v 

zgodbi sledijo, in posamezen 

dogodek zapiši v vsak prst. 

c) Odgovori na vprašanja. 

 

Evalvacija srečanja 9 

V uvodu je naredil vajo za pozornost in hkrati sledenje z očmi. Rekel je, da mu je vaja zelo 

všeč. Sledilo je gibanje. Že v navodilu gibalne naloge je moral pazljivo brati, če je želel nalogo 

pravilno izvesti. Opazili smo, da kadar bere navodila za gibalne naloge, se do sedaj še ni zmotil 

in tudi samo branje je bolj tekoče. Sledilo je branje besedila. V eni minuti je prebral kar 85 

besed, kar je skoraj še enkrat več kot dan prej. Dober uspeh pripisujemo jutranji uri srečanja, 

ker je bil učenec spočit in je bila to prva stvar, ki jo je počel v dnevu. V tej minuti je naredil le 

eno napako (najboljši  najljubši) in enega vprašaja ni upošteval pri branju. Nato je nadaljeval 

z branjem. Besedilo je že prvič prebral sam. V tem branju smo označili število napak. Teh je 

bilo le 6. Napake, ki vplivajo na razumevanje: kostanjev  konstanjev, hodil  hódil. Napake, 

ki ne vplivajo na razumevanje: Micki  Mici, nedaleč  nadaleč. 

Sledilo je ponavljajoče se branje. Prej smo ga opozorili na napake, ki jih je naredil pri prvem 

branju. Vsak odstavek je nato prebral tolikokrat, dokler ni bilo branje skoraj tekoče. Po treh 

branjih je vsak odstavek prebral že skoraj tekoče. Tako je videl, da tudi on zmore. Sledilo je 

reševanje nalog. Odstavkom je uspešno poiskal smiselne ključne besede in jih umestil v »pet 

prstov«, s pomočjo te /metode/ si dogodke lahko razvrsti v pravilno zaporedje, kot si sledijo v 

zgodbi. Za konec je večino pravilno odgovoril na vprašanja o besedilu. V povratni informaciji 

smo poudarili, da večkratno branje besedila pripomore k tekočemu branju in da bistveni podatki 

besedilu niso vsi podatki, ter predlagali naj pri večkratnem branju ne ponavlja po spominu, 

ampak naj besedilo bere.  

 

Bralni trening 10  

Preglednica 21: Dejavnosti bralnega srečanja 10 

Št. 

naloge 

Navodilo posamezne naloge Cilj Vir naloge 

1.  Smiselno dopolni spodnje 

povedi. Uporabi besede, ki so 

v pravokotniku. 

Tekočnost branja, 

besedni zaklad 

Štrancar, K. (2006). Učiteljska.net.  

Dopolni povedi. Pridobljeno s  
https://www.uciteljska.net/kvizi/Ho

tPot/Slovenscina/Klavdija/Popravi4

.htm 

 

2. Izvedi gibalne vaje, ki jih vidiš 

na sliki. 

Gibanje  

 

3. Glasno beri besedilo. Po eni 

minuti te bo učiteljica ustavila. 

Tekočnost branja, 

ponavljajoče 

branje 

Nacionalno preverjanje znanja iz 

slovenščine 6. razred za leto 2007 

https://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Slovenscina/Klavdija/Popravi4.htm
https://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Slovenscina/Klavdija/Popravi4.htm
https://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Slovenscina/Klavdija/Popravi4.htm
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Z rdečo barvico označi, kje si 

ostal.  

Potem boš glasno bral besedilo 

po odstavkih. Vsak odstavek 

beri toliko časa, dokler branje 

ne bo dovolj hitro in tekoče. 

 (N. Grafenauer, urednik, Finske 

pravljice, Čudežne gosli (odlomek), 

zbirka Zlata ptica, Mladinska 

knjiga, Ljubljana 1996).  

4.  V spodnje prazno okence 

izpiši šest besed iz besedila, 

pri katerih si se najdlje ustavil 

pri branju. Vsako besedo še 

trikrat glasno preberi. 

Tekočnost branja, 

zavedanje napak 

 

5.  Na računalniku samostojno 

reši kviz o besedilu in na črto 

zapiši svoj rezultat.          

Bralno 

razumevanje, 

bralne strategije – 

odgovori na 

vprašanja  

Štrancar, K. (2013). Učiteljska.net.  

Finska: Čudežne gosli. Pridobljeno 

s  

https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/

NPZ/Cudezne_gosli/Cudezne_gosli

.htm  

 

Evalvacija srečanja 10 

Preden smo začeli z nalogami, je potarnal, da je brez očal in da ne ve, ali bo šlo; rekel je, da bo 

slabo bral in postal je zelo slabe volje. Vseeno sva začela. Pri prvi nalogi je moral poiskati in 

vstaviti ustrezne izpeljanke besed in besede, ki opisujejo osebo – primer: Kdor se krega, je 

prepirljivec. S to nalogo ni imel nobenih težav in bi jo verjetno pravilno rešil tudi brez že danih 

besed. Dobro rešena naloga ga je motivirala za nadaljevanje. Sledile so štiri gibalne vaje, nato 

pa branje besedila. Tokrat je bral umetnostno besedilo z naslovom Čudežne gosli. V 

enominutnem branju je prebral 61 besed, kar je v primerjavi s prejšnjim treningom veliko manj. 

Znotraj odstavka je naredil kar 6 napak. To ga je spravilo v slabo voljo. Postal je nemiren, iskal 

je izgovore (očala) in po njegovem mnenju smo mu pripravili »čudno« besedilo. Narobe je 

prebral že naslov čudežne  čudežni, potem pa še godel  gôdel, pološčene  ploščene, 

pavjim  pravim, pripotoval  pripovedoval, hčere  hčerke. V prvem branju preostalega 

besedila je nato naredil še 5 napak, napačno naglašeno besedo godec pa nismo šteli kot napako, 

ker je to napako že naredil. Najzanimivejši sta napaki Zaprosil najstarejšo, če ti hoče biti 

nevesta ter nevesta je odlično odkimala, saj takoj, ko prebereš na napačen način, lahko vidimo, 

da je nekaj narobe, a učenca to ni zmotilo. Ostale napake v besedilu niso vplivale na 

razumevanje. Besedilo je bral po odstavkih. Vsak odstavek je bral toliko časa, da je bilo branje 

približno tekoče. Daljše odstavke in odstavke, v katerih je bil premi govor, je moral prebrati 

večkrat (3- ali 4-krat), krajše odstavke in odstavke brez premega govora pa dvakrat. Ko je 

prebral tekoče, je pokazal navdušenje nad svojim branjem in v samoevalvaciji je tudi zapisal, 

da je bilo njegovo branje tekoče, brez premorov. To je bilo seveda res, a po večkratnem branju. 

Pri četrti nalogi smo želeli ugotoviti, ali se zaveda, katere besede so mu delale težave. Sam je 

našel dve besedi, na ostale besede smo ga opomnili mi. Še šestkrat jih je prebral. Naloge 

razumevanja je rešil na spletu. Bil je 69-odstotno uspešen. Največ težav mu je delala naloga 

oštevilčenja zaporedja dogodkov. V predlogih smo mu zapisali naj; se ne obremenjuje s 

številom prebranih besed in rezultati. Naj se trudi po najboljših močeh. Večkrat bo prišel do 

situacije, ko ne bo imel očal, pa ga to ne sme vreči s tira in to ne sme biti izgovor. Na računalniku 

je navodila nalog bral dobro, poleg tega pa smo v povratni informaciji pohvalili še branje 

https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/NPZ/Cudezne_gosli/Cudezne_gosli.htm
https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/NPZ/Cudezne_gosli/Cudezne_gosli.htm
https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/NPZ/Cudezne_gosli/Cudezne_gosli.htm
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povratne informacije, ki je napisana na roko. Na stopničkah napredka se je sam prestavil za eno 

stopničko navzdol. 

Bralni trening 11 

Preglednica 22: Dejavnosti bralnega srečanja 11 

Št. 

naloge 

Navodilo posamezne naloge Cilj 

 

Vir naloge 

1.  Na prazne črte vstavi 

manjkajoče besede, da boš z 

njimi smiselno dopolnil poved. 

Tekočnost branja, 

bralno razumevanje in 

besedni zaklad 

Mužić, Marentič Požarnik: 

Razumem, kar berem. V 

Pečjak, S. (1996). Kako do 

boljšega branja? ZRSŠ: 

Ljubljana.  

2. Na hodniku si postavi štiri 

ovire (plastenka, škatla, 

blazina …) v razmiku enega 

koraka. Nato izvedi naslednje 

naloge: preskoči vse ovire; 

okrog vsake ovire naredi en 

krog, tako da tečeš; po vseh 

štirih pojdi okrog vsake ovire 

(slalom). Vse tri naloge nato 

naredi še enkrat, a vzvratno.  

 

Branje postopka, 

gibanje 

 

 

3. Glasno beri besedilo. Po eni 

minuti te bo učiteljica ustavila. 

Z rdečo barvico označi, kje si 

ostal.  

Potem boš glasno bral besedilo 

po odstavkih. Vsak odstavek 

bo najprej prebrala učiteljica, 

nato ga boš prebral še ti. 

 

Tekočnost branja, 

zborno branje 

 

 

 

 

 

 

Andrej Geržina, Labodja 

družina si je gnezdišče 

uredila kar na pločniku, TV 

Slovenija, 22. maj 2020 ob 

10:16, Maribor – MMC RTV 

SLO. 

 

4.  Obkroži pravilne odgovore. Bralno razumevanje – 

odgovori na vprašanja 

 

5.  S pomočjo Paukove strategije 

povzemi bistvo besedila. 

1. V levi prostor zapiši besede, 

besedne zveze in povedi, ki se 

ti zdijo v posameznem 

odstavku pomembne. Nato 

izboljšaj svoje zapis tako, da 

podčrtaš pomembne besede, 

izbrišeš, popraviš, vstaviš 

določene ključne besede, 

besedne zveze.  

2. V desni prostor zapiši 

ključne besede, ki ti bodo 

pomagale pri priklicu 

informacij. 

3. Na podlagi teh ključnih 

besed napiši kratek povzetek 

zapisanega gradiva. 

Bralno razumevanje, 

bralne strategije – 

Paukova strategija 

Pečjak, S., Kramarič, M. 

(2015). Bralne strategije: 

priročnik za učitelje 3., 4. in 

5. razreda. Ljubljana: Rokus 

Klett. 
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Evalvacija srečanja 11 

Pri prvi nalogi je moral učenec vstaviti manjkajoče besede. Povedi, ki jih je prebral, je moral 

razumeti, da je lahko poiskal ustrezno besedo. Primer: Peter je star osem let in je __________ 

od svojega brata, ki je star šest let. Glede na to, da ni imel predlaganih besed, je nalogo dobro 

reševal. Pri le dveh primerih je potreboval več časa, da je našel rešitev. Pomoč je potreboval le 

pri že navedenem primeru in pri povedi Matic je ___________ obul superge, nato pa ugotovil, 

da bo potreboval natikače, zato se je sezul. Sledila ja gibalna naloga (gl. Slika 3), ki je že v 

samem navodilu zahtevala natančno branje in razumevanje. Navodilo je večkrat prebral, da ga 

je razumel. Pravilno je izvedel naloge. Sledilo je branje besedila. V eni minuti je prebral le 49 

besed. Že na začetku – v podnaslovu – je tri besede prebral napačno: vse  vsako, zadržujejo 

 združujejo, urbanem  urbanovem, kar je vplivalo nanj. Postal je nejevoljen, nemiren in se 

začel pritoževati. Do konca je prebral besedilo tako, da je odstavek prebrala najprej učiteljica 

in nato še učenec. Branju učiteljice je sledil s prstom. Naredil je le še štiri napake. Branje je bilo 

že zelo tekoče. Začel je izrazno, posnemal je branje in kar zadrževal dih, da bi bil čim hitrejši 

v branju. Vmes, med učiteljičinim branjem je pogledal na koledar, da je časovno umestil 

dogodek. To smo tudi pohvalili v povratni informaciji. Besedo zadržujejo je zopet napačno 

prebral, kar nismo šteli kot napaka. Napačno je prebral še besede bližini, je, živalmi, ali in sicer 

kot bližni, se, živali ter in. Te besede ne vplivajo na razumevanje celotnega besedila, a vplivajo 

na počasno branje, ker se mu je zdelo čudno, se je vrnil, a vseeno potem besede narobe prebral. 

Po gibalni nalogi po branju so sledila še tri kratka vprašanja izbirnega tipa, ki pa jih je pravilno 

rešil. Pri zadnji nalogi se je lotil še nove bralne strategije, in sicer Paukove strategije. Pri iskanju 

ključnih besed in bistvenih podatkov je učenec napredoval in ta del naloge dobro opravil, ko pa 

je moral to le še povzeti v smiselno obnovo, mu ni šlo. V predlogih smo zapisali, da se mora 

najprej vprašati, za katero besedilno vrsto gre, in glede na to zapisati bistvene podatke. Šlo je 

za novico in ne za opis živali, zato bi moral zapisati le, kje, kaj in kdaj se je to zgodilo. Tudi v 

samoevalvaciji je priznal, da je bil pri reševanju nalog k besedilu le delno uspešen, kljub temu 

da je na vprašanja odgovoril pravilno. Samoevalvacijski list je večinoma realno rešil, le pri 

upoštevanju ločil je precenil upoštevanje te kategorije. V povzetku smo zapisali, da je bilo 

njegovo branje že zelo tekoče, da je težje besede glasno zlogoval, da pa bo treba še posvetiti 

čas iskanju bistva. Na stopničkah napredka je ostal na isti stopnici, kar  pripisujemo predvsem 

počasnemu enominutnemu branju besedila. 
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Slika 3: Izvajanje gibalnih nalog 

 

 

Bralni trening 12  

Preglednica 23: Dejavnosti bralnega srečanja 12 

Št. 

naloge 

Navodilo posamezne naloge Cilj 

 

Vir naloge 

1.  a) V prazen okvir zapiši vse, kar 

ti pade na pamet ob besedi 

BARCELONA. 

b) Obkroži vse črke b. Podčrtaj 

vse črke a. Obarvaj vse besede, 

ki se končajo s črko i. 

Bralna strategija – 

pojmovna mreža  

 

Pozornost 

 

 

Pečjak, S., Kramarič, M. 

(2015). Bralne strategije: 

priročnik za učitelje 3., 4. 

in 5. razreda. Ljubljana: 

Rokus Klett. 

 

2. Glasno beri besedilo. Po eni 

minuti te bo učiteljica ustavila. 

Z rdečo barvico označi, kje si 

ostal.  

Potem boš glasno bral besedilo 

po odstavkih. Vsak odstavek bo 

najprej prebrala učiteljica, nato 

ga boš prebral še ti. 

 

Tekočnost branja, zborno 

branje 

 

 

 

 

 

To. G., Na začetku 

pandemije pozitivnih pet 

nogometašev Barcelone, 

2. junij 2020, Barcelona – 

MMC RTV SLO, STA. 

3. Ustno odgovori v celih povedih 

in zapiši kratek odgovor. 

 

Napiši ali nariši navodila šestih 

vaj, s katerimi se lahko ogreješ 

pri nogometu. Vsako vajo izvedi 

še ti in zapiši število ponovitev. 

Bralno razumevanje – 

odgovori na vprašanja 

 

Gibanje 
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4. S pomočjo Paukove strategije 

povzemi bistvo besedila. 

1. V levi prostor zapiši besede, 

besedne zveze in povedi, ki se ti 

zdijo v posameznem odstavku 

pomembne. Nato izboljšaj svoje 

zapis tako, da podčrtaš 

pomembne besede, izbrišeš, 

popraviš, vstaviš določene 

ključne besede, besedne zveze.  

2. V desni prostor zapiši ključne 

besede, ki ti bodo pomagale pri 

priklicu informacij. 

3. Na podlagi teh ključnih besed 

napiši kratek povzetek 

zapisanega gradiva. 

Bralno razumevanje, 

bralne strategije – 

Paukova strategija 

Pečjak, S., Kramarič, M. 

(2015). Bralne strategije: 

priročnik za učitelje 3., 4. 

in 5. razreda. Ljubljana: 

Rokus Klett. 

 

Evalvacija srečanja 12 

Ob prihodu je učenec samoiniciativno bral knjigo. Z navdušenjem je povedal, da je prebral kar 

dvaindvajset strani. To smo seveda takoj pohvalili. Kot v četrtem bralnem srečanju smo tudi 

tokrat začeli srečanje z izdelavo pojmovne mreže, tokrat o Barceloni. Glede na to, da ima rad 

nogomet in je njegov najljubši nogometni klub ravno iz Barcelone, smo predvideli, da bo 

zapisal veliko besed na to temo. Vendar to ni bilo tako. Zapisal je le besede žoga, država, Messi, 

nogometni klub, navijam za njih, narisal sem njihov znak. Ni zapisal veliko, smo ga pa s tem 

spodbudili, da poveže predznanje z besedilom v nadaljevanju. Sledilo je branje besedila. V 

minuti je prebral le 47 besed. To je bilo najmanj do sedaj, a zaradi tega ni postal nervozen kot 

po navadi. V tem delu je naredil štiri napake. Napačno prebrane besede so bile: vodilni klub  

vodnik kluba, imeli  imel, trenerja  trenèrja, pozitivnih  pozitivna. Branje v nadaljevanju 

je potekalo tako, da je odstavek najprej prebrala učiteljica, nato še učenec. Bral je tekoče, se 

približal učiteljičinemu branju, a je naredil še 13 napak. Napake niso vplivale na razumevanje 

besedil, vendar ga zmotijo pri ritmu branja, ker sliši napako, se ustavi, a je nato ne popravi. 

Primer: V kljubu (namesto v klubu) so jim nato na začetku … Slišal je, da nekaj ni v redu, se 

ustavil, a nato nadaljeval branje. V nadaljevanju je dobro odgovarjal na vprašanja o besedilu. 

Vedel je, da gre za novico, znal je poiskati avtorja ter kdaj in kje je bila novica objavljena. Tudi 

na vprašanje O čem govori besedilo? je smiselno odgovoril. Zapisal je tudi tri smiselna 

vprašanja, ki se nanašajo na besedilo. Po tej nalogi je sledila gibalna naloga, ki smo jo povezali 

z nogometom. Sam je zapisal šest vaj, s katerimi se ogreje pri nogometu, in te vaje je tudi 

uspešno izvedel. Kot v prejšnjem srečanju je tudi tokrat besedilo povzel s pomočjo Paukove 

strategije. Želeli smo, da vadi to strategijo. Ta naloga mu je bolje uspela kot eno srečanje prej. 

Poiskal je bistvene podatke in primerne ključne besede in s pomočjo le-tega zapisal odličen 

povzetek. V povratni informaciji smo ga pohvalili za povzemanje bistva in njegov napredek v 

tej prvini. Pohvalili smo tudi, da je datumsko umestil dogodek in na koledarju pogledal, kaj je 

on tisti dan počel. Pri tem smo ga vendarle opozorili, naj najprej prebere besedilo, šele nato naj 

pove svoje izkušnje in ideje, ker s tem svojo pozornost usmeri na druge stvari. V predlogih smo 

zapisali, da naj besede, ki jih napačno prebere kar popravi, četudi s tem izgubi čas, ker 

popravljena beseda ne šteje kot napaka. S tem smo ga skušali motivirati za naprej, ker ga malo 
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število napak in veliko prebranih besed motivira – je zelo tekmovalen. Na stopničkah napredka 

se je prestavil za pol stopnice navzgor proti cilju, kar je tudi prav, saj je napredoval v 

povzemanju bistva, tekočnosti in tudi sami motivaciji za branje.  

