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IZVLEČEK 

Poslušanje je ena od štirih sporazumevalnih dejavnosti, ki sestavljajo 
posameznikovo sporazumevalno zmožnost. So osnova za sporazumevanje, 
vzpostavljanje in ohranjanje odnosov, kar pomeni, da njihova razvitost močno 
vpliva na posameznikovo življenje. Vsem tem dejavnostim v osnovni šoli na 
podlagi Učnega načrta (Program osnovna šola, 2018) posvečamo pozornost in jih 
postopno ter sistematično razvijamo. Učenci1 se z različnimi vrstami poslušanja 
srečujejo pri vseh predmetih, mi pa smo se osredotočili na razvijanje poslušanja 
pri pouku slovenščine. Procesu sprejemanja različnih govorjenih enogovornih in 
dvogovornih besedil sledi preverjanje poslušalčevega razumevanja, doživljanja in 
kritičnega vrednotenja. V magistrskem delu smo raziskovali področje preverjanja 
in ocenjevanja poslušanja z razumevanjem pri slovenščini na razredni stopnji. 

V teoretičnem delu smo najprej opredelili poslušanje, predstavili različne vrste 
poslušanja, v nadaljevanju pa smo se osredotočili na dejavnike poslušanja v šoli 
ter na cilje in standarde pouka slovenščine, ki se povezujejo s to sporazumevalno 
dejavnostjo. V zadnjem delu smo definirali preverjanje in ocenjevanje znanja, 
njune vrste ter značilnosti in oblike nalog, ki so najpogosteje del preizkusov 
znanja.  

V empiričnem delu smo uporabili kombinacijo kvantitativnega in kvalitativnega 
raziskovalnega pristopa. S spletno anketo, v kateri je sodelovalo 60 učiteljev 
razrednega pouka, smo želeli ugotoviti, ali učitelji preverjajo in ocenjujejo 
poslušanje z razumevanjem, kako pogosto in kako to počnejo. V drugem delu 
raziskave smo pridobili 10 primerov preizkusov znanja, ki preverjajo poslušanje z 
razumevanjem za učence razredne stopnje, in smo jih podrobneje vsebinsko in 
oblikovno analizirali. 

Rezultati ankete so pokazali, da večina učiteljev na razredni stopnji preverja ali 
ocenjuje poslušanje z razumevanjem pri pouku slovenščine. Preverjanje največ 
učiteljev izvaja nekajkrat letno, ocenjevanje pa enkrat letno. Med učitelji se glede 
na razred, v katerem poučujejo in dobo poučevanja ne pojavljajo statistične razlike 
v pogostosti preverjanja in ocenjevanja poslušanja z razumevanjem. Preverjanje 
oz. ocenjevanje v največjem deležu poteka ustno, če preverjajo pisno, pa je 
poslušanju z razumevanjem namenjen celoten preizkus znanja. Večina učiteljev 
naloge pripravi sama oz. skupaj s sodelavci v aktivu, nekateri jih poiščejo v drugih 
gradivih. Med šolanjem na daljavo večina učiteljev ni preverjala ali ocenjevala 
poslušanja z razumevanjem pri učencih. 

Rezultati analize preizkusov znanja so pokazali, da učitelji v večji meri za 
preverjanje oz. ocenjevanje poslušanja z razumevanjem uporabljajo 
neumetnostna besedila, ki so v skladu z učnim načrtom za slovenščino. Največji 
delež nalog je tipa kratkih odgovorov in izbirnega tipa, z njimi pa učitelji preverjajo 
predvsem osnovno raven znanja.  

                                                 
1 Moška slovnična oblika velja enakovredno za oba spola, npr. učenci in učenke, učitelji in 
učiteljice.  



Ključne besede: osnovna šola, poslušanje z razumevanjem, preverjanje znanja, 
ocenjevanje znanja 

  



 

ABSTRACT 

Listening is one of the four communication activities that comprise an individual's 
ability to communicate. They serve as the foundation for communicating, forming, 
and maintaining relationships, so their development has a significant impact on an 
individual's life. All of these activities are given attention in primary school and are 
gradually and systematically developed on the basis of the Learning Plan (Primary 
School Program, 2018). Pupils2 are exposed to various types of listening in all 
subjects, and we have concentrated on developing listening skills in Slovenian 
language classes. After accepting various spoken monolingual and bilingual texts, 
the listener's comprehension, experience, and critical evaluation are evaluated. In 
the master's thesis, we investigated the field of evaluation and assessment of 
listening with comprehension in Slovene at the class level.  

In the theoretical section, we defined listening, presented different types of 
listening, and then focused on the factors of listening in school as well as the goals 
and standards of teaching Slovenian related to this communication activity. In the 
final section, we defined knowledge evaluation and assessment, their types, and 
the characteristics and forms of tasks that are most commonly included in 
knowledge tests.  

In the empirical section, we used a combination of quantitative and qualitative 
research methods. With an online survey of 60 classroom teachers, we wanted to 
know if teachers evaluate and assess listening with comprehension, as well as 
how frequently and in what ways they do so. In the second section of the research, 
we collected 10 examples of knowledge tests that assess listening with 
comprehension for class-level pupils and analysed them in terms of content and 
form. 

According to the survey results, most teachers at the class level evaluate or 
assess listening with comprehension in Slovenian language classes. Most 
teachers conduct evaluations several times a year and assessments once a year. 
There are no statistical differences in the frequency of evaluating and assessing 
listening with comprehension between teachers based on the class in which they 
teach and the teaching period. The majority of the evaluation or assessment is 
done orally, but if the evaluation is conducted in writing, the entire knowledge test 
is designed for listening with comprehension. The majority of teachers prepare the 
assignments themselves or together with their active colleagues, while others look 
for them in other materials. Most teachers did not evaluate or assess pupils' 
listening comprehension during distance learning. 

The results of the knowledge test analysis revealed that, to a greater extent, 
teachers use non-fiction texts that are aligned with the Slovene curriculum to 
evaluate or assess listening comprehension. The majority of tasks are of the short-
answer and multiple-choice variety, and they are used primarily to assess pupils' 
basic level of knowledge.  

                                                 
2The used grammatical form is equally applicable to both genders, such as pupils and teachers.  



Keywords: primary school, listening with comprehension, knowledge evaluation, 
knowledge assessment 
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I UVOD 

Razvoj sporazumevanja v človeški zgodovini predstavlja velik korak k napredku in 
ohranjanju vrste. Sporazumevanje je sestavljeno iz osnovnih sporazumevalnih 
dejavnosti, ki so med seboj močno prepletene (Renukadevi, 2014). To so poslušanje, 
govorjenje, pogovarjanje, pisanje, branje in dopisovanje. Če nam ena od teh 
povzroča težave, je zelo verjetno, da bomo imeli pri sporazumevanju večje ali manjše 
težave.  

S poslušanjem se otrok sreča že pred svojim rojstvom, pomembna vloga poslušanja 
pa se kljub kasnejšemu razvoju ostalih sporazumevalnih dejavnosti ohranja do konca 
življenja. V vsakdanjem življenju poslušamo različne stvari in temu namenjamo 
različno količino energije, zato ločimo več vrst poslušanja glede na naš namen in 
vlogo v dejavnosti. Z določenimi vrstami se v svojem otroštvu redkokdaj ali celo ne 
srečamo, zato temu večjo pozornost posvečamo v vzgojno-izobraževalnih 
ustanovah. V tem magistrskem delu smo želeli preveriti, v kolikšni meri se učitelji na 
razredni stopnji odločajo za preverjanje in ocenjevanje poslušanja z razumevanjem, 
kako pogosto in na katere načine to počnejo. 