 

Bralni trening 13 

Preglednica 24: Dejavnosti bralnega srečanja 13 

Št. 

naloge 

Navodilo posamezne naloge Cilj  Vir naloge 

1.  Poišči, katere kratke besede se 

skrivajo v daljših besedah, in jih 

obkroži. 

Pozornost, 

besedni zaklad 

Pečjak, S. (1996). Kako do boljšega 

branja? Zavod Republike Slovenije 

za šolstvo: Ljubljana. 

2. Izvedi spodnje vaje. Vsak 

položaj zadrži za 30 sekund. 

Gibanje Pridobljeno s  

https://ucilnica.os-

skofljica.si/mod/resource/view.php

?id=2627 

3. Glasno beri besedilo. Po eni 

minuti te bo učiteljica 

zaustavila.  

Beri naprej po odstavkih. 

Najprej tiho preberi besedilo, 

nato besedilo še glasno preberi. 

Tekočnost branja, 

ponavljajoče 

branje  

N. K., Grozni Gašper osvojil otroke 

po vsem svetu! 12. 1. 2012, Malček 

– Bibaleze.si. Pridobljeno s 

https://www.bibaleze.si/novice/groz

ni-gasper-zasvojil-slovenske-

otroke.html  

4.  Z označevalcem označi bistvene 

podatke. Vsakemu odstavku 

dodaj naslov – poišči ključno 

besedo oz. besedno zvezo. 

Izdelaj miselni vzorec, v 

katerega boš zajel vse bistvene 

podatke. 

Bralno 

razumevanje, 

bralne strategije – 

pojmovna mreža 

Pečjak, S., Kramarič, M. (2015). 

Bralne strategije: priročnik za 

učitelje 3., 4. in 5. razreda. 

Ljubljana: Rokus Klett. 

 

Evalvacija srečanja 13 

V prvi nalogi je učenec v daljših besedah iskal nove besede. Primer: država  rž, drža. V 

nekaterih primerih je našel tudi več besed. Z nalogo ni imel večjih težav. Nalogi je sledila 

gibalna naloga. Navodila vaj so bila v slikah. Brez težav je izvedel vse vaje. Lotil se je besedila. 

Pripravili smo mu članek o Groznem Gašperju, o katerem tudi sam rad bere. Tema mu je bila 

znana, zato se tudi več kot dve strani dolgega besedila ni ustrašil. V enominutnem branju je 

prebral 70 besed, kar je kar 23 besed več kot na prejšnjem srečanju. V tej minuti je narobe 

prebral le besedo trmoglavost  tramoglavost, besedo náuk pa je naglasil kot naúk. V 

nadaljevanju je vsak odstavek prebral najprej tiho, nato glasno. Prvi odstavek je za tiho branje 

porabil 40 s, za glasno branje odstavka pa 1 min 40 s. Tiho branje mu je pomagalo pri 

tekočnosti. Bral je z malo premori, malo napakami, tudi vračanja nazaj ni bilo. Naredil je le še 

6 napak, ki niso vplivale na razumevanje (uspešnic  uspešnejši, film  filmi, sumljivo  

smrdljivo, da  kako, zmótno  zmôtno, tako  takoj). Ne glede na malo napak pa je skrb ta, 

da skoraj nobene napake ni popravil. Popravil je le eno napačno prebrano besedo. Pri zadnji 

nalogi je moral s pomočjo miselnega vzorca povzeti besedilo. Zelo dobro je pripravil miselni 

https://ucilnica.os-skofljica.si/mod/resource/view.php?id=2627
https://ucilnica.os-skofljica.si/mod/resource/view.php?id=2627
https://ucilnica.os-skofljica.si/mod/resource/view.php?id=2627
https://www.bibaleze.si/novice/grozni-gasper-zasvojil-slovenske-otroke.html
https://www.bibaleze.si/novice/grozni-gasper-zasvojil-slovenske-otroke.html
https://www.bibaleze.si/novice/grozni-gasper-zasvojil-slovenske-otroke.html
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vzorec, si prej označil le bistvene podatke in odstavkom poiskal smiselne naslove. Besedilo je 

na koncu ustno obnovil in bil pri tem zelo uspešen. V samoevalvaciji je zapisal, da ni dobro 

vzdrževal pozornosti, ker se je hotel pogovarjati z učiteljico, na to smo ga tudi sami opozorili v 

povratni informaciji. Bil je zadovoljen s hitrostjo in razumevanjem, mi pa smo ga pohvalili 

predvsem za ritem branja. Opozorili smo ga na polglasno izgovarjanje besed pri tihem branju 

in na popravljanje napačno prebranih besed. Ugotovili smo, da je njegovo branje bolj natančno 

in tekoče, če prej prebere besedilo tiho, a je za tiho branje porabil preveč časa. Videli smo, da 

besedila, za katera pozna ozadje, so mu poznana, veliko bolje in motivirano bere. Zapisali smo 

tudi, da je bilo veliko besed novih, in ga opozorili na to, da več besed kot pozna, boljše bo bral. 

Na stopničkah napredka se je umestil najvišje do sedaj, med tretjo in četrto stopnico.  

 

Bralni trening 14 

Preglednica 25: Dejavnosti bralnega srečanja 14 

Št. naloge Navodilo posamezne 

naloge 

Cilj 

 

Vir naloge 

1.  Besedam spodaj poskušaj 

dodati čim več različnih 

zlogov pred besedo, tako da 

boš dobil besede z 

različnimi pomeni. 

Besedni zaklad Pečjak, S. (1996). Kako do boljšega 

branja? Zavod Republike Slovenije 

za šolstvo: Ljubljana. 

2. Naredi šest sonožnih 

poskokov, nato dvakrat več 

počepov kot poskokov. 

Nadaljuj s petnajstimi 

izpadnimi koraki in 

nazadnje naredi še trikrat 

manj sklec kot izpadnih 

korakov.   

Natančno branje 

navodil, gibanje  

 

 

3. Glasno beri besedilo. Po eni 

minuti te bo učiteljica 

ustavila. Z rdečo barvico 

označi, kje si ostal. 

Glasno beri besedilo naprej. 

Najprej bo dve povedi 

prebrala učiteljica, nato dve 

še ti ter zopet učiteljica … 

Tekočnost branja, 

zborno branje  

Rowling, J. K. (1999). Harry Potter 

in dvorana skrivnosti. 1. poglavje 

Najobupnejši rojstni dan. [E-book]. 

Prevedel Kenda, J. J., EPTA 

Ljubljana, 2000. Pridobljeno s  

https://www.scribd.com/document/

242687780/Harry-Potter-in-

Dvorana-Skrivnosti-J-K-K-

Rowling  

4.  Odgovori na vprašanja in 

zapiši odgovore v celih 

povedih. 

Bralno 

razumevanje – 

odgovori na 

vprašanja 

 

 

Evalvacija srečanja 14 

Na prejšnjem srečanju smo ga opozorili na to, da več besed kot pozna, bolj tekoče bo njegovo 

branje, zato smo mu za začetek štirinajstega srečanja našli nalogo, v kateri je moral besedi 

dodati zloge pred besedo, da je dobil novo smiselno besedo. Takšne naloge so primerne za 

https://www.scribd.com/document/242687780/Harry-Potter-in-Dvorana-Skrivnosti-J-K-K-Rowling
https://www.scribd.com/document/242687780/Harry-Potter-in-Dvorana-Skrivnosti-J-K-K-Rowling
https://www.scribd.com/document/242687780/Harry-Potter-in-Dvorana-Skrivnosti-J-K-K-Rowling
https://www.scribd.com/document/242687780/Harry-Potter-in-Dvorana-Skrivnosti-J-K-K-Rowling
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širitev besedišča. Tej nalogi smo dodali še, da mora nekatere novo tvorjene besede uporabiti v 

povedih. Z nalogo je imel veliko težav. Potreboval je veliko pomoči. Predlagali smo mu, da naj 

kar poskuša dodajati črke in zloge, četudi bo narobe in da se bo že spomnil besed. Pri gibalni 

nalogi je moral najprej natančno prebrati navodilo. Pomagal si je tako, da je števila, zapisana z 

besedami, zapisal s številko in zraven nalogo, ki jo mora opraviti. V enominutnem branju je 

prebral 63 besed. V celotnem besedilu je napačno prebral 13 besed. Napak ni bilo veliko, glede 

na to, da so bila v besedilu tudi tuja imena (Vernon, Petunija, Dudley), je pa še vedno bilo kar 

nekaj takšnih napak, ki jih ni popravil, četudi poved z njo ni imela nobenega smisla. Glede na 

način branja, najprej učiteljičino branje dveh povedi in nato učenčevo branje istih povedi, bi 

moralo biti branje bolj tekoče, natančno, z nekaj izraznosti ter hitrejše. Lahko pa smo pohvalili 

odgovarjanje na vprašanja, saj je v večini pravilno in samostojno odgovoril na vsa vprašanja o 

odlomku. V povratni informaciji smo zapisali, da je besedilo razumel, kajti smejal se je 

prigodam mladega čarovnika. Sam je povedal, da so mu knjige zanimive, a se jih ne more lotiti, 

ker so premajhne črke, ker so preobsežne in ker so zapisane na beli podlagi. Pohvalili smo 

natančnost, a smo ga opozorili, da mora biti branje še hitrejše in z manj premori, zlasti če 

posnema učiteljičino branje. Sam ni bil zadovoljen s hitrostjo, natančnostjo, pozornostjo, 

reševanjem nalog, torej z večino kriterijev, zato se je na stopničkah napredka prestavil za pol 

stopnice nižje.  

 

Bralni trening 15  

Preglednica 26: Dejavnosti bralnega srečanja 15 

Št. 

naloge 

Navodilo posamezne naloge Cilj Vir naloge 

1.  Na sliki je ________________.  

Napiši vse, kar veš o tej živali. 

Preleti spodnje besedilo in zapiši 

5 vprašanj, kaj vse bi rad izvedel 

iz besedila. 

Bralna strategija – metoda 

PV3P  

 

 

Pečjak, S., Kramarič, M. 

(2015). Bralne strategije: 

priročnik za učitelje 3., 4. 

in 5. razreda. Ljubljana: 

Rokus Klett. 

2. V besedilu z zeleno barvico 

obarvaj vse besede, ki se 

končajo s črko i. 

Pozornost 

 

 

3. Izvedi spodnje vaje. Vsak 

položaj zadrži za 30 sekund. 

Gibanje Pridobljeno s  

https://ucilnica.os-

skofljica.si/mod/resource/

view.php?id=2627 

4. a) Glasno beri besedilo. Po eni 

minuti te bo učiteljica ustavila. 

Z rdečo barvico označi, kje si 

ostal. 

b) Besedilo bomo prebrali 

trikrat. 

– prvo branje: Besedilo bo 

glasno brala učiteljica. Učiteljica 

bo s prstom sledila besedilu, ti 

pa ob tem tiho beri besedilo.  

Tekočnost branja, zborno 

branje  

 

Vse o gepardih 

Pridobljeno s 

https://sites.google.com/si

te/vseogepardih/home  

https://ucilnica.os-skofljica.si/mod/resource/view.php?id=2627
https://ucilnica.os-skofljica.si/mod/resource/view.php?id=2627
https://ucilnica.os-skofljica.si/mod/resource/view.php?id=2627
https://sites.google.com/site/vseogepardih/home
https://sites.google.com/site/vseogepardih/home


Klara Omovšek Branje šestošolca s hiperkinetično motnjo Pedagoška fakulteta UL 

84 
 

– drugo branje: Besedilo bo 

glasno brala učiteljica. S prstom 

sledi besedilu in ob tem 

polglasno izgovarjaj besede, ki 

jih bo brala učiteljica. 

– tretje branje: Besedilo glasno 

beri in s prstom sledi besedilu. 

Učiteljica bo ob tem tiho brala 

besedilo. 

5.  a) Odstavkom v besedilu dodaj 

naslov. 

b) Dopolni tabelo. Zapiši 

ključne besede in zraven 

bistvene podatke.  

c) Napiši kratek povzetek 

besedila. 

Bralno razumevanje, 

bralne strategije – metoda 

PV3P, Paukova strategija  

Pečjak, S., Kramarič, M. 

(2015). Bralne strategije: 

priročnik za učitelje 3., 4. 

in 5. razreda. Ljubljana: 

Rokus Klett. 

 

Evalvacija srečanja 15 

Srečanje smo začeli z metodo PV3P. Najprej je učenec zapisal, kaj vse ve o gepardih. Napisal 

je 3 povedi, ki so se nanašale na fotografijo (izgled), ter dve povedi, ki jih je vedel sam, kje živi 

gepard in da gre za najhitrejšo kopensko žival. Nato je preletel besedilo in zapisal 5 smiselnih 

vprašanj, na katera je odgovoril, ko je besedilo prebral. Pred branjem besedila je naredil še vajo 

za pozornost – v besedilu je obarval besede, ki se končajo na i. S tem je še enkrat preletel 

besedilo. Pri nalogi je bil delno uspešen, kajti kar nekaj besed ni obarval. Postal je nemiren, 

zato smo nalogo skrajšali – besede, ki se končajo s črko i, je iskal le v enem odstavku. Sledila 

je gibalna naloga, pri kateri se je sprostil pred branjem. Sledilo je glasno enominutno branje. 

Prebral je 85 besed. V tej minuti je napačno prebral le 65 kg  56 kg. Pred njegovim glasnim 

branjem nadaljevanja besedila, je poslušal učiteljičino branje. Ob tem je imel pri prvem branju 

nalogo, da tiho bere zraven, v drugem branju pa je moral slediti s prstom in polglasno izgovarjati 

besede. Nato je bil na vrsti učenec. Besedilo je bral zelo tekoče, zelo malo je bilo daljših 

premorov. Nekatere dele besedila je bral že zelo hitro in tudi natančno. Napačno je prebral le 

še tri besede (kilogramov  gramov, privabljajo  privabijo, odpravljajo  odpravijo), kar 

ni vplivalo na razumevanje besedila. Uspešno branje je vplivalo, da je zadnjo nalogo dobro 

opravil. Znal je poiskati ključne besede oz. besedne zveze in tudi izluščiti bistvene podatke. Pri 

tem je le pri zadnjem odstavku zapisal malo preveč bistvenih podatkov, in sicer v več povedih. 

Na to smo ga opozorili v povratni informaciji ter mu svetovali, da naj povedi piše le v povzetku. 

Zapisal je dober povzetek in zajel vse bistvene podatke. Pohvalili smo še dobro tekočnost branja 

in glasno zlogovanje zahtevnejših besed. Po povzemanju besedila je tudi na lastna vprašanja v 

prvi nalogi odgovoril pravilno. Sam je bil s svojim branjem zelo zadovoljen in se zato na 

stopničkah napredka zopet prestavil na tretjo stopnico.   
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Bralni trening 16  

Preglednica  27: Dejavnosti bralnega srečanja 16 

Št. 

naloge 

Navodilo posamezne naloge Cilj Vir naloge 

1.  Hitro preberi besede in prečrtaj 

tisto, ki ne sodi zraven. 

Besedam, ki ostanejo, določi 

nadpomenke. 

Razumevanje in besedni 

zaklad, pozornost 

 

Prirejeno po: Holy, N. 

(2008). Učiteljska.net. 

Bralna vaja. 

Pridobljeno s 

https://uciteljska.net/ucit_

search_podrobnosti.php?i

d=3733  

2. a) Preberi, premisli in odgovori 

na vprašanja.  

– Kako bi rad bral danes in 

zakaj? 

– Kako se želiš počutiti med 

branjem? Pojasni.  

b) Izvedi spodnje vaje. Vsak 

položaj zadrži za 30 sekund. V 

mislih si ponavljaj odgovora na 

zgornja dva vprašanja. 

 

Bralna motivacija 

 

 

 

 

Gibanje 

Pridobljeno s  

https://ucilnica.os-

skofljica.si/mod/resource/

view.php?id=2627 

3. Glasno beri besedilo. Po eni 

minuti te bo učiteljica ustavila. 

Z rdečo barvico označi, kje si 

ostal. 

Udobno se namesti in poslušaj 

branje učiteljice, nato tudi ti 

glasno preberi besedilo. 

Tekočnost branja, zborno 

branje 

Pečjak, S. (1995). Ravni 

razumevanja in strategije 

branja. Trzin: Different 

(Besedilo: Gospodična 

učiteljica). 

4. Z modro barvico obkroži vse 

neznane besede.  

Besede izpiši in naredi svoj 

slovarček neznanih besed. 

 

Besedni zaklad 

 

  

5.  Odgovori na vprašanja. Bralno razumevanje, 

bralna strategija – 

odgovori na vprašanja 

 

 

Evalvacija srečanja 16 

Pri prvi nalogi je moral učenec hitro prebrati besede in poiskati tisto, ki ne sodi zraven, ostalim 

besedam pa nato poiskati nadpomenko. Težave pri določanju nadpomenke je imel le pri štirih 

od sedemnajstih primerov. Pri vseh je znal poiskati vsiljivca. Srečanje sva nadaljevala z dvema 

motivacijskima vprašanjema – Kako bi rad bral danes in zakaj? ter Kako bi se rad počutil med 

branjem? Iz odgovora na prvo vprašanje je razvidno, da si želi hitrega branja, predvsem zaradi 

rezultata. Odgovoril je: »Rad bi bral najhitreje do sedaj.«. Za samo počutje si je želel biti 

sproščen in umirjen, ker le tako lahko hitro bere in mu je branje zanimivo. Nato je pred branjem 

naredil gibalne vaje (gl. Slika 4 in Slika 5) in si ob tem namesto v mislih (ni natančno prebral 

navodila), odgovora na vprašanja glasno ponavljal. Na natančno branje navodil smo ga 

opozorili tudi v povratni informaciji na koncu. V začetnem glasnem branju je dosegel rezultat 

58 besed v minuti. Postal je zelo slabe volje, ker mu ni uspelo doseči rezultata 90 besed v minuti. 

https://uciteljska.net/ucit_search_podrobnosti.php?id=3733
https://uciteljska.net/ucit_search_podrobnosti.php?id=3733
https://uciteljska.net/ucit_search_podrobnosti.php?id=3733
https://ucilnica.os-skofljica.si/mod/resource/view.php?id=2627
https://ucilnica.os-skofljica.si/mod/resource/view.php?id=2627
https://ucilnica.os-skofljica.si/mod/resource/view.php?id=2627
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Bil je vznemirjen in jezen. Sledilo je moje branje besedila. Sledil je s prstom, vmes je gledal 

skozi okno. Potem je bil na vrsti on. Glede na nemirnost je bral dokaj tekoče, a s kar nekaj 

napakami, ki so vplivale na razumevanje besedila. Naredil je 13 napak. Ni bilo napake, ki bi jo 

popravil. Napake, ki so najbolj vplivale na razumevanje, so: nekje  nekaj, zanimivega  

zanimanega, smeli poskočiti  imeli počitek, kolešček klobase  kolaček klobase, lepem  

lepljenem. Pri vseh napačno prebranih besedah se je ustavil, ker je slišal, da nekaj ni v redu, a 

se ni trudil, da bi popravil. Želel je le čim prej prebrati besedilo. To je izrazil tudi na koncu, ko 

je rekel, da mu besedilo zaradi starinskega jezika sploh ni bilo všeč in da ni razumel, kaj je bral. 

Po branju je poiskal neznane besede in zanje s pomočjo SSKJ-ja zapisal razlago. Tudi odgovore 

na vprašanja je pisal površno, le da je odgovoril. V samoevalvaciji je zapisal, da je imel le dober 

ritem branja, da je upošteval ločila in da je ustrezno naglaševal, vse ostalo pa ni bilo dobro. Na 

stopničkah napredka se je prestavil spet na pol stopnice nižje. V povratni informaciji smo 

pohvalili napredek v tekočnosti in ga spodbudili, da naj ne obupa pri prvi težavi.  

Slika 4: Opazovanje gibalnih položajev 

 

Slika 5: Izvajanje gibalne naloge 
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Bralni trening 17  

Preglednica  28: Dejavnosti bralnega srečanja 17 

Št. 

naloge 

Navodilo posamezne naloge Cilj  

 

Vir naloge 

1.  Besedam spodaj poskušaj dodati 

čim več različnih zlogov tako, 

da boš dobil besede z različnimi 

pomeni. 

Besedni zaklad Pečjak, S. (1996). Kako do boljšega 

branja? Zavod Republike Slovenije 

za šolstvo: Ljubljana. 

2. Na tleh so razni predmeti, ki jih 

moraš hitro pospraviti v košaro 

na sredini sobe. Medtem boš 

odbijal balon napolnjen z 

zrakom, ki ti ne sme pasti na tla. 

 

Gibanje 

 

3. a) Glasno beri besedilo. Po eni 

minuti te bo učiteljica ustavila. 

Z rdečo barvico označi, kje si 

ostal. 

b) Besedilo boš prebral dvakrat.  

– prvo branje: Besedilo preberi v 

tišini. Vmes si s svinčnikom 

podčrtaj neznane besede in 

besede, ki se ti zdijo težje za 

branje. 

– drugo branje: Besedilo glasno 

beri in s prstom sledi besedilu. 

Tekočnost 

branja, 

ponavljajoče 

branje 

Stanton, A.(2010). Gospod Gnilc in 

tajno skrivališče. 1. poglavje 

Tajno skrivališče.[E-book]. Prevedel 

Gorenc, B., Mladinska knjiga 

Založba, d. d., Ljubljana 2012. 

Pridobljeno s  

https://pdfslide.net/documents/gospo

d-gnilc-in-tajno-

skrivalisce.html?page=12   

4. Odgovori na vprašanja in reši 

naloge. 

Bralno 

razumevanje, 

bralna 

strategija – 

odgovori na 

vprašanja  

 

  

 

Evalvacija srečanja 17  

Srečanje smo začeli z nalogo, s katero je imel v 14. srečanju kar nekaj težav. Takrat smo mu 

predlagali, da zloge besedam dodaja s poskušanjem, in na to smo ga pred reševanjem opomnili. 

Naloge se je res lotil na tak način in pri vsakem glagolu poiskal vsaj štiri predpone. Tri novo 

tvorjene besede je moral uporabiti v povedih. Pri tej nalogi je vse tri povedi začel z »Jaz«, na 

kar smo ga tudi opozorili, da moramo povedi začenjati z različnimi besedami. Pri gibalni nalogi 

(gl. Slika 6) je moral hkrati odbijati balon in prenašati predmete v košaro. Z enim balonom je 

bilo preveč enostavno, zato sva poskusila z dvema. Želel je izziv in z balonoma je imel kar 

veliko dela. Sledilo je glasno branje. V prvi minuti branja je prebral 70 besed in ob tem ni 

naredil nobene napake. Celotno besedilo je nato tiho prebral. Podčrtal je besede in besedne 

zveze, ki so mu neznane in zahtevnejše za branje. Teh je bilo okrog 20. Te so: šmajsno, 

žebljanih, pritlehna, škrlaten, namrgodil … Gre za besede s težjim soglasniškim sklopom, 

neznane besede, stilno zaznamovane besede. Skupaj sva jih prebrala še enkrat, nato pa je sledilo 

glasno branje besedila. Od teh podčrtanih besed je le eno besedo nato prebral napačno, in sicer 

besedo svilenim je prebral svinenim. Isto napako je ponovil še enkrat, ko se je pojavila ta beseda. 

https://pdfslide.net/documents/gospod-gnilc-in-tajno-skrivalisce.html?page=12
https://pdfslide.net/documents/gospod-gnilc-in-tajno-skrivalisce.html?page=12
https://pdfslide.net/documents/gospod-gnilc-in-tajno-skrivalisce.html?page=12
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Čeprav je besedilo najprej tiho prebral, podčrtal težje besede, jih ponovil, je pri glasnem branju 

še vedno naredil veliko napak. Bral je kar malo po svoje in ni se sekiral, ali razume prebrano 

ali ne in ali ima poved smisel ali ne. Bral je dokaj tekoče, hitro, a naredil veliko napak. Napake 

so vplivale tudi na razumevanje. Te so: nizi  niti, bunke  banke, čreva  črevja, okrutno 

 okruten, brbotalo  drobotalo. Izpustil je tudi nekaj besed in črk. Branju so sledile le še 

naloge ob besedilu. Bil je 79-odstotno uspešen. Glede na zahtevnost besedila je besedilo kar 

dobro razumel in tudi znal zapisati povzetek. V samoevalvaciji je zapisal, da je bil delno 

uspešen pri natančnosti in hitrosti branja, pri vseh ostalih kategorijah je bil uspešen. Na 

stopničkah napredka je ostal na tretji stopnici. V tem srečanju smo pohvalili tekočnost branja, 

reševanje prve naloge in napredek v obnavljanju besedil. Kljub temu da je bil jezen in nemiren 

zaradi počasnejšega branja zahtevnih besed, pa je ostal do konca zbran in motiviran, da bi 

končal vse naloge, kar smo pohvalili v evalvaciji. Opozorili smo ga, da naj se ne obremenjuje 

z besedilom, ampak naj le bere in tako izboljša tekočnost in naj ne obupa. Ugotovili smo, da je 

od srečanj že kar malo utrujen. Besedila z veliko premega govora in nerealnimi dogodki mu 

sploh niso všeč. Pri načrtovanju naslednjih srečanj smo to upoštevali in poiskali krajša besedila, 

s temami, ki so mu blizu, poleg tega pa na srečanjih pripravili manj nalog.   

Slika 6: Izvajanje gibalne naloge 
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Bralni trening 18  

Preglednica 29: Dejavnosti bralnega srečanja 18 

Št. naloge Navodilo posamezne naloge Cilj 

 

Vir naloge 

1.  Dopolni. 

Danes si pri branju želim …, ker 

… To bom dosegel … 

Bralna motivacija   

2. Izdelaj antistresno žogico. Žogica 

ti lahko služi kot pripomoček pri 

branju. Pred in med branjem ter 

po njem lahko s pomočjo žogice 

sprostiš napetost.  

Preden začneš s postopkom, 

moraš pripraviti pripomočke in 

postopek urediti v pravilno 

zaporedje. Na prazne črte napiši 

zaporedne številke postopka. 

Branje postopka, 

bralno razumevanje 

 

3. a) Besedilo glasno beri. Učiteljica 

te bo po eni minuti zaustavila. S 

prstom pokaži, kje si ostal. 

b) Nadaljuj z glasnim branjem. 

Vsak odstavek beri toliko časa, 

dokler branje ne bo dovolj tekoče. 

Tekočnost branja, 

ponavljajoče branje 

Prirejeno po: Dijaski.net. 

Gradivo: slon. Trobčarji. 

Pridobljeno s  

https://dijaski.net/gradivo/

bio_ref_slon_02  

4. Izvedi spodnje vaje, ki so na sliki.    Gibanje  

  

5.  a) Besedilu dodaj naslov.  

b) Med seboj primerjaj lastnosti 

afriškega in azijskega slona. Z 

modro barvo obarvaj značilnosti, 

ki se nanašajo le na afriškega 

slona, z rumeno pa obarvaj 

značilnosti azijskega slona. 

c) Vennov diagram uporabljamo 

za primerjavo dveh oseb, 

predmetov, živali, stališč itd. 

Vennov diagram predstavljata dva 

prekrivajoča se kroga. V 

prekrivajočem delu obeh krogov 

prikazujemo skupne značilnosti 

dveh oseb, predmetov, živali, v 

preostalih dveh delih kroga pa 

specifične značilnosti posameznih 

oseb, predmetov, živali itd.  

Uporabi Vennov diagram za 

primerjavo afriškega in azijskega 

slona. 

Bralno razumevanje, 

bralne strategije – 

Vennov diagram 

Pečjak, S., Kramarič, M. 

(2015). Bralne strategije: 

priročnik za učitelje 3., 4. 

in 5. razreda. Ljubljana: 

Rokus Klett. 

 

 

 

https://dijaski.net/gradivo/bio_ref_slon_02
https://dijaski.net/gradivo/bio_ref_slon_02
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Evalvacija srečanja 18  

Srečanje smo začeli z vprašanjem o branju. Želeli smo, da učenec ozavesti, zakaj s trudimo z 

bralnimi srečanji. Zapisal je, da bi rad bral hitreje in natančneje, da mu bo lažje. To bo dosegel 

z zbranostjo, je še dodal. Nadaljevali smo z drugo nalogo. V nalogi je šlo za branje o postopku. 

Faze postopka je moral nato oštevilčiti. Pomagal si je s prislovi (najprej, na koncu) in nato še 

logično umestil ostala dva dela postopka. Z našo pomočjo je izdelal antistresno žogico. S 

pomočjo le-te si lahko pomaga pred in med branjem ter po njem za sprostitev napetosti. Tudi 

kasneje, med branjem, je žogico že stiskal v rokah in mu to ni vzelo pozornosti. Sledilo je glasno 

branje besedila. Hitrost njegovega branja je bila 96 prebranih besed v minuti. To je bil najboljši 

rezultat do sedaj. Povedal je, da je zelo vesel takšnega rezultata in da je že blizu cilja. V tej 

minuti je naredil le eno napako. Napačno je prebral besedo več  večji, kar ni vplivalo na 

razumevanje besedila. Ob prvem branju besedila je naredil nato še 26 napak. Napake, ki je 

delal, so izpuščanje in dodajanje črk (najmanjši  manjši, zaznavati  zaznati, kjer  ker, 

rastlinojedi  rastlinojedci), prvi del besede pravilno prebere, nato besedo prebere po svoje 

(sorodnih  sorodnikov, družabne  družbene), izpuščanje besed ter povsem napačno 

prebrane besede/izmišljene besede (od  in, rabijo  razbijajo, tlačijo  treščijo). Na vse 

napake smo ga opozorili in nato jih je v drugem, tretjem ali četrtem branju odstavka že odpravil. 

Tekočnost branja je vadil s ponavljajočim se branjem in vsak odstavek je prebral tolikokrat, da 

je bilo branje približno tekoče in brez napak. Dva odstavka je moral prebrati štirikrat, vse ostale 

odstavke je bral trikrat, krajše odstavke pa le dvakrat. Pri tej nalogi se je trudil, da je bral res 

natančno, ker je hotel čim manjkrat prebrati besedilo. Zgodilo pa se je, da je že odpravil napako 

v drugem branju, a je potem drugje naredil napako. To ga je vznemirilo, a je kljub temu dobro 

držal pozornost. Ko se je utrudil, je samoiniciativno želel narediti gibalne vaje. To mu je 

pomagalo, da sva potem naredila še naloge ob besedilu. Tokrat je povzel besedilo s pomočjo 

Vennovega diagrama. Glede na to, da je šlo z primerjavo dveh vrst slonov, je ta strategija 

uporabna za povzemanje bistva. Tako je s pomočjo Vennovega diagrama na koncu tudi ustno 

obnovil besedilo, s čimer ni imel težav. V samoevalvaciji je označil, da je zadovoljen s hitrostjo 

branja in ritmom, vzdrževanjem pozornosti in upoštevanjem ločil, ni pa bil zadovoljen z 

natančnostjo in pa z reševanjem nalog. Pri reševanju nalog je zapisal, da je potreboval pomoč. 

Tu je šlo za novo strategijo, s katero se je prvič srečal, zato mu je bilo treba pojasniti način, 

bistvene podatke pa je poiskal in razvrstil sam. V povratni informaciji smo zapisali, da mu 

večkratno branje pomaga pri tekočnosti, da se je dobro lotil zaporedja postopka – najprej je 

prebral celotno besedilo, nato po delih – ter pohvalili, da je v navodilih za Vennov diagram 

ključne podatke, ki so pomembni za reševanje naloge, pobarval z barvicami. Opozorili smo ga 

na branje predlogov skupaj z besedo in da naj se vrne na določeno poved pri branju, če se mu 

ta zdi nerazumljiva. Sam je svoje branje prvič umestil na četrto stopnico.   

 

Bralni trening 19 

Preglednica 30: Dejavnosti bralnega srečanja 19 

Št. 

naloge 

Navodilo posamezne naloge Cilj  

 

Vir naloge 
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1.  a) Marko se je odločil, da bo 

med počitnicami prebral svoj 

najljubši roman. Uredi pogovor, 

da bo smiseln. 

b) Odgovori na vprašanja. 

Bralno 

razumevanje, 

bralna 

motivacija 

Holy, N. (2015). Učiteljska.net. 

Pogovori. Knjižnica. 

Pridobljeno s  

https://uciteljska.net/kvizi/Pogovori

Web/page11.html  

2. Premikaj se kot živali na slikah. 

Vsako gibanje živali oponašaj 

eno minuto. Vaje izvajaj na 

hodniku. 

 

Gibanje 

 

3. a) V spodnjem kvadratu poišči 

števila od 1 do 30 v pravem 

zaporedju (1, 2, 3 …), in sicer 

naprej in na enak način nazaj. 

b) Z modro barvico po vrsti 

poveži vsa soda števila. 

Pozornost Vilar, J. (2013). Razvijanje 

pozornosti in koncentracije: zbirka 

vaj. Grosuplje: OŠ Louisa Adamaiča 

Grosuplje. Pridobljeno s 

http://www.cresnjevec.si/files/2011/0

7/vaje_za_koncentracijo_leto2013.pd

f  

4. Besedilo glasno beri. Učiteljica 

te bo po eni minuti zaustavila. S 

prstom pokaži, kje si ostal. 

Nadaljuj z glasnim branjem. 

Besedilo beri toliko časa, dokler 

branje ne bo dovolj tekoče. 

 

Tekočnost 

branja, 

ponavljajoče 

branje  

Kramarič, M. et al. (2013). Lili in 

Bine 3: učbenik za slovenščino v 

tretjem razredu osnovne šole. 

Ljubljana: Rokus Klett (Besedilo: 

Deželi večnega ledu). 

5. Med seboj primerjaj najhladnejši 

celini na Zemlji. Značilnosti 

posamezne celine in skupne 

značilnosti vpiši v Vennov 

diagram. Na koncu napiši kratek 

povzetek besedila. 

Bralno 

razumevanje 

Bralne 

strategije 

Pečjak, S., Kramarič, M. (2015). 

Bralne strategije: priročnik za 

učitelje 3., 4. in 5. razreda. Ljubljana: 

Rokus Klett. 

 

Evalvacija srečanja 19 

Glede na to, da ima učenec po navadi težave z zaporedjem dogodkov, smo zopet pripravili vajo 

za urejanje pogovora v smiselno zaporedje. Pogovor je v smiselno zaporedje postavljal že na 6. 

bralnem srečanju, a mu takrat ni uspelo. Tokrat se je naloge lotil bolje in je najprej prebral 

celotno besedilo. Povedi je natančno prebral. Prvi del pogovora je sam smiselno uredil, nato je 

potreboval malo naše pomoči – tri odseke mu je prebrala učiteljica, nato pa je do konca dele 

pogovora v smiselno zaporedje razvrstil sam. Pravilno je odgovoril na vprašanja o pogovoru in 

zapisal, da bo med počitnicami tudi sam prebral knjigo o prigodah Groznega Gašperja. Gibalna 

naloga je bila domiselno izpeljana – moral je oponašati živali na sliki. V tretji nalogi je izvedel 

vaji za pozornost. Prvi del je pravilno izpeljal, v drugem delu pa je napačno prebral navodilo in 

je namesto povezal soda števila, te obkrožil. V evalvaciji srečanja smo ga tudi opozorili, da 

mora tudi navodila brati natančno in ne samo besedila. Vsaka vaja na srečanju je z namenom 

in jo mora rešiti čim bolje. Sledilo je branje besedila z naslovom Deželi večnega ledu. Učenec 

je v eni minuti glasno prebral 80 besed. Pri branju je želel biti hiter in je zato v tej minuti naredil 

kar deset napak. Do konca besedila nato ni naredil nobene napake več. Skoraj vse napake so 

narejene v dveh povedih, saj je poved začel z napačno prebrano besedo in je do konca povedi 

besede prebral po svoje. Primer: Najhladnejši celini na Zemlji sta …  Najhladnejša celina je 

… Poved Kljub ledeno mrzli vodi in vetrovom živijo v bližini obeh tečajev razne rastline in 

živali je učenec prebral povsem napačno in brez pomena Kljub … je vetrovno živijo v bližnjih 

https://uciteljska.net/kvizi/PogovoriWeb/page11.html
https://uciteljska.net/kvizi/PogovoriWeb/page11.html
http://www.cresnjevec.si/files/2011/07/vaje_za_koncentracijo_leto2013.pdf
http://www.cresnjevec.si/files/2011/07/vaje_za_koncentracijo_leto2013.pdf
http://www.cresnjevec.si/files/2011/07/vaje_za_koncentracijo_leto2013.pdf
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obeh tečajih razen rastline in … Na napačno prebrane besede smo ga opozorili, tako da je že 

pri vnovičnem branju povedi pravilno prebral. Za nalogo je moral s pomočjo Vennovega 

diagrama primerjati celini. Ta strategija mu je bila znana že s prejšnjega srečanja, zato s tem ni 

imel težav. Šel je po vrsti čez besedilo in si podčrtal podatke. Nato je podatke umestil v pravilne 

prostorčke in za konec pisno povzel besedilo. Nalogo je reševal povsem samostojno in pravilno. 

Sam je bil po srečanju zelo zadovoljen z reševanjem nalog, kar smo v povratni informaciji 

pohvalili. Pohvalili smo manj zatikajoče branje, hitrost, tudi razumevanje je bilo boljše. 

Pohvalili smo izčrpen povzetek. Opozorili smo ga na natančno branje besed, če bo želel 

besedilo že v prvem in drugem branju razumeti. Na stopničkah napredka je ostal na 4. stopnički.  

 

Bralni trening 20 

Preglednica 31: Dejavnosti bralnega srečanja 20 

Št. 

naloge 

Navodilo posamezne naloge Cilj  Vir naloge 

1.  Obkroži, kaj velja zate. 

V tem tednu želim na bralnih 

treningih … 

Dopolni poved. 

Branje zame pomeni … 

Bralna 

motivacija 

  

2. Z obema rokama hkrati simetrično 

nariši oblike – krog, trikotnik, 

pravokotnik, kvadrat ter kvadrat 

nato dopolni do hiše. Zraven 

nariši še drevo. 

 

Usklajeno 

gibanje oči in 

rok 

 

3. Čim hitreje poskusi prebrati 

povedi v smeri puščice. Premikaj 

le oči in ne obračaj glave. 

Pozornost, 

hitrost branja 

   

  

4. a) V tišini beri besedilo. Po eni 

minuti te bo učiteljica ustavila. S 

prstom pokaži, kje si ostal.  

b) Nato glasno beri besedilo 

naprej. Po eni minuti te bo 

učiteljica ustavila. S prstom 

pokaži, kje si ostal. 

c) Glasno preberi besedilo do 

konca.  

č) Podčrtaj neznane besede, jih 

vpiši v slovar neznanih besed ter 

na spletu poišči razlago. 

d) Poslušaj glasno branje 

učiteljice. Sledi s prstom.  

e) Besedilo še enkrat glasno 

preberi. 

 

Tekočnost 

branja, zborno, 

ponavljajoče 

branje 

Holy, N. (2006). Učiteljska.net. 

Metulji. Pridobljeno s 

https://www.uciteljska.net/kvizi/Ho

tPot/Ucimo/BranjeZrazum/metulji/

metulji1.htm  

  

5. Izvedi spodnje naloge. Gibanje  

6. Odgovori na vprašanja o besedilu. Bralno 

razumevanje, 

bralna 

strategija – 

Prirejeno po: Holy, N. (2006). 