Če želimo razumeti vlogo poslušanja in pomen preverjanja ter ocenjevanja 
poslušanja z razumevanjem za posameznikov razvoj, moramo na začetku razumeti 
nekaj dejstev o poslušanju. V teoretičnem delu bomo zato najprej definirali proces 
poslušanja, predstavili različne poglede nanj, opredelili vrste poslušanja in njegovo 
vlogo v šolskem prostoru. V nadaljevanju se bomo osredotočili na preverjanje in 
ocenjevanje znanja, njune značilnosti, vrste ter načine, s katerimi lahko preverjamo 
doseganje učnih ciljev pouka slovenščine pri učencih na razredni stopnji.  

V empiričnem delu bomo predstavili rezultate ankete za učitelje ter vsebinsko in 
oblikovno analizo desetih primerov preizkusov znanja za učence od 1. do 5. razreda 
osnovne šole. 

Z raziskavo smo želeli pokazati, kakšno mesto v procesu preverjanja in ocenjevanja 
zastopa dejavnost poslušanja z razumevanjem, ter učitelje spodbuditi k oblikovanju 
kakovostnih preizkusov znanja za to področje.
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II TEORETIČNI DEL 

1 POSLUŠANJE 

Mark Twain je nekoč dejal: »Če bi se od nas pričakovalo, da govorimo več kot 
poslušamo, bi imeli dva jezika in eno samo uho« (Twain v Žist, 2014). Če se 
ozremo na citat in pomislimo na svoje življenje, lahko hitro ugotovimo, da 
poslušanje predstavlja presenetljivo velik del našega sporazumevanja. Poslušanje 
tako predstavlja sposobnost, ki lahko ključno vpliva na naše odnose, pojav in 
reševanje konfliktov.  

Poslušanje je v razvojnem kontinuumu prva sporazumevalna dejavnost, s katero 
se sreča otrok. Dokler se ne nauči brati, prav poslušanje predstavlja 
najpomembnejši vir za učenje (Pečjak, 2009).  

1.1 Opredelitev poslušanja 

Obstaja več različnih definicij poslušanja. T. Uštar (2004) poudarja, da se slišanje 
in poslušanje med seboj močno razlikujeta. Slišanje je namreč fiziološko pogojen 
proces, poslušanje pa psihološki proces, ki nam omogoča interpretacijo živčnih 
impulzov v skladu z našimi sposobnostmi, izkušnjami in željami. S poslušanjem se 
ukvarjajo strokovnjaki na področju fiziologije, psihologije, filozofije, psihoanalize, 
pedagogike, jezikoslovja ter mnogi drugi, večjo pozornost pa mu namenjamo 
komaj zadnjih nekaj desetletij. L. Plut Pregelj (2003) opozarja, da čeprav 
izobraženost populacije vrednotimo predvsem na področju pismenosti, ne smemo 
pozabiti, da se mnoga ljudstva prav zaradi nizke pismenosti še vedno 
sporazumevajo predvsem ustno. 

Paul Rankin je poslušanje razčlenil na splet sposobnosti, ki nam omogočajo izbrati 
slušne vsebine, jih analizirati, jih med sabo povezati, organizirati in vrednotiti ter si 
slišano zapomniti in obnoviti (Plut Pregelj, 2012). V svoji raziskavi je leta 1926 
ugotovil, da je preučevana skupina ljudi kar 42 % svojega budnega časa namenila 
poslušanju, 58 % časa pa branju, govorjenju in pisanju skupaj (prav tam). Leta 
1980 je med študenti podobno razmerje poskušal določiti Larry Baker, ki je 
ugotovil, da študentje poslušanju namenijo 53 % časa, ostalim trem dejavnostim 
pa 47 % (prav tam).  

F. Mravlje (1999) poslušanje definira kot sestavljeno sporazumevalno dejavnost, ki 
zajema kognitivno in čustveno aktivnost. Je proces sprejemanja, selekcioniranja, 
interpretiranja in vrednotenja informacij iz okolja.   

Wolvin-Coakleyjev model predpostavlja poslušanje kot dinamičen proces, 
sestavljen iz miselne in ustvarjalne dejavnosti, saj temelji na miselni aktivnosti 
poslušalca, ki sporočilo oblikuje na podlagi subjektivnih izkušenj, znanja, čustev. 
Poslušanje ima po njunem mnenju vedno svoj namen, ki pa mora biti jasen že 
pred pričetkom sporazumevanja (Plut Pregelj, 2012). Leta 1996 je Mednarodna 
poslušalska zveza dopolnila definicijo poslušanja Wolvina in Coakleyjeve ter jo 
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sprejela kot standard za razvijanje poslušanja v ameriškem kurikulumu za 
jezikovno vzgojo. Poslušanje so opredelili kot »proces sprejemanja in oblikovanja 
pomena govornih in negovornih sporočil ter odziva nanje« (prav tam).  

Rost je poudaril, da pomemben del poslušanja predstavlja tudi sklepanje, ki 
poteka na dveh ravneh. Poslušalec mora sklepati na podlagi dobesednega 
pomena slišanega, upoštevati pa mora tudi sporočevalčev namen, razpoloženje in 
znanje (Vogel, 2001). To stori tudi na podlagi lastnih izkušenj, počutja in želja, kar 
pomeni, da poslušalec pri interpretaciji razume več kot le to, kar sporočevalec 
izrazi dobesedno (prav tam). Omenjeno spoznanje je strokovnjake spodbudilo, da 
so na sporazumevanje začeli gledati z vidika dveh odgovornih akterjev, 
sporočevalca in prejemnika.  

L. Plut Pregelj (2003) opominja, da je poslušanje, če se nanj ozremo z vidika 
posameznikovega razvoja, primarna sporazumevalna dejavnost, od katere je 
odvisen razvoj ostalih. Ljudje poslušamo, še preden se rodimo, medtem ko se 
pogoji za ostale sporazumevalne dejavnosti (govorjenje, branje, pisanje) razvijajo 
med odraščanjem. 

1.2 Različni pogledi na poslušanje 

V naslednjih podpoglavjih bomo predstavili poslušanje s treh različnih zornih 
kotov, in sicer: kot fiziološki, psihološki in sociološki proces. 

1.2.1 Poslušanje kot fiziološki proces 

Prvi pogoj za razvijanje zmožnosti poslušanja je zdrav slušni organ, s katerim 
zaznavamo zvok. Zvok je energija, ki nastane pri gibanju predmeta, mi pa ga 
zaznamo z ušesi (oz. celim telesom), če smo v območju njegovega gibanja (Plut 
Pregelj, 2012). Poleg ušesa pa je za zaznavanje zvoka odgovorno kar celo telo, 
predvsem koža.  

Razvoj sluha se začne že v prenatalnem obdobju. V zadnjih tednih nosečnosti uho 
že pretvarja bioelektrične signale, ki se prenašajo v možgane, posledično pa se  
novorojenček že lahko spominja melodij in glasov, ki jih je slišal pred rojstvom 
(Marjanovič Umek, 2004). V prvih dneh življenja dojenček že loči materin glas od 
ostalih, do šestega meseca razvije sposobnost določanja izvora zvoka iz vseh 
smeri (Papalia idr., 2003).  