Učiteljska.net. Vešče in metulji. 

Pridobljeno s 

https://www.uciteljska.net/kvizi/Ho

https://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Ucimo/BranjeZrazum/metulji/metulji1.htm
https://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Ucimo/BranjeZrazum/metulji/metulji1.htm
https://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Ucimo/BranjeZrazum/metulji/metulji1.htm
https://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Ucimo/BranjeZrazum/metulji/metulji1.htm
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odgovori na 

vprašanja  

tPot/Ucimo/BranjeZrazum/metulji/

metulji1.htm  

 

 

Evalvacija srečanja 20 

Naredili smo dva dneva premora, ker je bil na zadnjih treh srečanjih učenec zelo utrujen, 

nemotiviran in smo sklepali, da potrebuje premor. Po dveh dneh premora, smo se na začetku 

spomnili, kaj si želimo doseči z bralnimi srečanji – tekočnost branja, razumevanje, določeno 

hitrost pri branju. Zapisal je, da branje zanj pomeni, da bere knjige, da izve kaj novega in da si 

gradi besedišče. Odgovor smo pohvalili in nato nadaljevali z nalogo, v kateri je soročno risal 

oblike. Pri tem je pomembna usklajenost gibanja oči in rok. Šlo mu je zelo dobro in tudi zabaval 

se je ob tem, tako da je nanj delovalo motivacijsko. V tretji nalogi je moral slediti puščicam in 

prebrati tri povedi. Tu je smel le premikati oči, tako da je bila to vaja tako za pozornost kot tudi 

za tekočnost branja. Brez pomoči prsta mu tu ne bi uspelo, ker so ostale puščice preusmerjale 

njegovo pozornost. Sledilo je branje besedila. Želeli smo primerjati hitrost tihega in glasnega 

branja. Začel je s tihim branjem in v minuti prebral 70 besed. Pri glasnem branju je prebral le 7 

besed manj. Pričakovano med načinoma branja ni velike razlike, kajti učenec se pred 

zahtevnejšo besedo ustavi, jo napačno prebere, se vrača nazaj ter v obeh primerih na ta način 

zavira branje. Bil pa je zelo natančen pri branju. V celotnem besedilu je pri prvem glasnem 

branju naredil le pet napak. Zanimivo je to, da je največ napak naredil prav v začetnem 

odstavku, ki ga je že predhodno tiho prebral (tipalnicami  trepalnicami, oprsje  oprsjem, 

zadek  zarodek). Napake je odpravil v zadnjem glasnem branju. Še pred tem smo skupaj 

poiskali neznane besede in razlago zanje (vzmet in polarizirana svetloba) ter poslušal je glasno 

branje učiteljice. Zelo se je približal učiteljičinemu branju. Sledile so štiri gibalne naloge in na 

koncu še vprašanja o besedilu. Bil je 71-odstotno uspešen. Imel je kar nekaj težav. Težave je 

imel predvsem za to, ker se mu ni dalo natančno poiskati odgovora v besedilu, niti si ga ni 

zapomnil. Pri branju se še vedno preveč ukvarja z dekodiranjem in ne z razumevanjem besedila. 

V povratni informaciji smo pohvalili napredek v tekočnosti, na področju razumevanja pa bo 

moral še delati. Tudi sam je v samoevalvaciji zapisal, da je imel težave le pri reševanju nalog. 

Ugotovili smo, da v začetnih delih besedila naredi največ napak, ker je nesproščen in želi biti 

zelo hiter. Predlagali smo mu, da naj pred vsakim branjem najprej preleti besedilo, naj tiho 

prebere prve tri povedi, da sprosti napetost, nato pa naj zadiha in se sproščeno loti branja. 

Pohvalili smo tudi, da je v dveh dneh, kolikor je imel premora, tudi sam bral, ker ni želel »pasti« 

iz ritma. Poleg tega smo omenili tudi pohvalo učiteljice, ki je opazila njegov napredek v branju. 

Na stopničkah napredka je ostal na 4. stopnici.  

 

Bralni trening 21 

Preglednica 32: Dejavnosti bralnega srečanja 21 

Št. 

naloge 

Navodilo posamezne naloge Cilj  

 

Vir naloge 

https://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Ucimo/BranjeZrazum/metulji/metulji1.htm
https://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Ucimo/BranjeZrazum/metulji/metulji1.htm
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 Bralni trening vsebuje pet nalog. 

Na hitro preleti vse naloge. Na 

prazne črte zapiši, v katerem 

vrstnem redu se jih boš lotil. 

Motivacija   

1. Pozorno preberi. Ena beseda v 

povedi ni prava. Popravi jo in 

poved bo postala smiselna. 

Napačna je le ena črka. Pravilno 

rešitev zapiši na koncu povedi. 

 

Pozornost, tekočnost 

branja, razumevanje  

Holy, N. (2006). 

Učiteljska.net. Napačna 

črka (1). Pridobljeno s 

https://www.uciteljska.net

/kvizi/HotPot/Ucimo/BIgr

e/NapacnaCrka1.htm  

2. Na tla ob steno položi škatlo (od 

jajc). Z razdalje dveh metrov 

meči namizno teniško žogico in 

poskušaj zadeti enega od 

prostorčkov v škatli. Navodilo si 

skiciraj.  

Imaš dvajset poskusov. Zapiši 

svoj rezultat. 

Gibanje, razumevanje 

navodil 

  

 

3. Z modro barvico obkroži vse 

črke r. 

Z rumeno barvico obkroži vse 

črke p. Z rdečo obkroži vse črke 

b. 

Za vsak b naredi en počep, za 

vsako črko p naredi en poskok, 

za vsako črko r pa naredi dva 

predklona. 

Pozornost, gibanje  

  

5.  Glasno beri besedilo. Po eni 

minuti branja te bo učiteljica 

ustavila. Z rdečo barvico označi, 

kje si ostal. Nato besedilo glasno 

preberi do konca. Učiteljica te 

bo opozorila na vse napačno 

prebrane besede. Podčrtaj jih in 

preberi celotno besedilo še 

enkrat. 

Tekočnost branja Pečjak, S., Kramarič, M. 

(2015). Bralne strategije: 

priročnik za učitelje 3., 4. 

in 5. razreda. Ljubljana: 

Rokus Klett (Besedilo: 

Slovenske pokrajine). 

 Spoznal boš primerjalno 

matriko, s katero lahko 

primerjamo dva ali več pojmov 

po več značilnostih.  

Premisli in odgovori. 

Katere pojme smo primerjali v 

besedilu? 

Po katerih značilnostih smo jih 

primerjali? 

Dopolni tabelo. 

Bralno razumevanje, 

bralne strategije – 

primerjalna matrika 

Pečjak, S., Kramarič, M. 

(2015). Bralne strategije: 

priročnik za učitelje 3., 4. 

in 5. razreda. Ljubljana: 

Rokus Klett. 

 

Evalvacija srečanja 21  

Bralno srečanje smo začeli s preletom vseh nalog in nato si je sam določil, v katerem vrstnem 

redu se jih bo lotil. Branje besedila in naloge k besedilu si je pustil za konec. V prvi nalogi je 

moral poiskati napačno besedo v povedi in v njej popraviti črko, da je poved postala smiselna. 

S to nalogo ni imel težav. Našel je prav vse besede in jih popravil. V tretji nalogi je našel vse 

https://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Ucimo/BIgre/NapacnaCrka1.htm
https://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Ucimo/BIgre/NapacnaCrka1.htm
https://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Ucimo/BIgre/NapacnaCrka1.htm
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črke, vendar smo ga ob tem opozorili, da navodila ni natančno prebral in je črki r in p pobarval 

namesto obkrožil. V tej nalogi je moral biti pozoren na črke, a je predvsem natančnost branja 

navodil tisto, kar želimo izboljšati pri njegovem branju. Dobro je prebral in upošteval navodilo 

gibalne naloge. Prav tako je tudi v drugi nalogi dobro skiciral navodilo naloge in jo pravilno 

izvajal. Sledilo je branje besedila z naslovom Slovenske pokrajine. V minuti je prebral le 58 

besed, kar je veliko manj kot v zadnjih srečanjih, a je naredil ob tem le dve napaki, za kar smo 

ga pohvalili. V celotnem besedilu je nato naredil le še eno napako. Nobena od napak ni vplivala 

na razumevanje besedila. Na napačno prebrane besede smo ga opozorili in pri drugem branju 

je te napake odpravil in prebral celotno besedilo brez napak. Po branju se je srečal z novo bralno 

strategijo, in sicer s primerjalno matriko. Z njo je primerjal pojme po značilnostih. S to strategijo 

se je srečal prvič in jo tudi dobro reševal. Pomoč je potreboval pri iskanju značilnosti, nato pa 

je sam dopolnil tabelo. S pomočjo le-te je obnovil besedilo.  Sam ni bil zadovoljen s hitrostjo 

branja, reševanjem nalog in pozornostjo, zato se je na stopničkah napredka prestavil pol 

stopnice nižje. V povratni informaciji smo pohvalili njegovo natančnost, ga spodbudili k branju 

predlogov skupaj z besedo in k natančnemu branju navodil.  

 

Bralni trening 22 

Preglednica 33: Dejavnosti bralnega srečanja 22 

Št. 

naloge 

Navodilo posamezne naloge Cilj  

 

Vir naloge 

1. V spodnji skupini črk poišči 

imena nekaterih živali. Čim 

hitreje sledi vrsticam in poišči 

živali. Obkroži najdena imena in 

zraven štej, koliko živali si 

našel.  

 

Pozornost 

Vilar, J. (2013). Razvijanje 

pozornosti in koncentracije: 

zbirka vaj. Grosuplje: OŠ Louisa 

Adamiča Grosuplje. Pridobljeno s 

http://www.cresnjevec.si/files/201

1/07/vaje_za_koncentracijo_leto2

013.pdf  

2. Napihni dva balona. Balona čim 

večkrat odbij z dlanjo v zrak, ne 

da bi se dotaknila tal. Isto 

poskusi z glavo in z roko, z 

nogo in roko, z nogo ... 

Gibanje   

 

3. Glasno beri recept. Po eni 

minuti branja te bo učiteljica 

ustavila. Z rdečo barvico označi, 

kje si ostal.  

Nadaljuj z glasnim branjem. 

Učiteljica te bo opozorila na 

nepravilno prebrane besede. 

Povedi, kjer si naredil napako ali 

napake, preberi še enkrat. 

Tekočnost branja  Pečjak, S. (1995). Ravni 

razumevanja in strategije branja. 

Trzin: Different (Besedilo: 

Pomarančno mleko) 

4. Reši naloge. Dopolni, obkroži in 

odgovori na vprašanja. 

 

Bralno 

razumevanje 

Prirejeno po: Pečjak, S. (1995). 

Ravni razumevanja in strategije 

branja. Trzin: Different 

 

 

http://www.cresnjevec.si/files/2011/07/vaje_za_koncentracijo_leto2013.pdf
http://www.cresnjevec.si/files/2011/07/vaje_za_koncentracijo_leto2013.pdf
http://www.cresnjevec.si/files/2011/07/vaje_za_koncentracijo_leto2013.pdf
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Evalvacija srečanja 22 

V prvi nalogi je moral učenec najti imena živali znotraj skupine črk. Nalogo je dobro reševal in 

našel kar 21 imen živali. Gibalne naloge z balonoma je pravilno izvedel in ob tem užival (gl. 

Slika 7). Sledilo je branje besedila. Tokrat se je srečal z receptom. Glede na to, da rad kuha, 

smo mu pripravili tudi takšno besedilo, ker branje receptov zahteva natančnost. V enominutnem 

branju je prebral 79 besed. Naredil je le eno napako, ki ni vplivala na razumevanje (stiskalnico 

 stiskalo). Besedilo je prebral do konca in naredil le še eno napako (kozarce  kozarec), ki 

prav tako ni vplivala na razumevanje besedila. Branje je bilo zelo tekoče, z malo premori, tudi 

pozornost je bila ves čas usmerjena na besedilo. Naloge je reševal zelo uspešno. Pri dveh 

nalogah je potreboval pomoč. Dosegel je vse točke. Vse to smo zapisali tudi v povratni 

informaciji in v njej nekaj besed namenili motiviranju. Opazili smo, da je že utrujen od bralnih 

srečanj, in ga zato spomnili, kaj želimo doseči, kaj si on želi doseči in naj še malo zdrži, saj so 

le še tri srečanja do konca. V samoevalvaciji je zapisal, da je bil povsod uspešen, le pri reševanju 

nalog je bil delno uspešen zaradi učiteljičine pomoči. Na stopničkah napredka je ostal na četrti 

stopnici.  

Slika 7: Izvajanje gibalne naloge 

 



Klara Omovšek Branje šestošolca s hiperkinetično motnjo Pedagoška fakulteta UL 

97 
 

Bralni trening 23 

Preglednica  34: Dejavnosti bralnega srečanja 23 

Št. 

naloge 

Navodilo posamezne naloge Cilj  Vir naloge 

1.  Udobno se namesti in pozorno 

poslušaj pravljico z naslovom 

Cesarjeva nova oblačila. 

Motivacija za branje Pravljični kanal (14. 8 

2015). Pravljica: 

Cesarjeva nova oblačila 

(H. C. Andersen) [video]. 
Pridobljeno s 

https://www.youtube.com

/watch?v=dnindUyCjLU   

2. a) Glasno beri povedi. Po eni 

minuti te bo učiteljica ustavila. 

Z rdečo barvico označi, kje si 

ostal.  

b) Glasno beri povedi naprej.  

c) S številkami od 1 do 11 

označi, kako so si sledili 

dogodki v pravljici. 

č) Na koncu preberi povedi v 

pravilnem zaporedju. 

 

Tekočnost branja, bralno 

razumevanje 

Besedilo: Cesarjeva nova 

oblačila  

(Povedi smo zapisali 

sami.) 

3. Na hodniku si postavi poligon 

tako, kot kaže spodnja slika. 

Potrebuješ še žogo. Pojdi čez 

poligon tako, da:  

 žogo kotališ z eno roko,  

 žogo vodiš z nogo, 

 vzvratno kotališ žogo, 

 vzvratno vodiš žogo z 

nogo. 

Gibanje, branje navodil    

  

4. Zapiši kratke odgovore na 

vprašanja o pravljici. 

Bralno razumevanje, 

bralna strategija – 

odgovori na vprašanja 

 

 

Evalvacija srečanja 23 

Tokrat smo bralno srečanje začeli s poslušanjem pravljice. Učencu smo predvajali zvočni 

posnetek pravljice, njegova naloga pa je bila, da pozorno posluša. V drugi nalogi smo združili 

glasno branje in določanje vrstnega reda dogodkov, kot so si sledili v pravljici. V minuti je 

prebral 66 besed, kar je dober rezultat glede na to, da se povedi niso navezovale druga na drugo. 

Naredil je tri napake pri branju (neznansko  neznano, pretvarjata  predstavita, poštnega 

 poštenega), kar pa ni vplivalo na razumevanje besedila. Do konca besedila je naredil le še 

eno napako, ko je zamenjal vrstni red besed. Nekaj ločil (3) pri prvem branju ni upošteval. 

Sledilo je določanje vrstnega reda dogodkov. Pri tej nalogi je potreboval malo usmeritev. Ko 

mu je uspelo, je besedilo še enkrat prebral. Branje je bilo tekoče, brez daljših premorov in tudi 

natančno. Pri tretji nalogi je postavil poligon po načrtu in nato uspešno na različne načine čez 

poligon vodil žogo. S 94-odstotno uspešnostjo je tudi odgovoril na vsa vprašanja o pravljici. V 

samoevalvaciji je zapisal, da je bil v vseh kategorijah zelo uspešen in tudi na stopničkah 

https://www.youtube.com/watch?v=dnindUyCjLU
https://www.youtube.com/watch?v=dnindUyCjLU
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napredka se je postavil na polovico pred zadnjo, končno stopničko. V povratni informaciji smo 

zapisali, da je bilo branje natančno in tekoče, da pa naj upošteva vsa ločila. Pri piki naj gre z 

glasom navzdol.  

 

Bralni trening 24 

Preglednica 35: Dejavnosti bralnega srečanja 24 

Št. 

naloge 

Navodilo posamezne naloge Cilj  

 

Vir naloge 

1.  Med spodnjimi vajami jih izberi 

pet in jih izvedi. Obkroži 

izbrane vaje. Vsak položaj 

zadrži za 30 sekund. 

Gibanje Pridobljeno s  https://ucilnica.os-

skofljica.si/mod/resource/view.ph

p?id=26207 

2. Z enim pogledom preberi prvo 

besedo v prvem stolpcu, nato 

skoči s pogledom na prvo 

besedo v drugem stolpcu, jo z 

enim pogledom preberi in nato 

skoči z enim pogledom še na 

prvo besedo v tretjem stolpcu ter 

jo preberi. Tako nadaljuj branje 

v vseh vrsticah naprej. Pri vsem 

tem je zelo pomembno, da si 

hiter. S puščicama v prvi vrstici 

prikaži, kako boš bral.  
 

Z zeleno barvico obarvaj besede, 

ki se končajo s črko a. Za vsako 

obarvano besedo naredi izpadni 

korak. 

Hitrost branja 

 

 

 

 

 

 

Razumevanje 

navodil 

 

 

 

 

 

Pozornost 

gibanje 

Pečjak, S. (1996). Kako do 

boljšega branja? Tehnike in 

metode za izboljšanje bralne 

učinkovitosti. Ljubljana: Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo in 

šport. 

3. a) Glasno beri besedilo. Po eni 

minuti te bo učiteljica ustavila. 

Z rdečo barvico označi, kje si 

ostal. 

b) Besedilo bomo prebrali 

dvakrat.  

 prvo branje: Besedilo bo 

glasno brala učiteljica. S 

prstom sledi besedilu in 

ob tem polglasno 

izgovarjaj besede, ki jih 

bo brala učiteljica. 

 drugo branje: Besedilo 

glasno beri in s prstom 

sledi besedilu. Učiteljica 

bo ob tem polglasno 

brala. 

Tekočnost branja, 

eho branje 

ALER d.o.o. (2014). Zanimiva 

dejstva o mačkih. Pridobljeno s  

https://www.aler.si/novice-in-

nasveti/dejstva-o-mackah  

4. Izpiši neznane besede in poišči 

razlago na spletu. Dopolni 

slovar neznanih besed. 

Besedišče    

https://ucilnica.os-skofljica.si/mod/resource/view.php?id=26207
https://ucilnica.os-skofljica.si/mod/resource/view.php?id=26207
https://ucilnica.os-skofljica.si/mod/resource/view.php?id=26207
https://www.aler.si/novice-in-nasveti/dejstva-o-mackah
https://www.aler.si/novice-in-nasveti/dejstva-o-mackah


Klara Omovšek Branje šestošolca s hiperkinetično motnjo Pedagoška fakulteta UL 

99 
 

5.  Zapiši odgovore na spodnja 

vprašanja. 

Bralno 

razumevanje, 

bralna strategija – 

odgovori na 

vprašanja 

 

6.  V besedilu poišči ključne besede 

ter bistvene podatke.  

Dopolni tabelo. 

Bralno 

razumevanje, 

bralna strategija – 

ključne besede in 

bistveni podatki 

 

 

Evalvacija srečanja 24 

Srečanje smo začeli z gibalno nalogo, ki jo je učenec pravilno izvedel. Med vajami je izbral pet 

najljubših in jih izvedel. Sledila je vaja za pozornost. Navodilo naloge je bilo obsežno, zato si 

je skiciral, kako bo branje potekalo. Pomembno je bilo, da je bral hitro oz. je besede 

avtomatično prepoznal. Daljši premor je naredil le pred besedami rezilo, potica, okence in 

dimnik. Vse besede je prebral pravilno. V tej nalogi je moral obarvati besede, ki se končajo s 

črko a, in za obarvano besedo narediti po en izpadni korak. Ta del naloge je pravilno opravil. 