Kljub temu se zapleteni procesi poslušanja začnejo razvijati po rojstvu in so tesno 
povezani z razvojem možganov in okoljem, v katerem otrok biva. Najprej se 
naučimo poslušati z obema ušesoma, začnemo razlikovati glasove in jih časovno 
zaznavati, kasneje pa slušne informacije začnemo med seboj povezovati, jih 
lokalizirati in smo zmožni osredotočenega poslušanja v hrupnem okolju (Plut 
Pregelj, 2012). Funkcionalno zrelost sluha naj bi posameznik dosegel v času 
adolescence, med 12. in 15. letom (prav tam). Če je katerikoli od zgornjih 
procesov fiziološko onemogočen, človek ne sliši.  
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Vse, kar dojenček sliši, vpliva na njegov jezikovni razvoj, zato je poslušanje 
pomemben element zdravega socialno-emocionalnega razvoja (Hernja idr., 2010). 
Psihologa Betty Hart in Todd Risely sta raziskovala vplive na razvoj akademskih 
dosežkov otrok iz manj spodbudnega okolja (Globevnik, 2020). Ugotovila sta, da 
otroci iz manj spodbudnega okolja letno slišijo 13 milijonov besed, tisti iz 
spodbudnejšega okolja pa 45 milijonov besed. Poleg tega sta ugotovila, da starši 
iz spodbudnejšega okolja pri govoru uporabljajo bogatejše in bolj raznoliko 
besedišče, kar dodatno spodbuja jezikovni razvoj otrok.  

Majhne okvare slušnega aparata in možganskih centrov za predelavo zvoka lahko 
povzročijo velike težave v razumevanju slišanega, te pa se lahko razvijejo že pred 
rojstvom ali so posledica kasnejših bolezenskih stanj oz. poškodb (Hernja idr., 
2010). Avtorice navajajo, da je še danes pogost razlog za težave s sluhom  vnetje 
srednjega ušesa. Eno od vnetij zaradi odsotnosti bolečine in povišane telesne 
temperature težje prepoznamo, saj ima otrok samo težave s sluhom, zato moramo 
biti kot učitelji na nenadne spremembe pozornejši (Plut Pregelj, 2012). Prav zato 
se je pomembno zavedati, da že blaga izguba sluha vpliva na jezikovni razvoj pri 
otroku, pogoste pa so tudi težave v odnosih z vrstniki in slaba samopodoba (prav 
tam). Raziskavi M. Škofic (2010) in I. Hočevar Boltežar (1990) sta pokazali, da 
pogosta vnetja ušes vplivajo na govorni razvoj otrok. Pri učencih s pogostejšimi 
vnetji je v obeh raziskavah prihajalo do večjega števila težav pri slušnem 
razločevanju in pomnjenju.  

1.2.2 Poslušanje kot psihološki proces 

L. Plut Pregelj (2012) meni, da lahko poslušanje enačimo z miselnim delom. Tudi 
če so vsi fiziološki pogoji za poslušanje izpolnjeni, se mora posameznik zavestno 
odločiti, da bo poslušal. Avtorica navaja, da so lahko razlogi za nepripravljenost 
poslušanja različni, izhajajo lahko iz poslušalca, govorca ali okolja, ločimo pa 
splošno in specifično nepripravljenost. Pri splošni nepripravljenosti govorimo o 
trajnejši navadi, pri specifični pa gre bolj za odvisnost od razmer v določeni 
situaciji poslušanja, npr. hrup, utrujenost, pomanjkanje interesa.  

F. Mravlje (1999) pomembno vlogo pri poslušanju namenja pozornosti; 
pomanjkanje oz. nezmožnost njenega vzdrževanja namreč lahko povzroči večje 
težave pri poslušanju in učenju s poslušanjem. Zdravniki, ki se ukvarjajo z 
obravnavo bolezni ušes, poročajo, da ima več kot polovica učencev, ki jih 
obravnavajo, zgolj težave s pozornostjo, ne pa tudi s sluhom. Avtorica opozarja, 
da se moramo zavestno ubraniti morebitnih motečih dražljajev iz okolja, če želimo 
opraviti neko aktivnost, povezano s sluhom. To od nas zahteva določen duševni 
napor in zavestno odločitev.  

J. Vogel (2001) navaja, da poleg pozornosti, kognitivno strukturo, ki ključno vpliva 
na zaznavo in interpretacijo slušnih dražljajev, predstavljajo še posameznikova 
čustva, predsodki, znanje in izkušnje. To, kar slišimo, pri nas pogosto sproži hitre 
čustvene odzive, ne da bi se jih sploh zavedali. Ti odzivi so ključni pri usmerjanju 
pozornosti, za zbiranje dražljajev in njihovo interpretacijo. L. Plut Pregelj (2012) 
predstavlja rezultate raziskav, ki kažejo, da človek hitro in raje sliši tiste 
informacije, ki so v skladu z njegovimi prepričanji ali domnevami, obratno pa velja 
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za informacije, ki temu nasprotujejo. Te so pogosto popolnoma ali deloma 
preslišane in pozabljene, ker delujejo tudi na podzavestni ravni. Če nas pri 
poslušanju ovirajo naši predsodki, v pogovoru sogovorca običajno prekinjamo oz. 
ovrednotimo njegovo sporočilo glede na t. i. emocionalni sprožilec (npr. splav). 

Lloyd in Margaret Patterson sta v svojih raziskavah ugotovila, da je ključno pri 
zapomnitvi slišanih informacij to, da si jih čim prej ponovimo. V eksperimentu je 
tako na vprašanje pravilno odgovorilo 80 % oseb, ki so si slišano ponovile po treh 
sekundah, in zgolj 10 % oseb, ki so si slišano ponovile po 18 sekundah (Plut 
Pregelj, 2012). F. Mravlje (1999) navaja, da poleg predsodkov na uspešnost 
poslušanja negativno vplivajo še nerazumljiv govor, utrujenost poslušalca, 
nezainteresiranost za temo pogovora, negativen odnos med sogovornikoma, 
negativna vsebina sporočila in hrupno okolje. Pozitivno na poslušanje vplivajo 
pozitiven odnos med poslušalcem in govorcem, zanimiva tema pogovora, 
razumljiv jezik, ugodne razmere v okolju in dobro počutje poslušalca. 

1.2.3 Poslušanje kot sociološki proces 

Poslušanja se učimo že kot otroci, in sicer s posnemanjem. F. Mravlje (1999) 
meni, da lahko trdimo, da je kakovost posameznikovega poslušanja odvisna od 
vplivov socialno-kulturnih značilnosti okolja, v katerem biva. B. Marentič Požarnik 
in L. Plut Pregelj (2009) predstavljata rezultate raziskav, ki kažejo,  da se 
predšolski otroci, katerih matere so dobre poslušalke, bolje razvijajo na 
intelektualnem, emocionalnem in socialnem področju, prej pa začnejo tudi brati. 
Avtorici navajata, da ima učitelj, ki učencem pri pouku omogoča govorjenje, ga 
posluša in se nanj ustrezno odziva, z učenci manj disciplinskih težav. 

L. Plut Pregelj (2012) v svojem delu predstavlja štiri različne stile poslušanja, ki jih 
je na podlagi rezultatov raziskav oblikovala skupina psihologov in komunikologov:  

– v ljudi usmerjen stil: poslušalcem je pomembno, kakšna so čustva in 
interesi govorca, in iščejo skupne točke pogovora; 

– v akcijo usmerjen stil: poslušalci imajo radi jasen in transparenten govor ter 
sporočilo, pogosto prehitro sklepajo in vrednotijo sporočilo; 

– v vsebino usmerjen stil: poslušalci natančno prisluhnejo vsebini in pogosto 
vprašajo za pojasnilo; 

– časovno usmerjen stil: poslušalci imajo radi efektivna in časovno omejena 
sporočila. 

L. Plut Pregelj (2012) meni, da ne glede na našo starost in položaj, predstavlja 
poslušanje ključno dejavnost za ustvarjanje medosebnih odnosov, zadovoljstvo in 
srečo. Pri tem imamo lahko v mislih poslušanje naših bližnjih, pa tudi poslušanje 
glasbe, TV-oddaj, zvokov v naravi ipd. Poslušanje predstavlja pomemben del 
sporazumevanja in kulturnega dialoga; ta se razvija skozi različne vrste pogovora 
tudi v šoli in predstavlja pomemben del splošne izobrazbe (Marentič Požarnik in 
Plut Pregelj, 2009), zato avtorici menita, da bi jima v šoli morali posvečati več 
pozornosti. Raziskave na področju sporazumevanja, fiziologije in psihologije so 
skozi leta okrepila zavedanje o pomembnosti poslušanja in ga postavile ob bok 
ostalim sporazumevalnim dejavnostim (Skrt, 2012).   
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1.3 Vrste poslušanja 

Omenili smo že, da je poslušanje sporazumevalna dejavnost, ki se tesno prepleta 
z govorjenjem oz. pogovarjanjem. Pri tem sta navadno udeleženi dve ali več oseb. 
L. Plut Pregelj (2012) glede na vloge in namen udeležencev pri sporazumevanju 
loči več meril za razvrščanje poslušanja:  

– navzočnost govorca in poslušalca (osebno in neosebno); 

– način sodelovanja pri poslušanju (monološko in dialoško); 

– število udeležencev (poslušanje samega sebe, v osebnem pogovoru, v 
majhni skupini in veliki skupini); 

– namen vstopanja v sporazumevanje (priložnostno, doživljajsko, 
terapevtsko, informacijsko, učeče se).  

Avtorica poudarja, da na uspešen potek sporazumevanja vplivata zavedanje in 
usklajenost namenov vseh udeležencev pogovora. Če ti niso usklajeni, lahko pride 
do nestrinjanja in neuspešnega sporazumevanja.3  

V vsakdanjem življenju in šolskem okolju prevzemamo kot poslušalci različne 
vloge in poslušamo z različnim namenom. Ker se bomo v empiričnem delu 
osredotočili prav na poslušanje v šolskem okolju, bomo v nadaljevanju predstavili 
vrste poslušanja, s katerimi se učenci v šoli največkrat srečujejo glede na način 
sodelovanja in namen poslušanja.  

1.3.1 Vrste poslušanja glede na način sodelovanja pri poslušanju 

L. Plut Pregelj (2012) poslušanje po tem merilu deli na monološko in dialoško.  

O monološkem poslušanju govorimo, ko poslušalec posluša dlje časa. Tak primer 
je npr. poslušanje predavanja, radijske igre, koncerta ali tekme. Poteka lahko 
posamično ali v različnih skupinah in je v vsakdanjem življenju precej pogosto. 
Včasih poslušanju sledi pogovor, mnogokrat pa zaradi oddaljenosti govorca ali 
velikega števila poslušalcev ta ni mogoč (prav tam). 

Če gre za neposredno poslušanje, so pri tem poleg sluha zaposleni tudi vid in 
drugi čuti. Poslušanje lahko poteka tudi preko medijev, ki z razvojem sočasnega 
prenosa zvoka in slike približujejo izkušnjo neposrednemu poslušanju. Slednje 
omogoča tudi izmenjavo vlog govorca in poslušalca ter sprotno usklajevanje 
pomena sporočil, npr. na videokonferencah (prav tam).  

                                                 
3 Primer pomena usklajenosti namenov na uspešnost sporazumevanja iz vsakdanjega življenja: 

samoiniciativno smo se udeležili predavanja o cepivih proti covidu-19, saj se nam zdi, da o 
njihovem delovanju in posledicah vemo premalo. Če se predavatelj na vsako naše vprašanje ali 
dvom odzove burno, nas v odgovoru napade, si bomo verjetneje zapomnili njegov odziv in 
informacije, ki potrjujejo naše dvome, naše stališče o cepivih pa se ne bo spremenilo. Če pa nam 
bo predavatelj prisluhnil, izrazil razumevanje za naše občutke dvoma in nam delovanje cepiv orisal 
na nam razumljiv način, bomo slišali in si zapomnili tudi informacije, ki so drugačne od našega 
prvotnega stališča. V tem primeru obstaja več možnosti, da se bomo za cepljenje kasneje tudi 
odločili. Drugi odziv predavatelja ponazarja razumevanje namena obiskovalcev predavanja, ki 
želijo o cepivih izvedeti več informacij, kar ugodno vpliva na končni izid sporazumevanja. 
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O dialoškem poslušanju govorimo takrat, ko se vlogi govorca in poslušalca 
pogosteje izmenjujeta. Tudi tu lahko govorimo o pogovoru med dvema 
posameznikoma ali v večjih skupinah, kot je npr. razred. Neil Mercer (v Plut 
Pregelj, 2012) pri dialoškem poslušanju loči tri vrste govora – disputacijski, 
kumulativni in raziskujoči govor. Za šolsko okolje in učenje sta pomembna 
predvsem slednja dva, pri katerih učitelj in učenci zbirajo in izmenjujejo 
informacije, izkušnje oz. učitelj usmerja mišljenje učencev tako, da dosežejo učni 
cilj in razumejo nov pojem. 

1.3.2 Vrste poslušanja glede na namen  

Kljub temu da govorec in poslušalec med dialogom spreminjata svoje razmerje, 
vanj vstopata vsak s svojim namenom, ki določa njuno poslušalsko obnašanje 
(Plut Pregelj, 2003). 

J. Vogel (2001) navaja, da sta razločevalno poslušanje in zmožnost slušnega 
razlikovanja temelj za vse ostale vrste poslušanja, ključno pa vplivata tudi na 
učenje govora in branja. Za razločevalno poslušanje  se med drugim uporabljata 
tudi izraza razločujoče4 (Plut Pregelj, 2003) in razlikujoče poslušanje (Plut Pregelj, 
2012). 

L. Plut Pregelj (2012) v svojem delu predstavlja taksonomijo A. Wolvina in C. 
Coakley v obliki drevesa. Po njunem mnenju sta pri poslušanju v določeni meri 
vedno prisotna razločujoče poslušanje in poslušanje z razumevanjem. Poseben 
primer je npr. poslušanje glasbe ali zvokov v naravi, ki jih ne razumemo vedno, 
vseeno pa zvok v nas sproži ugodje in omogoča sprostitev.  

1.3.2.1 Razločujoče poslušanje 

Po mnenju L. Plut Pregelj (2012) je razločujoče poslušanje temelj za razvoj 
poslušanja, saj bi brez razločevanja glasov in njihovih lastnosti težko razumeli 
sporočilo govorca. Če bolje pomislimo, je sposobnost razločujočega poslušanja 
skozi zgodovino človeku omogočila preživetje, saj je tako prepoznal nevarnosti in 
se zaščitil.  

Otrokovo slušno razločevanje se začne razvijati že od 6. meseca nosečnosti dalje, 
ko se razvije uho in omogoča odzivanje na različne zunanje glasove. Že 
novorojenčki ločujejo materin glas od ostalih, ta pa nanje deluje pomirjujoče. 
Sčasoma ugotovijo, da lahko z različnimi predmeti tudi sami ustvarjajo zvoke in 
šume, kar začnejo kazati z igro. 