Sledilo je branje besedila. Pripravili smo mu besedilo o mačkah, ker jih ima tudi doma in smo 

predvidevali, da ga bo zanimalo. V eni minuti je prebral kar 105 besed in to je bilo največ do 

sedaj. Rezultata se je zelo razveselil. Naredil je le eno napako (možno  možnost). Sledilo je 

učiteljičino branje, učenec pa je moral s prstom slediti in polglasno izgovarjati besede. Nato 

smo vlogi zamenjali. Napačno je naglasil le besedo zakopana (zakópana), vse ostalo je prebral 

brez napak. Bral je zelo tekoče, hitro, tudi predloge je bral v večini skupaj z besedo. V besedilu 

so mu bile neznane tri besede – hrti, mačja meta, žleza. S pomočjo slovarja je dopolnil razlago 

besed. Tudi z iskanjem ključnih besed in bistvenih podatkov ni imel težav. Pri tem smo ga 

opozorili, da naj ne piše celih povedi, ampak le bistvene podatke, s katerimi ponazori ključno 

besedo. Na koncu mu ni bilo težko odgovoriti še na tri vprašanja o besedilu. Svoje branje je v 

vseh kategorijah označil kot uspešno. Prvič je hitrost branja zapisal kot pozitivno lastnost. Je 

pa zapisal, da bi imel manj napak, kar je nesmiselno, saj je naredil le dve. Na stopničkah 

napredka je ostal na polovici pred zadnjo stopnico.  

 

Bralni trening 25 

Preglednica 36: Dejavnosti bralnega srečanja 25 

Št. 

nal

oge 

Navodilo posamezne naloge Cilj 

 

Vir naloge 

1.  Preberi navodila in izvedi spodnje 

vaje za sproščanje. 

Sprostitev pred 

branjem 

   

2. Z enim pogledom preberi prvo 

skupino besed v prvem stolpcu, 

nato skoči s pogledom na prvo 

skupino besed v drugem stolpcu, jo 

 

Hitrost branja 

 

 

Pečjak, S. (1996). Kako do 

boljšega branja? Tehnike in 

metode za izboljšanje bralne 

učinkovitosti. Ljubljana: Zavod 
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z enim pogledom preberi in nato 

skoči z enim pogledom še na prvo 

skupino besedo v tretjem stolpcu ter 

jo preberi. Tako nadaljuj z branjem 

v vseh vrsticah naprej. Pri vsem tem 

je zelo pomembno, da si hiter.  

S puščicama v prvi vrstici prikaži, 

kako boš bral.  

 

Razumevanje 

navodil 

 

Republike Slovenije za šolstvo in 

šport. 

3. a) Glasno beri besedilo. Po eni 

minuti te bo učiteljica ustavila. Z 

rdečo barvico označi, kje si ostal. 

b) Besedilo bomo prebrali dvakrat.  

 prvo branje: Besedilo bo 

glasno brala učiteljica. 

Udobno se namesti in 

poslušaj. 

 drugo branje: Besedilo 

preberi glasno in doživeto. 

Tekočnost branja, 

izraznost pri 

branju 

Pridobljeno s  

https://ucilnice.arnes.si/pluginfile.

php/2026337/mod_resource/conte

nt/1/SLO_R.Dahl-

Matilda_Odlomek_16.%204.%20

2020.pdf  

(Besedilo: Roald Dahl: Matilda 

(odlomek)) 

 

4. Dopolni slovar z razlago. Besedišče    

5.  Naredi pet počepov in nato še 

dvakrat več dolgih korakov. Naredi 

tri visoke poskoke in štirikrat več 

dvigov trupa. Za konec naredi še 

deset izpadnih korakov in pet sklec 

manj kot izpadnih korakov. 

Gibanje, pozorno 

branje navodil 

 

6.  Na kratko zapiši odgovore na 

vprašanja. 

Bralno 

razumevanje, 

bralna strategija – 

odgovori na 

vprašanja 

 

 

Evalvacija srečanja 25 

Učenec je prebral navodila vaj za sproščanje, jih razumel in pravilno izvedel. Te vaje smo mu 

pokazali predvsem za to, da ji bo izvedel pred branjem besedil. V drugi nalogi je zopet naredil 

vajo za hitrost branja. Tokrat je moral brati skupine dveh ali treh besed. To je moral storiti le z 

enim pogledom. Bil je zelo uspešen in je le pri treh primerih bral besedo za besedo. V 

nadaljevanju je sledilo branje besedila. Bral je odlomek iz knjige Matilda, ki jo je poznal. V 

minuti glasnega branja je prebral 89 besed, a je vse besede v minuti prebral pravilno. Nato je 

poslušal učiteljičino branje celotnega besedila, na koncu je sledilo še glasno branje učenca, ki 

je imel tokrat navodilo, da bere doživeto. To mu je tudi v določenih delih besedila uspelo. 

Naredil je le štiri napake, ki niso vplivale na razumevanje (skrivnost  skrivnosti, poprej  

prej, kaj  nekaj). Po branju je najprej uspešno dopolnil slovar z razlago besed, izvedel gibalne 

naloge in se za konec lotil še odgovarjanja na vprašanja o besedilu. Tu je potreboval nekaj 

usmeritev, kje v besedilu lahko najde podatek. V samoevalvaciji je zapisal, da je bil v vseh 

kategorijah uspešen, le pri reševanju nalog delno; tudi v želji je zapisal, da bi rad samostojno 

reševal naloge. V povratni informaciji smo pohvalili tekoče branje z redkimi premori in tudi 

izraznost, ki jo je dodal branju. V premem govoru je celo spreminjal glas. Na stopničkah 

https://ucilnice.arnes.si/pluginfile.php/2026337/mod_resource/content/1/SLO_R.Dahl-Matilda_Odlomek_16.%204.%202020.pdf
https://ucilnice.arnes.si/pluginfile.php/2026337/mod_resource/content/1/SLO_R.Dahl-Matilda_Odlomek_16.%204.%202020.pdf
https://ucilnice.arnes.si/pluginfile.php/2026337/mod_resource/content/1/SLO_R.Dahl-Matilda_Odlomek_16.%204.%202020.pdf
https://ucilnice.arnes.si/pluginfile.php/2026337/mod_resource/content/1/SLO_R.Dahl-Matilda_Odlomek_16.%204.%202020.pdf
https://ucilnice.arnes.si/pluginfile.php/2026337/mod_resource/content/1/SLO_R.Dahl-Matilda_Odlomek_16.%204.%202020.pdf
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napredka se je postavil na končno stopničko, ker je bil mnenja, da je bral natančno, hitro in 

doživeto. Oddahnil si je in bil vesel, da je bil to zadnji bralni trening.  

 

1.6.4 PREVERJANJE UČENČEVE BRALNE ZMOŽNOSTI NA KONCU 

RAZISKAVE  
 

Ob koncu vseh bralnih srečanj smo opravili enak preizkus branja kot pred začetkom srečanj, 

prav tako je odgovarjal na vprašalnik o motivaciji ter za konec še izvedli intervju z učencem. 

Vse rezultate smo primerjali z začetnim preizkusom in podali končno oceno učenčevega branja.   

 

1.6.4.1 Analiza preizkusa bralnih sposobnosti s pomočjo ocenjevalnega lista  

 

Preberi besede po vrsti (glasno). 

na pa in so se ker 6 

ter pod zdaj tat sir mir 12 

Dob vrt krt vrv ime gnus 18 

post Aleš urar lepa teza zato 24 

biti okamenel osivel utopija podedovati dober 30 

mizar ||parabola ||podoba lakota šepet Ljubelj 36  

smilj kongres zgradba izgled ||najdba || godba 42 

borba Zagreb prstan vestnost pristnost majhnost  48 

želja ||kaplja zgornji || strnjen || mejnik* lajna 54 

|| ščepec  ščipalka  bleščeč ščinkavec nihanje grdoba 60 

podgana Barbara razdalja daljnogled ||vdolbina drobtinica 66 

|| mostnina dopoldne oddaljen svinčnik glasbenik  ||pripetljaj 72 

podbradek ||izginotje || podest ||prijetje razmišljanje || Doberdob 78 

 

*rezultat po eni minuti branja  

||  premori 
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Rezultati in vrednotenje 1. naloge in primerjava 

Preglednica 37: Primerjava rezultatov preizkusa začetnega in končnega branja besed 

Glasno branje 

besed 

Začetni preizkus Končni preizkus  

Hitrost branja 

(število 

prebranih besed 

v minuti) 

35 53 + 4 (prebrano navodilo) 

BRANJE 

1 – ni tekoče              2 – delno tekoče                  3 – tekoče 

Natančnost 

(odstotek 

pravilno 

prebranih besed) 

2 – 73/78  

94 % 

3 – 78/78 

100 % 

Ritem 

 

1 – Pogosto omahovanje, 

številni premori, 

pogoste ponovitve, 

menjajoč razburkan ritem. 

 

2 – Manj omahovanja, nekaj 

premorov, nekaj ponovitev, 

relativno enakomeren ritem. 

Tehnika  1 – Bere besedo za besedo. 

Kompleksne besede črkuje/zloguje 

2 – Branje skupine besed in le 

izjemoma besedo za besedo 

Vrsta napak 

Dodaja glasove  utopilja / 

Prebere začetek 

in ugiba naprej 

prijetej / 

Neustrezno 

naglaševanje 

parabola, majhnost / 

Popravljanje 

napak 

2 – včasih popravi napake 3 – popravi napake 

Drugo:              

– pozornost pri 

branju 

2 – Učenca pritegne dogajanje, 

vendar brez težav nadaljuje z 

branjem. (Pogled proti vratom, ker 

je zaropotalo.)  

3 – Učenec je popolnoma 

osredotočen pri branju. 

  

Učenec je v eni minuti glasnega branja prebral 57 besed (skupaj z navodilom). Bral je v  

vrsticah. Rezultat je v primerjavi z začetnim preizkusom izboljšal za 22 besed. Pri branju besed 

ni naredil nobene napake. Ta rezultat ga že uvršča v kategorijo »tekočih« bralcev. V začetku je 

bral krajše, enostavnejše besede zelo tekoče in ritmično. Prepoznava besed je bila avtomatična, 

vse do večzložnih besed, ki mu niso preveč znane. V primerjavi z začetnim preizkusom je 

kompleksne, večzložne besede bral drugače. Bral je tako, da je prvi del besede zlogoval in nato 

besedo avtomatično prebral do konca, nekatere besede je še enkrat ponovil. V začetnem 
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preizkusu je zahtevnejše besede bral tako, da je najprej naredil premor, potem bral v tišini ali 

polglasno, črkoval, se zmotil in ponovil. Sicer je tokrat zaradi avtomatične prepoznave naredil 

kar nekaj napak, a je vse popravil. Še vedno mu težave delajo soglasniški sklopi -šč-, -st-, -tj-. 

Če primerjamo preizkusa, je bil tokrat ritem branja relativno enakomeren z nekaj premori in 

ponovitvami pri zahtevnejših besedah in zato lahko branje v tej kategoriji uvrščamo med delno 

tekoče. Če torej primerjamo rezultate branja besed, vidimo, da je učenec v vseh kategorijah 

napredoval. 

 

2. naloga  

Najprej besedilo preberi v tišini, nato besedilo še enkrat glasno preberi.  

 

 _______________________________ 

Na Zemlji je voda v vseh treh agregatnih stanjih. Največ vode je v obliki 

kapljevin,  bistveno manj je ledu – vode v trdnem agregatnem stanju, 

||najmanj pa je vodnih hlapov, ki so voda v ||plinastem stanju.  

Predstavljaj si, da vso vodo na Zemlji zlijemo v ||100 ogromnih kozarcev. 

Slana morska voda bi bila v 97 kozarcih, sladka voda pa le v treh.  

Če sladko vodo iz 3 kozarcev prelijemo v 10 manjših, je v dveh kozarcih 

tekoča voda, preostalih 8 kozarcev pa predstavlja led na Zemlji.  

Voda je zelo pomembna za življenje na Zemlji. Slovenija ima veliko vode, 

zato je veliko gozdov, travnikov, pašnikov in polj.** 

Kjer vode primanjkuje je življenja zelo malo. V puščavah, kjer vode skoraj 

ni, (in) ne živi veliko rastlin in živali. Tudi območja z veliko vode so redko 

naseljena. Za življenje je* potrebna tekoča voda.  

Vsa živa bitja za življenje potrebujemo vodo. Ljudje je največ zaužijemo s 

pitjem in uživanjem || sočnih sadežev. Številni sadeži vsebujejo veliko vode. 

V pomaranči je skoraj dve tretjini vode. Rastline črpajo vodo iz tal. Zato so 

za rastline zelo pomembne ||padavine.  

 

 

14 

24 

35 

47 

61 

75  

85 

97 

105  

117 

131 

138 

150 

160 

174 

179 
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V človeškem telesu je kar sedem desetin vode.  187 

(Marhl, M. et al. Raziskujem in ustvarjam 5: učbenik za naravoslovje in tehniko v petem razredu osnovne 

šole. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005.) 

*rezultat po eni minuti tihega branja  

**rezultat po eni minuti glasnega branja 

abc  napake 

|| premori 

 

Rezultati in vrednotenje tihega/glasnega branja in primerjava 

2. naloga  

Tiho branje besedila  

Preglednica 38: Primerjava rezultata preizkusa začetnega in končnega tihega branja besedila 

Tiho branje Začetni preizkus Končni preizkus 

Tehnika branja 1 – vokalizira/subvokalizira 

(polglasno izgovarja 

besede/premika ustnice, šepeta) 

– pri  branju je napet (v krču, 

stresu) 

– pomaga si s prstom 

– podpira brado                              

– premika glavo 

2 – redko subvokalizira (premika 

ustnice in šepeta) 

– delno sproščen                            

– občasno si pomaga s prstom 

Hitrost branja 

(število 

prebranih besed 

v minuti)  

64 136 

 

Glasno branje besedila 

Preglednica 39: Primerjava rezultatov preizkusa začetnega in končnega glasnega branja besedila  

Glasno branje Začetni preizkus Končni preizkus 

Hitrost branja 

(število 

prebranih besed 

v minuti) 

88 106 

BRANJE 

1 – ni tekoče              2 – delno tekoče                  3 – tekoče 

Natančnost 

(odstotek 

pravilno 

prebranih 

besed) 

3 – 181/187 

97 % 

3 – 185/187 

99 % 
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Ritem 

 

1 – Pogosto omahovanje, številni 

premori, pogoste ponovitve, 

menjajoč razburkan ritem.  

2 – Manj omahovanja, nekaj 

premorov, nekaj ponovitev, 

relativno enakomeren ritem.  

Tehnika  

(-črkuje 

-zloguje 

-glaskuje 

-bere vezano) 

2 – Branje skupine besed in le 

izjemoma besedo za besedo. Delno 

bere predloge skupaj z besedo. 

3 – Branje skupine besed. Predloge 

večinoma bere skupaj z besedo.  

Izraznost  2 – Branje z nekaj izraznosti, 

upoštevanje nekaterih ločil 

3 – ustrezna izraznost, upoštevanje 

skoraj vseh ločil  

Vrsta napak  2 – Naredi več zamenjav 

glasov/besed, ki so pomensko in 

skladenjsko neustrezne. 

3 – Pri izpuščanju/dodajanju 

glasov ne spreminja skladenjske 

strukture besedila. 

Izpušča 

glasove/besede  

 

Besede: voda, kozarcev 

Črke: živali  žival, kjer  ker 

/ 

Dodaja 

glasove/besede  

Glasove: agregatnem  

agregratnem  

Besede: bi 

Glasove: dveh  devetih 

Besede: in 

 

Popravljanje 

napak 

2 - Včasih popravi napake. 3 – popravi napake 

Drugo:              

– pozornost pri 

branju 

2 – Učenca pritegne dogajanje, 

vendar brez težav nadaljuje z 

branjem. (Pogledal je skozi okno) 

3 – Učenca je pri branju 

popolnoma osredotočen.  

 

Učenec je najprej eno minuto tiho bral, nato smo zapisali rezultat. Besedilo je v tišini prebral 

do konca. Sledilo je še glasno branje besedila. 

Pri tihem branju je dosegel hitrost 136 besed na minuto, kar je v primerjavi z začetnim 

branjem kar 72 besed več. S tem rezultatom je dosegel vrednost povprečnega bralca v 6. 

razredu, za katerega Leslie in Caldwell (2006, v Pečjak, 2012) v svoji raziskavi navajata 

vrednosti od 105 do 197 besed na minuto. Hitrost tihega branja je boljša, ker je bil ob branju 

sproščen, ni premikal glave, je le redko šepetal in premikal ustnice. Nekajkrat si je pomagal 

slediti še s prstom, a temu v samih treningih oz. odpravi tega nismo posvečali pozornosti in 

smo ga celo spodbujali k temu, ker s tem ohranja pozornost k besedilu.  

Učenec je pri glasnem branju besedila dosegel rezultat 106 besed/minuto, kar je 18 besed več 

kot v začetnem preizkusu. Ta rezultat učenca  že uvršča med povprečnega bralca, ki ga 

navajajo Dally s sodl. (2005, v Pečjak, 2012) in ta doseže od 95 do 146 besed/minuto. Torej je 

branje znotraj te kategorije že tekoče branje.   

Izboljšal je tudi natančnost branja. Napačno je prebral besedo dveh  devetih in dodal veznik 

in. Ta rezultat (99 %) učenca uvršča med tekoče bralce. Napaki, ki jih je naredil sta bili 

pomensko in skladenjsko ustrezni in nista vplivali na razumevanje besedila. Ritem branja še 

ni na stopnji tekočega branja, kajti še vedno se pojavi nekaj omahovanja, nekaj premorov, 

nekaj ponovitev, a je tega veliko manj kot v začetnem preizkusu, zato uvrščamo branje med 

delno tekoče. V tehniki njegovo branje spada med delno tekoče in tekoče branje. Bere skupine 

besed, pri zahtevnejših besedah in sklopih besed pa se še zgodi, da prebere besedo za besedo. 
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Občasno se zgodi, da prebere predloge posamezno in ne skupaj z besedo. Besede je ustrezno 

naglaševal, ker so mu bile znane. Upošteval je skoraj vsa ločila, le pri eni vejici je kar 

nadaljeval z branjem. Izraznost je bila v skladu z besedilno vrsto in smo branje zato v tej 

kategoriji uvrstili v tekoče branje. 

 

3. naloga 

Uredi vprašanja po abecednem vrstnem redu in nanje pisno odgovori. 

d) Obnovi besedilo. 

Odgovor učenca: Na Zemlji je voda v treh agregatnih stanjih. Poznamo jo v obliki kapljevin, 

trdnem in plinastem stanju. Če primerjamo količino morske in sladke vode, bi morska bila v 

97-ih kozarcih in sladka le v treh. Voda je pomembna za življenje. Kjer jo je preveč oz. premalo, 

tam je tudi življenja malo. Ljudje zaužijemo največ vode. V človeškem telesu je kar sedem 

desetin vode.  

š) Zakaj preveč vode vpliva na redko poseljenost nekaterih delov Zemlje?  

Odgovor učenca: Preveč vode vpliva na redko poseljenost nekaterih delov Zemlje, ker je tam 

večja možnost poplav.  

g) Zakaj v puščavah ne živi veliko rastlin in živali? 

Odgovor učenca: V puščavah ni veliko rastlin in živali, ker vode skoraj ni.  

e) Kaj potrebujejo vsa živa bitja za življenje? 