L. Plut Pregelj (2012) in F. Mravlje (1999) v svojih delih predstavljata hierarhijo 
razločujočih poslušalskih spretnosti, ki sta jih oblikovala Susan Weaver in William 
Rutherford. Spretnosti sta uredila po dveh lastnostih, in sicer po odvisnosti od 

                                                 
4 V slovenskem šolskem prostoru in didaktiki se še vedno uporablja ta izraz, zato ga bomo 
uporabljali tudi mi. 
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okolja in odvisnosti od jezikovnega razvoja. Slušno-razločevalne spretnosti glede 
na otrokovo okolje se umeščajo v čas pred otrokovim rojstvom pa do 6. razreda 
osnovne šole, slušno-razločevalne spretnosti glede na otrokov jezikovni razvoj pa 
zajemajo obdobje zgodnjega otroštva vse tja do 3. razreda osnovne šole.  

V predšolskem in šolskem obdobju je potrebno spodbujati slušno razločevanje 
zvokov in druge razločevalne veščine, ker je v obdobju med 3. in 7. letom otrok 
bolj občutljiv in dovzeten za razvoj jezikovne zmožnosti; takrat se poveča tudi 
njegova potreba po sporazumevanju (Mravlje, 1999; Grginič, 2005). Fiziološko 
zrelost slušnega razločevanja pa otrok doseže okoli 8. leta starosti (Plut Pregelj, 
2012).  

Avtorica meni, da je ena od najpomembnejših nalog osnovne šole v času 
opismenjevanja razvijanje razločujočega poslušanja, saj predstavlja »prvo 
stopnico« v razvoju poslušanja. Za nekatere poklice, kot so npr. avtomehaniki in 
zdravniki, je ta vrsta poslušanja celo ena od pomembnejših strokovnih spretnosti, 
ki jih pri svojem delu potrebujejo (Plut Pregelj, 2003). S. Pečjak (2009) opozarja na 
dva vidika, ki utemeljujeta pomembnost razvijanja razločujočega poslušanja v 
predšolskem obdobju in prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Prvi je ta, da ta 
vrsta poslušanja predstavlja osnovo za ostale vrste, drugi pa, da sposobnost 
slušnega razločevanja ključno vpliva na razvoj jezika in učenje govora ter branja. 

1.3.2.2 Priložnostno poslušanje  

Priložnostno poslušanje opravlja funkcijo spoznavanja, ustvarjanja vezi in 
izmenjavo izkušenj, zato sem uvrščamo vsakodnevne pogovore (Mravlje, 1999). 
Delež tovrstnega poslušanja je v življenju največji, sam proces sporazumevanja pa 
nezahteven in se ga hitro naučimo (Vogel, 2001).  

Pogosto se zgodi, da je prav od naše zmožnosti priložnostnega poslušanja in 
pogovora o »lahkotnejših« vsakdanjih temah odvisno, kakšno mnenje si bo o nas 
ustvaril nekdo, ki nas prvič sreča. V teh pogovorih izvemo veliko informacij, ki jih 
sicer sami ne bi iskali oz. jih ne bi mogli slišati v nobeni oddaji ali na predavanju 
(Plut Pregelj, 2012). Pomembno je, da smo pri poslušanju sogovornika potrpežljivi 
in ne delamo zaključkov po nekaj izrečenih stavkih. Ker gre navadno za 
neposredni osebni stik, imajo pomembno vlogo tudi nebesedni spremljevalci jezika 
(hitrost in jasnost govora ter tudi naš zunanji izgled), ki omogočajo ustvarjanje 
osebnega stika (Plut Pregelj, 2012).  

B. Marentič Požarnik in L. Plut Pregelj (2009) poudarjata pomen priložnostnega 
poslušanja v šolskem okolju. Učitelj lahko z njegovo pomočjo učenca spozna na 
drugačen način, izve, kateri so njegovi interesi, kako živi, in se mu ob morebitnih 
težavah tudi lažje približa, mu pomaga. Avtorici menita, da dober odnos med 
učiteljem in učencem predstavlja tudi podlago za kakovostnejši učni proces, zato 
je dobro, da mu učitelji zavestno namenjajo pozornost in čas. 
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1.3.2.3 Razbremenjujoče poslušanje 

Poslušanje, s katerim sogovorniku izražamo empatijo in razumevanje, imenujemo 
razbremenjujoče poslušanje (Plut Pregelj, 2012; Mravlje, 1999). Namenjeno je 
razreševanju težavnih situacij, vzgojnih problemov in različnih stisk, zato izključuje 
kritiko, primerjanje ali minimaliziranje slišanega. Obe avtorici menita, kako 
pomembno je, da v slišanem poskušamo najti smisel in da se postavimo v vlogo 
sogovornika, čeprav se z njim ne strinjamo. Nekateri ga imenujejo tudi 
terapevtsko, saj ima enako teoretično izhodišče in je glavno orodje, ki ga pri delu 
uporabljajo svetovalci, terapevti, psihologi in psihiatri (Plut Pregelj, 2012). Erich 
Fromm trdi, da je naloga terapevta razumeti sogovornika in mu pomagati, da 
začne razumeti tudi sebe, svoje občutke tako, da sam pride do rešitve problema 
(prav tam).  

Seveda to ne pomeni, da se s to vrsto poslušanja srečujejo samo strokovnjaki s 
področja svetovanja, ampak predstavlja pomembno sposobnost vsakega prijatelja, 
starša in pedagoga. Pomembno je, da si za poslušanje dejansko vzamemo čas in 
mu posvetimo vso pozornost, drugače se hitro zgodi, da z njim ne dosežemo 
želenega namena. Govorec namreč pogosto že z ubesedenjem težave uvidi svojo 
situacijo in sam najde rešitev (Mravlje, 1999; Marentič Požarnik in Plut Pregelj, 
2009; Plut Pregelj, 2012). 

1.3.2.4 Doživljajsko poslušanje 

Doživljajsko poslušanje je proces, ki se dogaja v posamezniku, nanj pa močno 
vplivajo naša čustva. V šoli se z njim srečujemo predvsem ob poslušanju 
umetnostnih besedil in njihovi interpretaciji (Vogel, 2001). Enako se dogaja pri 
pouku glasbe, ko učenci nato svoje doživljanje glasbenih del izrazijo besedno, 
gibalno ali likovno (Program osnovna šola, 2011). To, ali v nekem zvoku uživamo, 
se sprostimo ali pa nas nervira, je odvisno od nas samih, naših izkušenj in 
spominov, ki jih zvok sproži v nas.  

Strokovnjaki niso enotnega mnenja, ali je doživljajsko poslušanje mogoče razvijati. 
Nekateri menijo, da nas poznavanje slišane vsebine (npr. avtorja, vzrokov za 
nastanek, oblike) lahko ovira pri doživljanju, drugi pa, da nam doživljanje olajša in 
nanj ugodno vpliva (Plut Pregelj, 2012).  

1.3.2.5 Poslušanje z razumevanjem 

Ne glede na to, ali poslušamo zaradi vživljanja v sogovorca, ohranjanja stikov ali 
doživljanja situacije, moramo vedno poslušati z razumevanjem, zato je tega poleg 
razločujočega poslušanja v našem življenju največ. L. Plut Pregelj (2012) navaja, 
da je poslušanje z razumevanjem pogoj za učenje, njegovo razvijanje pa 
pomembna vloga vsake izobraževalne ustanove. Znanstveniki celo menijo, da je 
poslušanje z razumevanjem edina pot, ki pripelje do trajnega, fleksibilnega in 
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uporabnega znanja, zato bi mu v šoli morali po njihovem mnenju nameniti več 
časa (prav tam). 

D. Skribe Dimec (2007) razlaga, da o razumevanju govorimo takrat, ko znamo nek 
pojem ali situacijo opisati in razložiti s svojimi besedami, zato je pomembno, da 
učitelji od učencev ne zahtevajo učenja na pamet. Vemo tudi, da razumevanje po 
Bloomovi taksonomiji izraža nižjo stopnjo znanja, brez katere pa ne moremo 
doseči najvišje stopnje, vrednotenja (prav tam). Avtorica dodaja, da se učenci v 
šoli že zgodaj srečujejo z različnimi pojmi, ki se lahko sprva zdijo precej 
kompleksni, npr. fotosinteza. Že prvošolec bo razumel, da rastlina za življenje 
potrebuje vodo in svetlobo. Isti učenec se bo med osnovnošolskim 
izobraževanjem še večkrat srečal z istim pojmom, vsakič pa bo njegovo 
razumevanje globlje in manj naivno, kot temu pravimo v didaktiki (Bransford idr., 
2000; Novak, 2003). 

Če se osredotočimo na razumevanje govorjenih besedil, lahko določimo več ravni 
razumevanja. B. Marentič Požarnik (1995) razumevanje deli na prevajanje z 
enega nivoja abstrakcije na drugega, razlago odnosov med posameznimi deli 
sporočila in njihovo interpretacijo ter predvidevanje. S. Pečjak (1997) predstavlja 
tri ravni bralnega razumevanja, in sicer: besedno razumevanje, razumevanje s 
sklepanjem in ustvarjalno oz. kritično razumevanje. Kljub temu da sta poslušanje 
in branje različni sporazumevalni dejavnosti, J. Vogel (2001) meni, da lahko tudi 
pri poslušanju govorimo o istih treh ravneh razumevanja. L. Plut Pregelj (2003) na 
manj zahtevno raven razumevanja uvršča razumevanje osnovnih navodil. Kljub 
temu da gre za enostavno besedilo, ima na pomen velik vpliv tudi to, kdo, kdaj, kje 
in kako jih izreče, pa tudi kdo je tisti, ki posluša. Avtorica poudarja, da ponovitev 
slišanega še ne pomeni nujno, da je poslušalec razumel sporočilo, kot je to 
predvidel govorec, zato pogosto prihaja do nesporazumov.  

Pri učenju se nam lahko zgodi, da imamo občutek, da pojem razumemo. Ko pa 
moramo svoje razumevanje ubesediti, se pogosto izkaže drugače. Pri učenju gre 
za konflikt novih idej in našega intuitivnega dojemanja sveta, vrednot znanja v 
danem trenutku, zato morajo učitelji spodbujati »glasen govor«, ki učencem 
omogoča razumevanje pojmov (prav tam). Na ta način tudi učitelj lažje razume 
učenčevo mišljenje, morebitne napačne predstave in svoje delo usmerja tako, da 
jih odpravi.  

J. Vogel (2001) navaja, da je razumevanje govorjenega besedila kompleksna 
dejavnost, ki od nas zahteva razvitost naslednjih spretnosti: 

– zapomnitev dejstev oz. podatkov; 

– razlikovanje med pomembnimi in nepomembnimi podatki; 

– prepoznavanje teme in ideje besedila; 

– ugotavljanje zaporedja v dogajanju; 

– sledenje ustnim navodilom;  

– zastavljanje smiselnih vprašanj samemu sebi, govorcu ali drugim; 

– zapisovanje ob poslušanju itd.  

Prav tako lahko o besedilu kritično razmišljamo in ga vrednotimo šele takrat, ko ga 
razumemo, zato pri pouku slovenskega jezika največ pozornosti namenjamo prav 
razumevanju govorjenega besedila (prav tam).  
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F. Mravlje (1999) navaja pet področij, na katerih lahko razvijamo poslušanje z 
razumevanje pri učencih, in sicer:  

– sledenje učiteljevim navodilom; 

– ugotavljanje zaporedja v slišanem govorjenem sporočilu; 

– ugotavljanje vodilne misli sporočila; 

– zapomnitev podatkov v navodilu in  

– globlje razumevanje sporočila.  

Zavedati se moramo, da je poslušanje del govorno-poslušalskega 
sporazumevanja in razvijanje samo ene od obeh dejavnosti ni mogoče (Pečjak, 
2009).  

 

2 POSLUŠANJE V ŠOLI 

V preteklosti pedagogi in drugi strokovnjaki niso bili ozaveščeni o pomembnosti 
poslušanja, zato so temu namenjali malo pozornosti. Ko je jezik sredi 20. stoletja 
postal orodje sporazumevanja, mišljenja in ustvarjanja odnosov, se je zavest o 
poslušanju začela spreminjati (Plut Pregelj, 2012). V osemdesetih letih je na 
pomembnost poslušanja opozarjala tudi Olga Kunst Gnamuš (v Vogel, 2001), ki je 
trdila, da bi učenci morali najprej razviti voljo in slušno pozornost, da bi znali 
poslušati. To bi morali vaditi do te mere, da bi iz slišanega besedila znali razbrati 
idejo, poiskati podatke, si zapisati mesta, ki so bila nerazumljiva, si o njih zastaviti 
vprašanja in o slišanem kritično razmišljati (prav tam). Na pomembnost poslušanja 
pri učenju jezika kažejo tudi raziskave o učenju tujega jezika pri odraslih (Gilman 

in Moody, 1984). Pokazale so namreč, da odrasli 4050 % časa učenja poslušajo, 

2530 % govorijo, 1116 % berejo in samo 9 % časa namenjajo pisanju. 

Pomembno se je zavedati, da v šoli kot poslušalci ne nastopajo samo učenci, 
ampak tudi učitelji in drugi strokovni delavci. J. Vogel (2001) poudarja, da morajo 
biti učitelji dobri poslušalci, če želijo ustvariti kakovostno podlago za svoje delo in 
prepoznati predznanje učencev. Učitelj namreč s poslušanjem in opazovanjem 
med poukom usmerja dejavnosti učencev in gradi njihovo znanje. B. Marentič 
Požarnik in L. Plut Pregelj (2009) pišeta, da je že Sokrat skozi oblikovanje in 
uporabo lastne metode poučevanja poudarjal pomen poslušanja in odzivanja na 
učenčev govor. Še danes vemo, da mora učitelj prilagajati svoj jezik spoznavnim 
in jezikovnim zmožnostim učencev ter vsebino umeščati v okolje, v katerem bo za 
učence razumljiva. Proces poučevanja in učenja na podlagi asimilacije je mogoč le 
takrat, ko učitelj resnično prisluhne idejam učencev in ustvarja izkušnje, skozi 
katere bodo sami prišli do novih spoznanj (prav tam).  

Na podlagi raziskav in ugotovitev strokovnjakov je znano, da lahko poslušanje 
razvijamo, prvi korak k temu pa je učiteljevo zavedanje lastnega poslušanja v 
šolskem in domačem okolju (Plut Pregelj, 2003). Pomembno je, da se zavedamo, 
koliko govorimo, ali spodbujamo in spoštujemo odziv poslušalcev na povedano, 
kako pozorno znamo poslušati sami, koliko na poslušanje vplivajo naši predsodki, 
čustva, izkušnje ipd.  
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2.1 Dejavnost poslušanja v šoli 

L. Plut Pregelj (2012) dejavnike, ki vplivajo na poslušanje v šoli, deli v tri skupine: 
zvočno okolje, individualne lastnosti učenca ter organizacija pouka in socialni 
odnosi. Posamezne dejavnike bomo podrobneje predstavili v nadaljevanju. 