Odgovor učenca: Vsa živa bitja potrebujemo za življenje vodo.  

j) V katerem agregatnem stanju je najmanj vode? 

Odgovor učenca: Najmanj vode je v plinastem agregatnem stanju.  

k) Zakaj je v Sloveniji veliko gozdov? 

Odgovor učenca: Slovenija ima veliko gozdov, ker ima veliko vode.  

b) Za vsak odstavek napiši ključno besedo. 

Agregatna stanja; količina vode na Zemlji; pomen vode; živa bitja in voda.  

t) Besedilu dodaj naslov. 

Voda.  
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Rezultati in vrednotenje razumevanja prebranega in primerjava 

Preglednica 40: Primerjava rezultatov začetnega in končnega preizkusa bralnega razumevanja 

Točke  1. raven – pravilni odgovor 1 točka 

2. raven – pravilni odgovor 2 točki 

3. raven – pravilni odgovor 3 točke  

 Začetni preizkus Končni preizkus 

Rezultat  8/14   

57 % 

13/14  

93 % 

1. raven – razumevanje besed 

g) Zakaj v puščavah 

ne živi veliko rastlin 

in živali? 

 

 1 – Samostojno pravilno 

odgovori.   

1 – Samostojno pravilno 

odgovori.   

e) Kaj potrebujejo 

vsa živa bitja za 

življenje? 

1 – Samostojno pravilno 

odgovori.   

1 – Samostojno pravilno 

odgovori.   

j) V katerem 

agregatnem stanju je 

najmanj vode? 

0 – Ne zna odgovoriti oz. 

odgovori napačno.   

 1 – Samostojno pravilno 

odgovori.   

2. raven – interpretacijsko razumevanje ali razumevanje s sklepanjem  

š) Zakaj preveč vode 

vpliva na redko 

poseljenost nekaterih 

delov Zemlje?  

0 – Ne zna odgovoriti oz. 

odgovori napačno.   

 

2 – Zapiše smiseln odgovor.  

k) Zakaj je v 

Sloveniji veliko 

gozdov? 

2 - Samostojno pravilno 

odgovori.   

2 – Samostojno pravilno 

odgovori.   

b) Za vsak odstavek 

zapiši ključno 

besedo. 

1 – Razume pojem ključna 

beseda, jih zapiše, a niso povsem 

smiselne.  

2 – Zapiše smiselne ključne 

besede za vsak odstavek.  

t) Besedilu dodaj 

naslov, ki bi pritegnil 

več bralcev.  

1 – Zapiše enostaven naslov, ki 

ne pritegne bralca. 

1 – Zapiše enostaven naslov, ki 

ne pritegne bralca.  

3. raven – kritično in ustvarjalno razumevanje ali uporabno razumevanje  

b) Na kratko obnovi 

besedilo.  

2 – Manj natančno obnovi 

prebrano. Ne jasno zaporedje 

dogodkov. S pomočjo izlušči 

bistvo besedila.   

3 – Tvori kompleksnejše povedi.  

Smiselno sosledje informacij. 

Podano je bistvo besedila. 

 

S preizkusom bralnega razumevanja smo želeli preveriti, v kolikšni meri se bo povečalo 

bralnego razumevanje. Zanimalo nas je, kako bo po koncu vseh srečanj reševal naloge, ki 

preverjajo razumevanje besedila. Na vsakem bralnem srečanju se je učenec ukvarjal z 

različnimi bralnimi strategijami, z najrazličnejšimi nalogami ob besedilu, z iskanjem bistva v 
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besedilu, s povzemanjem besedila in vse to se je poznalo pri reševanju nalog končnega 

preizkusa. Učenec je brez težav in brez pomoči reševal naloge. Sproščeno se je lotil nalog in 

vse rešil prav. Točko smo mu odvzeli le pri nalogi, v kateri je moral zapisati izviren naslov. Če 

pogledamo le numerično primerjavo začetnega in končnega preizkusa (57 % proti 93 %), lahko 

vidimo izboljšanje, vendar je vedno odvisno od besedila in nalog, zato lahko potrdimo 

izboljšanje le pri končnem preizkusu. Opazili smo, da je razlika v razumevanju, vendar verjetno 

nismo uspeli narediti takšne razlike, da bi posplošili na vsa besedila. Smo pa z vajo in z 

različnimi strategijami dosegli, da učenec boljše izlušči bistvo iz besedila, da zna zapisati 

smiselne ključne besede za posamezne odstavke ter da v povzetku tvori kompleksnejše povedi 

in v pravilnem zaporedju.  Učenec je bil na končnem preizkusu bralnega razumevanja 93-

odstotno uspešen, kar ga uvršča na najvišji nivo – nivo samostojnega branja. Na začetnem 

preizkusu je dosegel nivo, ki omogoča pouk, zato lahko rečemo, da je tudi v tej prvini 

napredoval. 

 

1.6.4.2 Rezultati in vrednotenje vprašalnika o bralni motivaciji za starejše učence – VBM-st  

 

Z vprašalnikom bralne motivacije po koncu bralnih treningov smo želeli preveriti, katere 

motivacijske dimenzije so se pri učencu izboljšale oz. ali se je njegova motivacija za branje 

povečala. Primerjali smo vrednosti z začetnega preizkusa in končnega preizkusa ter ugotovili 

sledeče.  

Točke, ki jih je učenec dosegel, smo sešteli in jih primerjali z normami v T – vrednostih za 

fante, kar nam omogoča primerjavo glede na populacijo. Pri vseh štirih faktorjih velja, da če T-

vrednost posameznega faktorja med 40 in 60, gre za povprečno izraženo motivacijsko 

dimenzijo glede na vrstniško skupino, če je T-vrednost pod 40, pomeni to podpovprečen 

rezultat in nad 60 nadpovprečen rezultat glede na vrstnike.  

 

Prikaz rezultatov vprašalnika in primerjava 

Preglednica 41: Primerjava rezultatov vprašalnika o bralni motivaciji pred in po koncu bralnih srečanjih 

 Zunanja 

motivacija  

Interes in 

branje v 

socialnem 

kontekstu 

Vključenost in 

zatopljenost v 

branje  

Zaznavanje 

branja kot 

težke aktivnosti 

 točke T-

vred. 

točke T-

vred. 

točke T-

vred. 

točke T-

vred. 

Učenec 21. 5.  44 52 35 37 34 40 33 69 

Učenec 22. 6.  53 61 54 52 45 50 27 58 
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Opisna ocena učenčeve bralne motivacije po koncu bralnih treningov 

Učenec je pri zunanji motivaciji dosegel 53 točk, kar je 9 točk več, kot jih dosegel pred bralnimi 

treningi. To smo pretvorili v standardno T-vrednost, ki je 61. Učenec s tem kaže že  

nadpovprečno zunanjo motivacijo za branje. Pri vključenosti in zatopljenosti v branje je dosegel 

boljši rezultat, kot je bil pred bralnimi treningi. Dosegel je kar 9 točk več in sicer 45 točk. To 

smo pretvorili v T-vrednost, ki je 50, kar pomeni, da se je s spodnje meje povprečja prestavil 

na sredino povprečnih vrednosti. Pri interesu za branje in branju v socialnem kontekstu je 

dosegel kar 19 točk več, torej 54, kar pomeni, da je dosegel T-vrednost 52. Ta vrednost ni več 

pod povprečjem, ampak je svoj interes in branje v socialnem kontekstu povečal na sredino 

povprečnih vrednosti, kar pomeni, da nima nič manj interesa za branje in za branje v socialnem 

kontekstu kot njegovi vrstniki. Pri zadnjem faktorju – zaznavanje branja kot težke aktivnosti – 

je učenec dosegel 27 točk, kar pomeni, da je T-vrednost 58. Ta rezultat predstavlja povprečno 

vrednost in ugotovimo lahko, da učenec branja ne zaznava za nič bolj težko aktivnost, kot jo 

zaznavajo njegovi vrstniki. 

Učenec je pri vseh štirih dimenzijah bralne motivacije izboljšal svoj rezultat. Pri zunanji 

motivaciji je svoj rezultat izboljšal celo do nadpovprečnega v primerjavi z vrstniki. Učenec je 

zelo tekmovalnega značaja in zato je pri vprašanjih, ki opisujejo željo po tem, da je prvi, da je 

pohvaljen, dosegel višje vrednosti. Učenec je svoje branje izboljšal in tega se sam tudi zaveda, 

zato je njegova želja po tem, da je najboljši, še zrasla. Tudi sam je v končnem intervjuju 

poudaril, da je vesel, da bere že skoraj tako hitro kot učiteljica in da je dober občutek, ko jo/nas 

dohiteva.  

Njegov interes za branje in branje v socialnem kontekstu se je povečal do povprečnih vrednosti, 

kar kaže, da se je tudi notranja motivacija, ki je ključna za dolgoročno motivacijo za branje, 

povečala. Sam je povedal, da bo tudi med počitnicami prebral kakšno knjigo in sam odšel v 

knjižnico.  

Branja samo ne zaznava več kot težke aktivnosti oziroma ne odstopa od vrstnikov pri tem 

faktorju. V intervjuju je tudi povedal, da nima več toliko odpora, da se mu branje ne zdi več 

tako naporno, zlasti ker hitreje prebere in tudi bolj razume prebrano.  

 

1.6.4.3 Končni polstrukturirani intervju z učencem  

 

Več o branju, počutju, o bralnih srečanjih lahko izvemo prav iz intervjuja z učencem, ki smo ga 

opravili po koncu vseh srečanj (gl. Priloga 7). Namen intervjuja je bil, da dobimo splošni vtis 

o bralnih srečanjih, o njegovem doživljanju vsega tega in da lepo zaključimo srečanja. Samega 

intervjuja nismo analizirali, ampak smo le povzeli odgovore in dobili splošen vtis učenca o 

njegovem branju. 

Učenec je povedal da so mu bila srečanja všeč zlasti zato, ker so bila raznovrstna. Všeč mu je 

bilo, da ni šlo zgolj za branje, ampak je izvajal tudi gibalne naloge, vaje za pozornost, poslušal 

pravljico. Všeč so mu bila zato, ker mu je na tak način uspelo izboljšati branje. Na začetku je 

imel slab občutek, ker je v primerjavi z učiteljico veliko počasneje bral, in dodal, da ima sedaj 
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zelo dober občutek, ker bere že skoraj tako dobro kot učiteljica. Najboljše besedilo mu je bilo 

predzadnje besedilo o mačkah. Najraje je imel tiste gibalne naloge, pri katerih si je sam določil 

vaje, ponovitve in načine gibanja. 

Svoje branje je primerjal z branjem pred srečanji. Rekel je, da je na začetku bral počasi, ni 

upošteval ločil, ni razumel prebranega in je veliko gledal ven. Ni se mu dalo brati, in ko je moral 

brati, je lahko tudi eno uro strmel v eno točko in prebral le dve strani. V nasprotju s tem sedaj 

vse razume, se ne ozira ven, bere bolj tekoče in odpravlja svoje napake pri branju. Tudi med 

premori od bralnih srečanj je vzel knjigo in bral, da ne bi padel iz ritma.  

Branje se mu ne zdi več tako zahtevno in ima tudi manj odpora. Branje mu je bolj zanimivo, 

ker takrat, ko je počasi bral, ni nič razumel in mu zato ni bilo zanimivo. Sedaj, ko hitro bere in 

dovolj dobro razume prebrano, si lahko predstavlja vsebino na svoj način. Povedal je, da bi si 

želel še hitreje brati in da bo tudi sam šel v knjižnico.  

Slika 8: Dosežek na stopnicah napredka 
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ΙV. SKLEPNE UGOTOVITVE 
 

V začetku smo imeli pred sabo učenca, ki so se mu pojavljale SUT na področju branja, poleg 

tega pa ima še hiperkinetično motnjo. Temu učencu smo želeli pomagati. Glede na to, da nima 

drugih kognitivnih primanjkljajev in je na ostalih treh področjih sporazumevalne zmožnosti – 

pisanje, govor, poslušanje – uspešen, smo želeli izboljšati ali pa vsaj pokazati, da tudi branje 

lahko izboljša do te mere, da mu ne bo več predstavljalo napora in bo branje le sredstvo za 

pridobitev novih informacij ali za zabavo. Želeli smo mu pomagati, da mu branje pred vrstniki 

ne bo povzročalo stresa, da ne bi imel občutka nižjih sposobnosti od vrstnikov in bi to vplivalo 

na slabo samopodobo. Zanimalo nas je, ali lahko z ustrezno pripravljenimi, kontinuirani 

treningi izboljšamo tekočnost, bralno razumevanje in motivacijo za branje. Zastavili smo si tri 

raziskovalna vprašanja, na katera lahko odgovorimo ob koncu bralnih srečanj. Z bralnim 

preizkusom, vprašalnikom o motivaciji in intervjuji smo prišli do rezultatov, ki smo jih dosegli 

z vsakodnevnimi bralnimi srečanji (25). Pri pripravi teh smo upoštevali želje in potrebe učenca 

in s tem omogočili, da je učenec napredoval in bil pripravljen sodelovati do konca srečanj.  

 

1.1 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  
 

RV 1: Ali lahko pri učencu z ADHD in SUT na področju branja z ustrezno prilagojenim 

in kontinuiranim bralnim treningom izboljšamo tekočnost branja? 

V končnem bralnem preizkusu smo preverjali tekočnost branja (ritem, hitrost, natančnost, 

izraznost) in ugotovili, da se je branje izboljšalo v vseh kategorijah. V hitrosti in natančnosti je 

učenec zelo izboljšal svoj rezultat. To smo spremljali sproti in opazili, da je v zadnjih bralnih 

srečanjih naredil le še do največ 5 napak, kar je v primerjavi z začetkom bralnih srečanj (do 35 

napak) veliko manj. Tudi hitrost prebranih besed je bila proti koncu bralnih srečanj že čez 100 

besed v minuti. Rezultat hitrosti in natančnosti na končnem preizkusu ga pri teh dveh 

kategorijah  uvršča med tekoče bralce. Prav tako je tudi v izraznosti napredoval med tekoče 

bralce. Tehnika branja je bila na končnem preizkusu zelo dobra in že spada med tekoče branje, 

a bi lahko ob zahtevnejšem besedilu verjetno zopet bral odseke besedil tako, da bi bral besedo 

za besedo. Izboljšal pa je to, da ko se sreča z zahtevno oz. neznano besedo, ne utihne, ampak 

zloguje prvi del in nato prebere ali le pogleda drugi del besede in še enkrat ponovi celotno 

besedo. K izboljšanju tekočnosti so poleg branja pripomogle tudi vaje za pozornost, za besedni 

zaklad in za hitrost branja ter različni načini branja.  

Odgovor na raziskovalno vprašanje je torej pritrdilen, saj lahko iz končnega preizkusa bralnih 

zmožnosti ugotovimo, da je učenec napredoval v tekočnosti branja.  

 

RV 2: Ali lahko pri učencu z ADHD in SUT na področju branja z ustrezno prilagojenim, 

kontinuiranim bralnim treningom izboljšamo razumevanje prebranega? 
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V končnem bralnem preizkusu smo preverili, ali se je razumevanje prebranega izboljšalo. To 

smo preverili z vprašanji in nalogami ob besedilu. Učenec je v  začetnem preizkusu dosegel 57 

%, na končnem pa 93 %. Sicer nam ta rezultat ne pove veliko, kajti če bi bil preizkus drugačen 

ali besedilo drugo, bi lahko bila tudi rezultata drugačna. Lahko pa na podlagi primerjave 

začetnih in končnih bralnih srečanj kot tudi začetnega in končnega preizkusa ugotovimo, da je 

učenec napredoval v iskanju bistvenih podatkov in zapisovanju smiselnih ključnih besed, ki so 

zajele bistvo besedila, in s tem tudi v pisanju povzetkov besedil. Če primerjamo samo ključne 

besede k odstavkom v začetnem in končnem preizkusu, lahko ugotovimo razliko v 

razumevanju. 

Preglednica 42: Primerjava ključnih besed, ki jih je našel učenec, pred koncem bralnih treningov in po njihovem koncu 

O čem govori besedilo? Začetni preizkus Končni preizkus 

1. odstavek  

Voda na Zemlji je v treh 

agregatnih stanjih 

Oblika vode Agregatna stanja 

2. odstavek 

Razlika v količini sladke in 

sladke vode 

Sladka in slana voda Količina vode na Zemlji 

3. odstavek 

Vpliv vode na naseljenost 

območij z rastlinami in 

živalmi 

Voda za naravo Pomen vode  

4. odstavek  

Za življenje živih bitij je 

potrebna tekoča voda   

 

Voda za vsa živa bitja  Živa bitja in voda 

 

Natančne ocene, za koliko je napredoval, ne moremo podati, lahko pa trdimo, da je učenec 

napredoval, kar je tudi odgovor na zastavljeno vprašanje.  

 

RV 3: Ali lahko pri učencu z ADHD in SUT na področju branja z ustrezno prilagojenim, 

vsakodnevnim treningom branja povečamo bralno motivacijo? 

S končnim vprašalnikom o bralni motivaciji in tudi s samim končnim intervjujem z učencem 

smo ugotovili, da nam je uspelo povečati motivacijo za branje.  

V končni oceni bralne motivacije učenca smo zapisali, da je učenec izboljšal svoj rezultat v 

vseh štirih dimenzijah bralne motivacije. Tako lahko trdimo, da je učenec zelo zunanje 

motiviran za branje (prvi, pohvaljen, boljši od drugih), na ostalih treh dimenzijah (interes, 

notranja motivacija in zaznavanje branja kot težke aktivnosti) pa dosega rezultate, skladne z 

vrstniki.  

Na vprašanje, ali z ustreznim treningom ne glede na ADHD in SUT lahko vplivamo na bralno 

motivacijo, odgovorimo pritrdilno.  
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1.2 PRIPOROČILA IN SMERNICE ZA DELO Z UČENCI S 

PODOBNIMI TEŽAVAMI 
 

Pred začetkom bralnih treningov smo bili mnenja, da bo z raznovrstnimi dejavnostmi, nujno 

tudi gibalnimi, učenec pozabil, da ima do branja odklonilen odnos, in da bo počasi napredoval 

v tekočnosti branja in razumevanju prebranega ter motivaciji za branje. Pozitiven rezultat dela 

smo s končnim preizkusom potrdili, zato lahko rečemo, da so se uporabljene metode izkazale 

kot uspešne za delo z učenci, z ADHD in specifičnimi učnimi težavami.  

Magistrskemu delu prilagamo primer bralnega treninga  (gl. Priloga 10), za vpogled, na kakšen 

način smo učencu pripravili treninge. Na podoben način lahko treninge pripravijo učitelji, ki 

imajo v svojih razredih učence z ADHD in s specifičnimi učnimi težavami na področju branja. 

Pri bralnih treningih je pomembno, da se zagotovi dovolj gibanja, da so besedila prilagojena – 

pisava, podlaga, besedilo »razrezano« na posamezne dele in da se učenec sreča z raznovrstnimi 

nalogami, ki imajo določen cilj. Pomembno je, da se trening izvaja vsak dan in se prilagaja 

potrebam ter željam učenca. Če učitelj vidi, da učenec potrebuje premor, naj ga naredi. 

Pomembno je, da učenec na posameznem srečanju čim več bere. Prebere naj tudi navodila, ker 

s tem pokaže napredek ne le v tekočnosti, ampak tudi v razumevanju. Ugotovili smo, da če 

učenec napreduje v tehniki branja, se poveča tudi razumevanje ter s tem motivacija in veselje 

do branja. Branje je vaja in z vajo lahko tudi učencem, ki imajo specifične učne težave na 

področju branja, uspe brati tako, da bodo uživali v branju in jim bo branje sredstvo za 

pridobivanje informacij in tudi za zabavo.  
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2 POLSTRUKTURIRANI INTERVJU Z MAMO UČENCA  
 

1. Kako pomembno je za vas branje? 

»Branje se mi zdi zelo pomembno, vendar živimo v takem svetu, da imamo redko knjigo v rokah. 