2.1.1 Zvočno okolje  

L. Plut Pregelj (2012) piše, da šolsko zvočno okolje ustvarjata lokacija šole in 
njena okolica ter osebe, ki se na šoli nahajajo. Pojasnjuje, da je lahko velika 
razlika v hrupu, ki ga je deležna mestna šola ob prometni cesti ali pa vaška šola, 
mimo katere pelje lokalna cesta. Prav tako na hrup pomembno vplivajo še način 
zidave in vremenske razmere. Avtorica poudarja, da je določena stopnja hrupa v 
šoli nujna, saj ponazarja delavni, učni in ustvarjalni proces.  

M. Pergar Kuščer in Jerman (1997) sta leta 1995 izvedla projekt Prijazna šola in 
hrup. V raziskavi sta ugotovila, da hrup moti 89 % učiteljev, 84 % staršev in 60 % 
učencev. Podobno sta leta 2003 ugotovila I. Čarič in Čudina v eni izmed 
ljubljanskih šol. Hrup je moteč za vse učitelje in visok delež učencev (90 %). Tudi 
meritve so pokazale, da je raven glasnosti zvoka v času pouka in odmorov 
pogosto višja od dovoljenih 40 dB (prav tam). Spooner in Woodcock (2010) 
menita, da je potrebno otroke naučiti, kdaj je hrup sprejemljiv in kako lahko drugim 
okoli sebe pomagajo s tem, da so tiho in poslušajo. 

Pomembno je, da je v učilnici omogočena dobra slišanost, ki »je odvisna od 
razmerja med želenim zvočnim signalom in hrupom, od odmevnega časa ter 
razdalje med govorcem in poslušalcem« (Plut Pregelj, 2012; str. 137). Učitelj in 
učenec naj bi bila med seboj oddaljena največ 3−4 metre, v razredu pa obstaja t. i. 
»mrtva točka«, v kateri je slišanost slabša tudi za učence z normalno razvitim 
sluhom, česar marsikdo ne ve. Da bi zmanjšali vpliv odmeva, so v marsikateri šoli 
znižali strop, dodali pa so stenske obloge in preproge, s tem pa so pripomogli k 
boljši akustiki, ki ugodno vpliva na govor učiteljev. L. Spooner in J. Woodcock 
(2010) predstavljata ugotovitve  raziskave, ki kažejo, da učenci najlažje poslušajo, 
ko sedijo v vrstah ali v obliki podkve, saj vsi vidijo govorca. Södersten in sodelavci 
(2002) opozarjajo, da akustični prostori olajšajo prenos govornega signala do 
poslušalca in tako zmanjšajo glasovno obremenitev učiteljev, ki imajo zaradi 
hrupnega okolja pogosto težave z zdravjem glasilk.   

Zdravo zvočno okolje ima poleg naštetega velik vpliv tudi na počutje in zdravje 
učiteljev, ki so zaradi narave dela pogosto nagnjeni k težavam z glasilkami. L. 
Spooner in J. Woodcock (2010) navajata, da učitelj govori s primerno jakostjo 
takrat, ko mu ni potrebno povzdigniti glasu. 
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2.1.2 Lastnosti učenca 

Na razvoj poslušanja pri otroku v veliki meri vpliva starost, ker poslušanje ni 
odvisno samo od fiziološkega, ampak tudi od spoznavnega, čustvenega in 
socialnega razvoja. Za otroke je obdobje med 7. in 10. letom pomembno za 
razvijanje kompleksnejših sporazumevalnih dejavnosti. Otrok na začetku osnovne 
šole še ni zmožen vživljanja v sogovornika. Ne zmore razumeti, da se 
poslušalčeve izkušnje in predznanje razlikujejo od njegovih, zaradi česar imajo 
pomembno vlogo v pogovoru odrasli (starši, učitelji). Ti lahko z vprašanji in 
opozorili usmerjajo pozornost otroka na posamezne sestavne dele sporočila in 
časovno sosledje dogodkov (Plut Pregelj, 2012).  

Raziskava psihologov (Miller in Bigi, 1979) je pokazala, da so otroci za težave v 
sporazumevanju pogosto krivili sebe, s starostjo pa se je povečalo zavedanje 
motenj, ki lahko vplivajo na njihovo pozornost med pogovorom. Več o 
razumevanju poslušanja med učenci v 1., 3. in 5. razredu osnovne šole je 
raziskovala Teresa McDevitt (1990) s svojimi sodelavci. Mlajši učenci so kot 
lastnosti dobrega poslušalca navajali predvsem zunanje vedenjske lastnosti (npr. 
je pri miru, ima očesni stik, primerna drža), medtem ko so starejši učenci naštevali 
predvsem socialno sprejemljivo vedenje (npr. ne prekinja), osredotočenost, 
možnost dodatnih pojasnil in prizadevanje za razumevanje.  

Pauline Sangster (2009, v Plut Pregelj 2012) se je v svoji raziskavi osredotočila na 
pogled učencev in učiteljev na poslušanje v šoli. 11- in 12-letni učenci in učitelji so 
svoje mnenje predstavili v intervjujih. Učenci so poudarili, da s poslušanjem 
izražajo spoštovanje do drugega.  

2.1.3 Organizacija pouka in odnosi 

Poslušanje predstavlja velik del učnega procesa. L. Plut Pregelj (2012) meni, da 
sta pogovor in razlaga učni metodi, ki sta pri pouku najpogostejši, obe pa 
vključujeta poslušanje. Avtorica predstavlja predpostavke, na katerih temelji učni 
pogovor med učencem in učiteljem:  

– učitelj in učenec imata enako pomembni, a različni vlogi pri oblikovanju 
znanja; učenci morajo upoštevati pravila poslušanja; 

– učenci morajo svoje dvome, vprašanja, nerazumevanje in nestrinjanje 
vljudno izraziti; 

– učitelj mora zagotoviti priložnost za sodelovanje in varno okolje, da si bodo 
učenci upali izraziti svoje mnenje, dvome in pomisleke; 

– učitelj mora poslušati in biti pozoren tudi na nebesedno sporazumevanje in 
tišino; 

– učitelj naj bo s svojim poslušalskim vedenjem zgled; 

– učitelj naj spodbuja učence k daljšim odgovorom; 

– vsi morajo ozavestiti način svojega govora in poslušanja.  
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Prav je, da učitelj daje možnost govorno-poslušalskega sporazumevanja v večjih 
in tudi manjših skupinah. Slednje namreč prisili učence k mišljenju, glasnemu 
izražanju svojih misli, obenem pa ni prisotnega strahu o tem, kaj si bo o izrečenem 
mislil učitelj (prav tam).  

F. Mravlje (1999) v svojem delu navaja nekaj načinov, kako lahko olajšamo 
poslušanje pri pouku. Govorec naj bo pozoren na glasnost in hitrost govora, 
izogne naj se ponavljanju, preskakovanju tem in opisovanju nepomembnih 
podrobnosti. S svojim videzom naj sporoča poslušalcem, da je vsebini naklonjen. 
Pri podajanju sporočila naj se izogiba obsojanju, kritiziranju, poniževanju in 
moraliziranju. Možnost zapomnitve lahko povečamo z uporabo slikovnih ponazoril, 
govor pričnemo z nečim, kar poslušalec že pozna, na začetku povemo, kaj bodo 
po koncu poslušanja učenci znali in kako bodo znanje lahko uporabili, osnovno 
idejo sporočila pa večkrat ponovimo v nekoliko spremenjeni obliki. V razlago lahko 
vključimo tudi poslušalce in njihove izkušnje in predvidevanja ter smo pozorni na 
izbiro besed.  