Niso več taki časi, vsaj pri nas doma ne.« 

2. Kako bi ocenili sebe kot sinov zgled za branje? (Vas sin pogosto vidi brati? Se 

pogovarjate o branju? Kako ga spodbujate?)  

»Časopis prelistam doma, vendar ne vem, če učenec to vidi. Če preberem kaj, preberem preko 

interneta, preko telefona, mogoče časopisi v službi, vendar knjigo preberem mogoče eno na 

dopustu. Med letom zelo redko, taka da za branje nisem najboljši zgled, najverjetneje. O branju 

se velikokrat pogovarjam s sinom. Skušam mu dopovedati, da je branje zelo pomembno skozi 

celo življenje, vendar je njemu to težko dopovedati.« 

»Učiteljice v šoli se trudijo, da mu dajejo besedila o živalih, športnikih, o muziki, to, kar ga 

zanima, ko pa pride tudi nezanimiva tema, takrat pa se s težavo prebijeva čez oziroma mu potem 

jaz pomagam.« 

3. Kako sin rad bere? 

»Od ena do pet, mogoče dvojka, kar nerad bere.« 

»Branju se izmika. Vse prej naredi. To pokaže tako, da raje vso drugo nalogo prej naredi, kot 

pa tisto, kjer je potrebno veliko brati. Pokaže tako, da naloge, kjer je več besedila, pusti za 

konec.« 

4. Kako bi ocenili sinovo branje? 

»Bere, potem se mu začne zatikat, rata utrujen in me prosi, če mu pomagam. Seveda jaz to tudi 

naredim, v šoli pa je ravno tako, se mi zdi.« 

»Večinoma je napet, nemiren pa je ves čas. Premika se, moti ga svetloba in tema, pa če omara 

ni zaprta do konca in take malenkosti.« 

»Mrmra ne, niti ne.« 

»Navadili smo se, da ima ravnilo pri branju.« 

»Šli smo na pregled oči in je dobil vijolično folijo, ampak ta folija deluje le če list ni popisan 

oz. je čisto bel. Zelo mu gre na živce, ker na foliji ostane praska gor in ni čista. To ga zmoti in 

jo da raje stran.« 

»Bere raje na manj svetlobi, kot preveč.« 

»Večje kot so črke, lažje bere. Tekst ima razdeljen.« 

»Med branjem si večkrat vzame pavzo. To mu pustim. Žogice ne, ker mu večkrat zbežijo in jih 

lovi, si pa večkrat vzame pavzo. Antistresne žogice ima večinoma v šoli, ne med branjem, ker 

mu to jemlje pozornost.« 
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5. Kako pogosto bere sin? 

»Bere vsak dan, a le tisto, kar je potrebno narediti za šolo. Bere še domača branja, bralne 

značke pa ne dela več.« 

»Čez poletje prebere eno knjigo, na primer Pet prijateljev. Ne reče sam, da bi bral, ampak mu 

jaz določim, naj si izbere eno knjigo.« 

6. Če opazite težave, katere? 

»Zamenjava črk. Do pol besede zlasti, če je daljša, prebere normalno, potem si pa besedo že 

zna izmisliti ali pa predvideva po občutku. Včasih zadane, včasih ne.« 

»Moti me, da kadar se mu zatakne, kar utihne, jaz pa bi rada, da bi zlogoval. On utihne in je 

preveč časa tiho, ker hoče prebrati celo besedo skupaj.« 

»Bralno razumevanje je kar slabo. Če je razdeljeno po kratkih odlomkih še gre, če je pa več 

besedila, potem mu je na vprašanja po besedilu, odgovore zelo težko najti. Se zelo trudi z 

branjem, tako da ne razume, kaj je prebral. Ko mu preberem jaz, pa zna odgovoriti na vsa 

vprašanja.« 

»Učiteljica pravi, da nima težav z branjem pred drugimi. Večkrat se tudi sam javi.« 

7. Kaj vpliva na izboljšanje njegove motivacije za branje? Kaj rad bere? 

»Rad bere o športu, o športnikih, o nogometaših, o Luku Dončiču, o živalih. K temu ga tudi 

spodbujam.« 

»Sam ne popravi napačno prebrane besede.« 

8. Kdaj rad bere? 

»Dopoldne lažje bere, mu pa dam za brati tudi zvečer pred spanjem. Največkrat bere v svoji 

sobi.« 

9. Kako pogosto mu doma berete drugi? 

»Doma mu beremo zelo pogosto. Največkrat mu polovico besedila kar jaz preberem. Pri branju 

se izmenjujeva.« 

10. Kako pogosto ste s sinom hodili v knjižnico oz. še hodite? Kdo mu izbira knjige za 

branje ?  

»V knjižnico hodi sam, v šoli. Če kaj potrebuje, prinese sam iz šolske knjižnice.« 

»Knjige za branje izbirava skupaj. Na internetu prebereva kratko obnovo več knjig, potem se 

pa on sam odloči.« 

»Zadnja knjiga, ki jo je prebral, je bila Lessie se vrača!, ki jo je imel za domače branje v šoli.« 

»Zelo se mu zdi zanimivo, če sem ob njegovem glasnem branju ob njem in se čudim nekih 

izrazom, dogodkom v knjigi. Potem mi z navdušenjem razlaga o tem, kaj je prebral.« 

»Sam v sobi ne bere rad. Če sem zraven jaz, mu je to veliko večja motivacija.« 
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3 POLSTRUKTURIRANI INTERVJU Z UČENCEM PRED ZAČETKOM 

RAZISKAVE 
 

1. Kako pomembno se ti zdi branje?  

»Kako pomembno je branje od ena do pet, bi ocenil s štiri. Odvisno od tega, kaj bi rad počel v 

življenju. Če bi bil rad športnik, potem branje ni pomembno, če pa bi bil avtor knjig, pa bi 

moral prej prebrati tudi več knjig, da dobiš nekaj idej.« 

»Jaz bi bil športnik.« 

2. Kako rad bereš? (zelo rad, ne preveč rad, sploh ne maram brati, berem le tisto nujno) 

»Ne berem preveč rad.« 

3. Kako pogosto bereš? 

»Berem za šolo pa med poletjem berem Pet prijateljev pa za kakšne igrice na računalniku. Rad 

berem podnapise v filmih.« 

»Mami mi reče, naj si izberem eno knjigo, ter me prosi, da jo med poletnimi počitnicami 

preberem. Vsak dan potem preberem eno poglavje.« 

4. Kdaj bereš in kje bereš? Kako si pripraviš prostor?  

»Po navadi berem čez teden, ker imam rad vikende proste. Berem v dnevni sobi, najpogosteje 

pa v svoji sobi za mizo.« 

»Pet prijateljev berem zvečer, preden grem v posteljo.« 

»Pripravim si vodo, umaknem si stvari, da imam prostor, pa pripravim si listek in berem s 

prstom in listkom. Z listkom grem dol po vrsticah, da se ne izgubim, da ne grem dvakrat po isti 

vrstici, s prstom pa si pomagam pri branju besede za besedo.« 

5. Kaj rad bereš? (umetnostna besedila: prozo ali poezijo; stripe, pravljice  

ali … neumetnostna besedila: enciklopedije, opise, članke v časopisu itd.) 

»Rad berem Pet prijateljev, Grozni Gašper pa kaj o živalih, opise živali. Bolj zgodbe o živalih, 

ko živali govorijo in se pogovarjajo z ljudmi pa so prijatelji. Na primer Volk in lisica.« 

6.  O katerih temah najraje bereš? Kaj te zanima? 

»Najraje res berem o živalih pa o močnih, hitrih živalih. Pet prijateljev je fajn, ker so na 

počitnicah, pa raziskujejo pa najdejo lopove ... Grozni Gašper je fajn, ker poznam risanke in 

me potem zanima, če je v knjigi drugače.« 

7. Kaj te najbolj moti pri branju? Kaj drugega bi raje počel med branjem? O čem razmišljaš 

med branjem? 

»Moti me, da počasi berem, pa majhne črke, zato si izbiram knjige, ki imajo večje črke.« 
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»Če notri padem, razmišljam o knjigi, če pa mi je dolgčas, pa lahko eno uro strmim v kot, pa 

gledam uro, kako se premika pa to. Sploh ne berem. Če notri padem, je ful dobro. Če me nekje 

srednje zanima, potem v petnajstih minutah preberem eno poglavje, ki ima sedemnajst strani. 

Če pa notri padem, pa lahko v pol ure preberem tri poglavja, ampak res moram notri padt. Pri 

šolski snovi se to težko zgodi.« 

8. Imaš težave pri branju. Katere? Kaj ti dela težave pri branju? S čim si pomagaš? 

»Bolj počasi berem, pomagam si z listkom in prstom. Če ima knjiga majhne črke in me zanima, 

si jo skopiram in povečam. Potem iz listov berem in si jih spnem, da jih ne izgubim. Mogoče me 

vedno zavede, ker grem vedno najprej pogledat, koliko strani ima knjiga. Če ima knjiga dvesto 

strani, si rečem »uf, to ne bom nikoli prebral« in potem niti nimam interesa. Če pa ima knjiga 

dvajset strani, pa jo potem lahko preberem na en dva tri.«  

»Če je knjiga z dvajsetimi stranmi pretežka, potem raje izberem knjigo, ki ima petdeset strani, 

pa je lažja za branje.« 

»Če notri padem, potem prebrano razumem, če pa strmim in počasi berem, potem pa ne 

razumem prebranega.« 

»V šoli je odvisno od dneva. Če imam odličen dan, bom vse razumel, če pa nimam dobrega 

dneva, pa pač ne bom razumel.« 

»Pri nalogah bralnega razumevanja na začetku bolj strmim nekam, potem pa proti koncu, ko 

vidim, da imam malo časa do konca, se primem za glavo in začnem bolj resno brati.« 

9. Ali bi rad izboljšal svoje branje? Čemu? Kako lahko to dosežeš?  

»Da, izboljšal bi branje, da bi lažje razumel, v filmu na primer, ko podnapisi hitro izginejo, če 

so nerazumljive besede, da bi vse hitreje prebral. Če imam domače branje, da ni to cel vikend 

po cele dneve branje, ampak da bi to v enem dnevu prebral in imam potem petek cel poln, potem 

imam pa soboto in nedeljo prosto, da gremo lahko kam s kolesi.« 

»Branje bi lahko izboljšal tako, da bi več bral in da bi bil bolj skoncentriran, ko berem.« 

10. Ali ti kdo pomaga pri branju? Kdo? Kako ti pomaga? 

»Pri branju mi pomaga mami. Ali me spodbuja ali pa mi malo pomaga prebrati kakšno stran, 

dve, potem pa jaz naprej, da se jaz malo spočijem vmes.« 

»Branje mi predstavlja napor. Malo je še v redu, kar je več, mi je pa že težko.« 

»Med branjem po navadi stiskam žogico, včasih se vrtim na stolu, noge imam po navadi na 

tleh. Z levo roko si podpiram glavo ali pa jo imam tako, da se mi knjiga ne premika, z desno si 

pa vedno pomagam, da se izgubim pri besedah.« 

11. Ali pri pouku, kdaj glasno bereš? Ali se kdaj sam javiš za branje? Kdaj? Kako se počutiš 

ob tem? 

»Da, med poukom berem glasno. Če vidim, da je malo za prebrati, se sam javim, da me ne kliče 

za daljše odstavke, če pa je veliko za prebrat, potem se ne javim.« 



Klara Omovšek Branje šestošolca s hiperkinetično motnjo Pedagoška fakulteta UL 

125 
 

»Če mi branje gre, se počutim super fajn, če ne, mi pa ni dobro, tko nekako malo nerodno.« 

12. Katera je tvoja najljubša knjiga?  

»Moja najljubša knjiga … moram malo razmisliti. Jaz bi rekel, da kakšna knjiga iz zbirke Pet 

prijateljev.« 

13. Kako pogosto obiskuješ knjižnico? Katero knjižnico? S kom jo obiskuješ? 

»Ko sem bil majhen, sem knjižnico obiskoval z mami, zdaj ko sem večji, pa grem v Gameljne 

trikrat, štirikrat z mami po CD-je za gledat, razen enkrat sem šel za zgodovino za šolo nekaj 

pogledat. Drugače pa vedno hodim v šentviško knjižnico sam po knjige za šolo ali pa za 

poletje.« 

 

 

4 PREIZKUS BRANJA (za učenca) IN OCENJEVALNI LIST ZA 

VREDNOTENJE BRANJA (za učitelja) 
 

1.4.1 Preizkus branja za učenca 

 

1. naloga 

Preberi besede po vrsti.  

na pa in so se ker 

ter pod zdaj tat sir mir 

Dob vrt krt vrv ime gnus 

post Aleš urar lepa teza zato 

biti okamenel osivel utopija podedovati dober 

mizar parabola podoba lakota šepet Ljubelj 

smilj kongres zgradba izgled najdba godba 

borba Zagreb prstan vestnost pristnost majhnost  

želja kaplja zgornji strnjen mejnik lajna 
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ščepec ščipalka bleščeč ščinkavec nihanje grdoba 

podgana Barbara razdalja daljnogled vdolbina drobtinica 

mostnina dopoldne oddaljen svinčnik  glasbenik  pripetljaj 

podbradek izginotje podest prijetje razmišljanje Doberdob 

 

 

2. naloga 

Tiho in glasno preberi besedilo. Nato uredi vprašanja in naloge po 

abecednem vrstnem redu ter nanje odgovori. 

 
           _______________________________ 

Na Zemlji je voda v vseh treh agregatnih stanjih. Največ vode je v obliki 

kapljevin, bistveno manj je ledu – vode v trdnem agregatnem stanju, 

najmanj pa je vodnih hlapov, ki so voda v plinastem stanju.  

 

Predstavljaj si, da vso vodo na Zemlji zlijemo v 100 ogromnih kozarcev. 

Slana morska voda bi bila v 97 kozarcih, sladka voda pa le v 3.  

Če sladko vodo iz 3 kozarcev prelijemo v 10 manjših, je v dveh kozarcih 

tekoča voda, preostalih 8 kozarcev pa predstavlja led na Zemlji.  

Voda je zelo pomembna za življenje na Zemlji. Slovenija ima veliko vode, 

zato je veliko gozdov, travnikov, pašnikov in polj.  
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Kjer vode primanjkuje, je življenja zelo malo. V puščavah, kjer vode 

skoraj ni, ne živi veliko rastlin in živali. Tudi območja z veliko vode so 

redko naseljena.  

Za življenje je potrebna tekoča voda. Vsa živa bitja za življenje 

potrebujemo vodo. Ljudje je največ zaužijemo s pitjem in uživanjem 

sočnih sadežev. Številni sadeži vsebujejo veliko vode. V pomaranči je 

skoraj dve tretjini vode. Rastline črpajo vodo iz tal. Zato so za rastline 

zelo pomembne padavine. V človeškem telesu je kar sedem desetin 

vode.  

 (Marhl, M. et al. Raziskujem in ustvarjam 5: učbenik za naravoslovje in tehniko v petem 

razredu osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005.) 

d) Obnovi besedilo. 

š) Zakaj preveč vode vpliva na redko poseljenost nekaterih delov Zemlje?  

g) Zakaj v puščavah ne živi veliko rastlin in živali? 

e) Kaj potrebujejo vsa živa bitja za življenje? 

j) V katerem agregatnem stanju je najmanj vode? 

k) Zakaj je v Sloveniji veliko gozdov? 

b) Za vsak odstavek napiši ključno besedo. 

t) Besedilu dodaj naslov. 

 

1.4.2 Ocenjevalni list za vrednotenje branja (za ocenjevalca) 
 

Za preizkus potrebujemo: 

 učni list za otroka (vprašanja za razumevanje so razrezana; brez oznake števila besed) 

 štoparico 

 ocenjevalno preglednico za vrednotenje 
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 učni list s številom besed na desni strani 

 telefon za snemanje učenčevega branja 

Naloga Navodilo otroku pred 

branjem 

Prilagoditev Delo ocenjevalca 

 

1. 
Preberi besede po vrsti. 

Po eni minuti te bom 

ustavila. Ko ti bom 

naročila, boš branje 

nadaljeval. 

*Barvna podlaga, pisava 

Arial 14, razmik 2,0. 

 

 

  

Zapiše rezultat po eni 

minuti. Izmeri celotni čas 

branja in zapiše. Označi si 

napačno prebrane besede 

ne glede na vrsto napake. 

Izpolni ocenjevalno 

prelednico za 

vrednotenje.  

2.  a) Tiho beri besedilo. Po 

eni minuti te bom 

ustavila in s prstom boš 

pokazal, kje si končal. 

Nato boš tiho prebral 

besedilo do konca.  

b) Glasno preberi 

besedilo. Po eni minuti 

te bom ustavila in s 

prstom boš pokazal, kje 

si končal. Nato boš 

glasno prebral besedilo 

do konca. Uredi 

vprašanja po 

abecednem vrstnem 

redu in nanje pisno 

odgovori. 

Barvna podlaga, pisava 

Arial 14, razmik 2,0. 

 

Vprašanja k besedilu so 

na posameznih listkih in 

so označena s črkami 

abecede, tako da mora 

vprašanja urediti najprej v 

pravilno zaporedje. (Tako 

preverim razumevanje 

navodila) 

 

 

Zapiše rezultat po eni 

minuti. Izmeri celotni čas 

branja in zapiše. Obarva 

si napačno prebrane 

besede ne glede na vrsto 

napake. Izpolni 

ocenjevalno preglednico 

za vrednotenje. 

 

 

 

 

 

 

*Predhodno preverim ustreznost barve podlage tako, da otrok prebere določeni odstavek 

besedila, dan na različnih barvnih podlagah, potem pa se glede na lastno presojo odloči za 

določeno barvo podlage preizkusa.  

 

1. naloga 

Preberi besede po vrsti.  

na pa in so se ker 6 

ter pod zdaj tat sir mir 12 

Dob vrt krt vrv ime gnus 18 

post Aleš urar lepa teza zato 24 

biti okamenel osivel utopija podedovati dober 30 
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mizar parabola podoba lakota šepet Ljubelj 36 

smilj kongres zgradba izgled najdba godba 42 

borba Zagreb prstan vestnost pristnost majhnost  48 

želja kaplja zgornji strnjen mejnik lajna 54 

ščepec ščipalka bleščeč ščinkavec nihanje grdoba 60 

podgana Barbara razdalja daljnogled vdolbina drobtinica 66 

mostnina dopoldne oddaljen svinčnik glasbenik  pripetljaj 72 

podbradek izginotje podest prijetje razmišljanje Doberdob 78 

 

2. naloga 

Besedilo najprej preberi v tišini, nato glasno preberi besedilo. Uredi vprašanja po 

abecednem vrstnem redu in nanje pisno odgovori.  

 

           _______________________________ 

Na Zemlji je voda v vseh treh agregatnih stanjih. Največ vode je v obliki 

kapljevin, bistveno manj je ledu – vode v trdnem agregatnem stanju, najmanj pa 

je vodnih hlapov, ki so voda v plinastem stanju.  

Predstavljaj si, da vso vodo na Zemlji zlijemo v 100 ogromnih kozarcev. Slana 

morska voda bi bila v 97 kozarcih, sladka voda pa le v 3.  

Če sladko vodo iz 3 kozarcev prelijemo v 10 manjših, je v dveh kozarcih tekoča 

voda, preostalih 8 kozarcev pa predstavlja led na Zemlji.  

Voda je zelo pomembna za življenje na Zemlji. Slovenija ima veliko vode, zato 

je veliko gozdov, travnikov, pašnikov in polj.  

Kjer vode primanjkuje je življenja zelo malo. V puščavah, kjer vode skoraj ni, 

ne živi veliko rastlin in živali.  

 

 

14 

25 

35 

48 

61 

75 

85 

96 

105 

116 

124 
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Tudi območja z veliko vode so redko naseljena. Za življenje je potrebna tekoča 

voda.  

Vsa živa bitja za življenje potrebujemo vodo. Ljudje je največ zaužijemo s 

pitjem in uživanjem sočnih sadežev. Številni sadeži vsebujejo veliko vode. V 

pomaranči je skoraj dve tretjini vode. Rastline črpajo vodo iz tal. Zato so za 

rastline zelo pomembne padavine.  

V človeškem telesu je kar sedem desetin vode.  

136 

138 

149 

159 

171 

179 

187 

(Marhl, M. et al. Raziskujem in ustvarjam 5: učbenik za naravoslovje in tehniko v petem razredu osnovne 

šole. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005.) 

 

OCENJEVALNI LIST ZA VREDNOTENJE BRANJA IN BRALNEGA RAZUMEVANJA 

 

1. naloga  

Hitrost branja 

(število 

prebranih besed 

v minuti) 

 

 1 – ni tekoče 2 – delno tekoče 3 – tekoče 

Natančnost 

(odstotek 

pravilno 

prebranih besed) 

pod 90 % 

 

___/78 

90–94 % 

 

___/78 

95–100 % 

 

76/78 

97 % 

Ritem 

 

Pogosto omahovanje, 

številni premori, 

pogoste ponovitve, 

menjajoč razburkan ritem. 

Manj omahovanja, 

nekaj premorov, 

nekaj ponovitev, 

relativno enakomeren 

ritem. 

Redka omahovanja, 

redki premori, 

redke ponovitve, 

enakomeren ritem. 

Tehnika  

 

 

Bere besedo za besedo. 

Kompleksne besede 

črkuje/zloguje 

 

Bere skupine besed in 

le izjemoma besede 

za besedo. 

Bere smiselno 

skupine besed. 

 

Izraznost 

-Pravilnost 

naglaševanja 

-upoštevanje 

ločil (izpustimo, 

ker bere le 

besede) 

neustrezno naglaševanje delno ustrezno 

naglaševanje 

(napačno naglašene 

besede: Dob, post, 

urar) 

ustrezno 

naglaševanje 
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Vrsta napak 

Izpušča glasove  

 

 

Zamenjuje 

glasove 

 

 

Dodaja glasove   

Prebere začetek 

in ugiba naprej 

 

Popravljanje 

napak 

ne popravlja napak včasih popravi 

napake 

popravi napake 

Pozornost pri 

branju 

Otroka pritegne dogajanje v 

bližini, nenaden vidni, 

slušni, gibalni pojav. 

Preneha brati in svoj pogled 

preusmeri v smer pojava.  

Otroka pritegne 

dogajanje, vendar 

brez težav nadaljuje z 

branjem.  

Otrok je popolnoma 

osredotočen pri 

branju. 

 

 

2. naloga 

Tiho branje 

Tiho branje – vokalizira /subvokalizira 

(polglasno izgovarja 

besede/premika ustnice, 

šepeta) 

– pri branju je napet (v krču, 

stresu) 

– pomaga si s prstom 

– redko subvokalizira 

(premika ustnice, 

šepeta) 

– delno sproščeno  

– občasno si pomaga 

s prstom 

– sproščeno branje 

– sproščena drža 

telesa in rok           

– brez pomoči prsta 

Hitrost 

branja 

(število 

prebranih 

besed v 

minuti)  

 

 

Glasno branje besedila 

Hitrost branja 

(število 

prebranih besed 

v minuti) 

 

Natančnost 

(odstotek 

pravilno 

prebranih 

besed) 

Pod 90 % 

 

___/187 

90–94 % 

 

___/187 

95–100 % 

 

___/187 

Ritem Pogosto omahovanje Manj omahovanja Redka omahovanja 
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 Številni premori Nekaj premorov Redki premori 

Pogoste ponovitve Nekaj ponovitev Redke ponovitve 

Menjajoč razburkan ritem  Relativno 

enakomeren ritem 

Enakomeren ritem 

Tehnika  

(črkuje, zloguje, 

glaskuje, bere 

vezano) 

Branje besede za besedo Branje skupine besed 

in le izjemoma 

besedo za besedo. 

Branje smiselno 

skupine besed 

Predloge bere ločeno od 

besede 

Delno bere predloge 

skupaj z besedo 

Predloge bere 

skupaj z besedo 

Izraznost  Monotono branje:                  

– ne upoštevanje ločil 

Branje z nekaj 

izraznosti:                

   – upoštevanje 

nekaterih ločil  

Ustrezna izraznost: 

– upoštevanje vseh 

ločil 

Vrsta napak  

 

Izpušča/dodaja/zamenjuje 

glasove, tako da spreminja 

skladnjo besedila 

Naredi več zamenjav 

glasov/besed, ki so 

pomensko in 

skladenjsko 

neustrezne 

Pri izpuščanju 

glasov/besed ne 

spreminja 

skladenjske 

strukture besedila 

Izpušča 

glasove/besede  

 

 

Zamenjuje 

glasove/besede 

 

 

Dodaja 

glasove/besede  

 

Popravljanje 

napak 

Ne popravlja napak Včasih popravi 

napake 

Popravi napake 

Pozornost pri 

branju 

Otroka pritegne dogajanje v 

bližini, nenaden vidni, 

slušni, gibalni pojav. 

Preneha brati in svoj pogled 

preusmeri v smer pojava.  

Otroka pritegne 

dogajanje, vendar 

brez težav nadaljuje z 

branjem.  

Otrok je popolnoma 

osredotočen pri 

branju. 

 

Razumevanje prebranega 

Kriterij točkovanja po nivojih bralnega razumevanja (Pečjak, 1996) 

Točke  1. raven – 1 točka 

2. raven – 2 točki 

3. raven – 3 točke 

Rezultat  

1. raven – razumevanje  

g) Zakaj v puščavah 

ne živi veliko rastlin 

in živali? 

 

0 – Ne zna odgovoriti oz. odgovori napačno.   

1 – Samostojno pravilno odgovori.   
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e) Kaj potrebujejo vsa 

živa bitja za življenje? 

0 – Ne zna odgovoriti oz. odgovori napačno.   

1 – Samostojno pravilno odgovori.   

j) V katerem 

agregatnem stanju je 

najmanj vode? 

0 – Ne zna odgovoriti oz. odgovori napačno.   

1 – Samostojno pravilno odgovori.   

2. raven – interpretacijsko razumevanje ali razumevanje s sklepanjem  

š) Zakaj preveč vode 

vpliva na redko 

poseljenost nekaterih 

delov Zemlje?  

0 – Ne zna odgovoriti oz. odgovori napačno.   

1 – Delno pravilno odgovori. Odgovarja z učiteljičino pomočjo.  

2 – Samostojno pravilno odgovori.   

k) Zakaj je v Sloveniji 

veliko gozdov? 

0 – Ne zna odgovoriti oz. odgovori napačno.   

1 – Delno pravilno odgovori. Odgovarja z učiteljičino pomočjo.  

2 – Samostojno pravilno odgovori.   

b) Za vsak odstavek 

zapiši ključno besedo. 

0 – Ne razume pojma ključne besede oz. zapiše besede, ki niso  

ključne za besedilo.  

1 – Razume pojem ključna beseda, a jih ne zna poiskati oz. jih ne 

najde za vsak odstavek.  

2 – Zapiše smiselne ključne besede za vsak odstavek.  

t) Besedilu dodaj 

naslov, ki bi pritegnil 

več bralcev.  

0 – Ne ve, kaj bi zapisal oz. prepiše naslov.  

1 – Zapiše enostaven naslov. 

2 – Zapiše naslov, ki pritegne bralca.  

3. raven – kritično in ustvarjalno razumevanje ali uporabno razumevanje  

b) Na kratko obnovi 

besedilo.  

0 – Uporablja skromno besedišče, enostavne povedi, nesmiselno 

zaporedje informacij, ni jasnega bistva.   

1 - Manj natančno obnovi prebrano. Zaporedje dogodkov ni. S 

pomočjo izlušči bistvo besedila.   

2 – Manj natančno obnovi prebrano. Ne jasno zaporedje dogodkov. 

S pomočjo izlušči bistvo besedila 

3 – Tvori kompleksnejše povedi.  Smiselno sosledje informacij. 

Podano je bistvo besedila.  
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5 VPRAŠALNIK BRALNE MOTIVACIJE ZA STAREJŠE  

UČENCE – VBM-st 
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6 PREGLEDNICA ZA SPREMLJANJE GLASNEGA BRANJA BESEDILA 

 

 
 

 

 

DATUM HITROST 
(število 
prebranih 
besed/min) 

NATANČNOST 
(število 
napak/število 
besed) 

RAZUME 
PREBRANO  

UPOŠTEV-
ANJE 
LOČIL (da, 
ne, delno) 

POZORN-
OST (št. 
umikov 
pogleda) 
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7 POLSTRUKTURIRANI KONČNI INTERVJU Z UČENCEM 
 

1. Povej nekaj o bralnih treningih. Kaj ti je bilo všeč, kaj ne, kaj bi naredil drugače? 

»Bralni treningi so mi bili zelo všeč, bila je prijazna učiteljica, pomagala mi je brati. Vmes je 

bilo zelo dobro, da nisem samo sedel pa bral in gledal, ampak sem tudi kakšno pravljico 

poslušal pa sem potem naredil obnovo ali pa o tem potem še malo prebral bral pa kakšne 

počepe in gibalne vaje naredil. Dobro, skratka.« 

»V bistvu mi je bilo kar v redu, ker na tak postopek je meni tudi uspelo, da zdaj boljše berem.« 

2. Kako si se počutil med bralnimi treningi?  

»Na začetku sem se počutil čudno, ker sem tako počasi bral, učiteljica, ko je prebrala pa zelo 

hitro. Vmes sem jo že skor dohiteval in je bil občutek boljši, na koncu sem ji zdaj že res tik za 

petami in je dober občutek, ko tako dobro bereš.« 

3. Kateri bralni trening ti je bil najboljši? Zakaj? 

»Besedilo o mačkah, zato, ker imam rad mačke in mi je učiteljica to pripravila, ker sem izrazil 

željo. Takrat so bile gibalne vaje po izbiri in sem bil tudi zato tako vesel. Rad imam vaje po 

izbiri. Učiteljica mi da določene vaje na voljo ali pa si jih sam izberem, npr. počepe, ali pa si 

postavim ovire, sam si potem določim, kako bom šel čez ovire.« 

4. Kaj misliš, ali si izboljšal svoje branje? Kako si bral prej in kako bereš sedaj po vseh 

bralnih treningih?  

»Na začetku sem bral tako, da nisem upošteval ločil, počasi sem bral, nisem razumel, kar sem 

prebral, veliko sem se ven oziral. Ni se mi dalo brati, ko mi je mami rekla, naj grem v sobo brat, 

sem kar po eno uro strmel v eno točko, pa sem prebral dve strani, če sem se lotil in mi je bilo 

težko. Sedaj, ko berem oz. mi mami reče, naj grem v sobo prebrat knjigo, grem, takoj preberem. 

Ne oziram se ven, bolj tekoče berem, vse razumem, kar preberem, se bolj popravljam pri 

napakah, jih imam manj. Skratka, dobro, sem izboljšal branje.« 

»Med bralnimi treningi sem na prosti dan  prebral Groznega Gašperja. Da ne bi ritma izgubil, 

sem si vzel knjigo in jo prebral zjutraj, ko so še vsi spali.« 

5. Ali se ti zdi branje še vedno naporno? Zakaj ja oz. zakaj ne? Ali imaš še vedno odpor 

do branja? 

»Branje se mi ne zdi več tako zahtevno. Manj imam seveda tudi odpora, ker hitreje berem in 

bolj zanimivo je branje, ker takrat, ko sem počasi bral,mi tudi ni bilo zanimivo, ker nisem nič 

razumel in to. Sedaj, ko dosti hitro berem in dovolj dobro razumem, kar preberem in je 

zanimivo, si lahko predstavljam na svoj način.« 

6. Ali boš med počitnicami prebral kakšno knjigo? 

»Da, ne vem še, koliko. V knjižnico bom šel sam.« 

7. Kaj bi rad še izboljšal pri branju? 
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»Še malo manj napak in mogoče še malo hitrejše branje.« 

8. Sporočilo za učiteljico branja. 

»Rad bi se ji samo zahvalil, ker je bila z mano potrpežljiva in je delala.« 

  
 

8 TABELA ZA SAMOEVALVACIJO (za učenca) 
 

KAKO SEM BRAL DANES? 

Datum: _______________________ 

Kako 
uspešen sem 
bil …? 
 

Zelo 
uspešen 

Delno 
uspešen 
(lahko bi bilo 
bolje) 

Nisem bil 
uspešen 

Zapiši 
utemeljitev 

… pri hitrosti 
branja. 

    

… pri ritmu 
branja. 

    

… pri 
natančnosti 
branja. 

    

… pri 
popravljanju 
napak. 

    

… pri 
upoštevanju 
ločil. 

    

… pri 
naglaševanju. 

    

… pri 
reševanju 
nalog. 

    

… pri 
vzdrževanju 
pozornosti k 
besedilu. 

    

 

Kako sem 
zadovoljen z    
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današnjim  
branjem? 

Pozitivni 
lastnosti 
današnjega 
branja. 

 
 

 

Želja (Kaj si 
želim izboljšati?)  

 

 

9 PREGLEDNICA ZA UČITELJEVO POVRATNO INFORMACIJO O BRANJU 

 

POHVALA 

 

PREDLOGI 
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POVZETEK 

 

 

10 PRIMER BRALNEGA TRENINGA 
 

Bralni trening 11 

Datum: _____________ 

 

1. naloga 

Na prazne črte vstavi manjkajoče besede, da boš z njimi smiselno 

dopolnil poved.  

Ko je Miha prišel v razred, je odprl _____________ _____________ in 

vzel iz nje knjige, _____________ in pisala.  

Lisica ni mogla ujeti zajca, ker je zajec __________ mnogo hitreje.  

Lastovka je ______________ na višini sto metrov. 

Včasih je mesto Maribor ležalo le na levi strani reke Drave, danes pa je 

veliko stavb tudi na ___________ strani Drave.  

V nedeljo gremo na izlet. Šli bomo na bližnji ___________ in s seboj 

nesli ____________, da ne bomo lačni. 
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Peter je star osem let in je __________ od svojega brata, ki je star šest 

let.  

Mateja in Špela sta tekmovali v reševanju računskih nalog. Bolje jih je 

rešila ________________, ker se je Špela zmotila pri seštevanju.  

Letala in ptice letijo hitro, toda letala letijo ____________ od ptic.  

Matic je ___________ obul superge, nato pa ugotovil, da bo potreboval 

natikače, zato se je sezul.  

Špela mu je svetovala naj gleda le __________ in se ne ozira nazaj.  

(VIR: Mužić, Marentič-Požarnik: Razumem, kar berem. V Pečjak, S. (1996). Kako do 

boljšega branja? ZRSŠ:Ljubljana.) 

2. naloga 

Na hodniku si postavi štiri ovire (plastenka, škatla, blazina …) v 

razmiku enega koraka. Nato izvedi naslednje naloge: preskoči vse 

ovire; okrog vsake ovire naredi en krog, tako da tečeš; po vseh štirih 

pojdi okrog vsake ovire (slalom). Vse tri naloge nato naredi še enkrat, a 

vzvratno. 

 

3.  naloga 

Glasno beri besedilo. Po eni minuti te bo učiteljica ustavila. Z rdečo 

barvico označi, kje si ostal.  

Potem boš glasno bral besedilo po odstavkih. Vsak odstavek bo najprej 

prebrala učiteljica, nato ga boš prebral še ti. 

 

LABODJA DRUŽINA SI JE GNEZDIŠČE UREDILA KAR NA PLOČNIKU 

Gre za labode, ki se vse leto zadržujejo v urbanem okolju 



Klara Omovšek Branje šestošolca s hiperkinetično motnjo Pedagoška fakulteta UL 

142 
 

(Andrej Geržina, TV Slovenija, 22. maj 2020 ob 10:16, Maribor - MMC RTV SLO) 

 

Sprehajalci ob nabrežju reke Drave na Lentu so te dni priča – zadnja leta 

ne tako redkemu – pojavu. Gnezdijo namreč labodi, ki so si vališča 

naredili kar na pločniku v neposredni bližini ceste. 

Labodi so največje ptice, ki gnezdijo pri nas. Danes njihova populacija v 

Sloveniji šteje okoli 1500 primerkov, največ, čez 500, jih je domovanje 

našlo ob reki Dravi. V prvem gnezdu v bližini Studenške brvi se je izvalilo 

pet mladičev, 100 metrov nižje pa samica sedi na treh jajcih. 

Franc Bračko iz društva za opazovanje in proučevanje ptic pojasnjuje, da 

gre za "labode, ki se zadržujejo celo leto v tem urbanem delu, se pravi 

praktično v mestu, in se ljudi ne bojijo, zato je izbira gnezdišča temu 

primerna". 

V tem času si labodi naredijo gnezda, samice izležejo največ 8 jajc, iz 

katerih se po mesecu dni izvalijo puhasti, praviloma rjavi mladiči. Gnezda 

na Lentu pa je mesto zavarovalo z jekleno ograjo. Bračko razlaga: 

"Preveč se jim seveda ne smemo približevati, tudi s kakšnimi živalmi, 

recimo s psi, ne, na te so posebej občutljivi." 

15 kilometrov nižje, v mrtvem rečnem rokavu, se je v popolnoma 

drugačnem okolju izleglo kar sedem labodov, ki uživajo veliko bolj 

primeren gnezditveni habitat. "Tukaj vidimo, kako se prehranjujejo v vodi, 

to se pravi, hranijo se z algami, vodnim rastlinjem," pravi Bračko. 

Ljudje labodom pogosto s tem, ko jih hranimo ali celo nastavljamo 

posode z vodo, kot je to mogoče videti v Mariboru, delamo medvedjo 

uslugo. Strokovnjaki opozarjajo, da je tovrstno početje nevarno, saj s tem 

prenašamo bolezni, hkrati pa kruh ni primerna hrana za te velike ptice. 
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Vsekakor pa velja, da se labodov ne dotikamo ali kako drugače 

posegamo v njihovo okolje. 

 

4. naloga 

Obkroži pravilne odgovore. 

Kdo je avtor besedila? 

a) Franc Bračko 

b) Andrej Geržina 

c) Avtor ni znan.  

 

Besedilo je … 

a) opis živali 

b) kratka pripoved 

c) novica 

 

Kaj je medvedja usluga? 

a) Usluga, ki jo naredimo medvedu. 

b) Pomoč nekomu.  

c) Usluga, ki to ni - ne pripomore k rešitvi in včasih naredi več škode 

kot koristi. 

 

 

4. naloga 

S pomočjo Paukove strategije povzemi bistvo besedila. 

1. V levi prostor zapiši besede, besedne zveze in povedi, ki se ti zdijo v 

posameznem odstavku pomembne. Nato izboljšaj svoje zapis tako, da 

podčrtaš pomembne besede, izbrišeš, popraviš, vstaviš določene ključne 

besede, besedne zveze.  

2. V desni prostor zapiši ključne besede, ki ti bodo pomagale pri priklicu 

informacij. 
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3. Na podlagi teh ključnih besed napiši kratek povzetek zapisanega 

gradiva. 

 

Naslov besedila: 

_______________________________________________ 

Zapisek/besedilo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ključne besede: 

Povzetek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