2.2 Dejavnost poslušanja pri pouku slovenščine 

Slovenščina je temeljni splošnoizobraževalni predmet v osnovni šoli v slovenskem 
prostoru, saj ta predstavlja materni jezik oz. jezik okolja za vse prebivalce 
Republike Slovenije (Program osnovna šola, 2018).  

M. Bešter Turk (2015) navaja, da je eden temeljnih ciljev pouka slovenščine 
razvijanje sporazumevalne zmožnosti, katere del je poleg pisanja, branja in 
govorjenja tudi poslušanje. Poslušanje definira kot eno izmed recepcijskih 
sporazumevalnih dejavnosti, pri kateri se besedilo, ki ga je tvoril poslušalec, preko 
zvočnega valovanja prenese do poslušalčevega ušesa in centra za sluh v 
možganih. Poslušalec tako zaznava slušne dražljaje, jim določa pomen, nato pa 
glede na svoje znanje, okoliščine določa smisel slišanega besedila. Poslušanje je 
kompleksna miselna dejavnost, ki je lahko del enosmernega ali dvosmernega 
sporazumevanja preko slušnega prenosnika. Pri prvem se vlogi sporočevalca in 
prejemnika ne menjujeta, pri drugem pa.  

V slovenskem izobraževalnem prostoru je pomen poslušanja za osebni razvoj 
človeka na vidno mesto postavila Leopoldina Plut Pregelj, najprej s svojim delom 
Učenje ob poslušanju (1990), kasneje pa še s posodobljeno izdajo Poslušanje – 
način življenja in vir znanja (2012) in drugimi strokovnimi prispevki na to tematiko. 
Po zaslugi M. Bešter Turk in M. Križaj, ki sta poudarili pomen avtoričinega dela v 
slovenskem prostoru, je od leta 1998 del učnega načrta za slovenščino v osnovnih 
in srednjih šolah namenjen poslušanju. M. Bešter Turk (2015) navaja, da lahko pri 
pouku slovenščine poslušanje razvijamo na posredni in neposredni način. O 
prvem v resnici ne govorimo le pri pouku slovenščine, temveč pri vseh šolskih 
predmetih, saj gre za poslušanje kot prvino različnih učnih metod in oblik. O 
neposrednem razvijanju poslušanja z razumevanjem pa govorimo pri pouku 
slovenščine.  

Učni načrt za slovenščino (Program osnovna šola, 2018; Rot Vrhovec, 2020) pri 
pouku predvideva razvijanje štirih vrst poslušanja: 
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1. razločujoče poslušanje, ki je osnova sporazumevalne zmožnosti in omogoča 
razlikovanje glasov, ugotavljanje oddaljenosti predmeta oz. osebe ter lastnosti 
predmetov; 

2. razčlenjujoče poslušanje, ki predstavlja predopismenjevalne dejavnosti, s 
katerimi se otrok sreča na začetku osnovnošolskega izobraževanja. Otrok s 
pomočjo poslušanja besede zloguje, kasneje še glaskuje, oboje pa je nujno 
potrebno za razvoj branja; 

3. poslušanje z razumevanjem krajših govorjenih sporočil, ki se ga učenci najprej 
učijo s poslušanjem kratkih in jasnih navodil. Skupaj z njihovim razvojem pa se 
na podlagi jezikovnega znanja spreminjajo tudi navodila; 

4. poslušanje z razumevanjem daljših govorjenih/posnetih sporočil, ki za otroka 
predstavlja zahtevnejšo nalogo. Zapomniti si je namreč potrebno bistvene 
podatke, njihovo zaporedje in jih znati obnoviti na različne načine. 

V učnem načrtu se v poglavju Jezik nahajajo sklopi Razvijanje zmožnosti 
pogovarjanja in Razvijanje zmožnosti poslušanja ter Razvijanje zmožnosti 
enosmernega in dvosmernega sporazumevanja (Program osnovna šola, 2018). 
Vsi trije sklopi zajemajo operativne cilje, ki so vezani na razvijanje poslušanja z 
razumevanjem, ki pa naj bo procesno, saj vključuje dejavnosti pred poslušanjem, 
med njim in po njem (Bešter Turk, 2015). V poglavju Književnost prav tako 
najdemo cilje, ki so posredno povezani z razvijanjem poslušanja z razumevanjem 
iz dveh vidikov: 

– razvijanje poslušanja pri enogovornem sporočanju (razlaga, posnetki 
enogovornih sporočil) in pri sodelovalnem sporočanju s sošolci in učitelji; 

– preko razvijanja sposobnosti doživljanja, razumevanja, vrednotenja in 
interpretacije besedila se razvijajo informacijsko, priložnostno in doživljajsko 
poslušanje (Vogel, 1999). 

Ker se bomo v nadaljevanju osredotočili predvsem na jezikovni pouk, bomo 
natančneje predstavili cilje in minimalne standarde iz tega dela učnega načrta.  

2.2.1 Cilji in vsebine prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja  

Sledi predstavitev učnih ciljev za učence prvega vzgojno-izobraževalnega 
obdobja, ki jih najdemo v učnem načrtu za slovenščino (Program osnovna 
šola,2018) in se navezujejo na razvijanje poslušanja z razumevanjem. 

Preglednica 1: Cilji in vsebine za jezikovni pouk v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

(Program osnovna šola, 2018, str. 910) 

JEZIK 

Sklop: RAZVIJANJE ZMOŽNOSTI POGOVARJANJA 

Cilji: 
Učenci 

 si ogledajo posnetek oz. sodelujejo v igri vlog; 

 pred ogledom posnetka oz. pred igro vlog se pogovarjajo o tem, 
kako poteka in na kaj morata sogovorca paziti med 
pogovarjanjem; 

 po ogledu posnetka oz. po igri vlog: 
− določijo družbeno vlogo sogovorcev, čustveno in 

družbeno razmerje med njima ter povedo, po čem so to 
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prepoznali; 
− določijo sogovorca, ki daje pobudo, in njegov namen ter 

povedo, po čem so to prepoznali; 
− povzamejo temo in poročajo o pogovoru; 
− vrednotijo vljudnost obeh sogovorcev in njuno 

upoštevanje načel ustreznega pogovarjanja ter utemeljijo 
svoje mnenje; 

− povedo, kako so se počutili med igranjem pogovora; 
− vrednotijo svojo zmožnost pogovarjanja in na podlagi 

povratnih informacij načrtujejo, kako bi jo izboljšali.  

 RAZVIJANJE ZMOŽNOSTI POSLUŠANJA  

  pozorno poslušajo (in gledajo) krajše enogovorno 
neumetnostno besedilo določene vrste; 

 pred poslušanjem (in gledanjem) se pogovarjajo o tem, čemu 
poslušamo besedila, kako pomembno je poslušanje v 
vsakdanjem življenju, kaj je potrebno za učinkovito poslušanje, 
kaj je potrebno za učinkovito poslušanje, kako se pripravimo na 
poslušanje, kaj delamo med njim in čemu to delamo; 

 po poslušanju (in gledanju):  
− povzamejo temo in bistvene podatke ter obnovijo 

besedilo; 
− vrednotijo zanimivost, verodostojnost, razumljivost in 

uporabnost besedila ter utemeljijo svoje mnenje; 
− povedo, kako so se počutili med poslušanjem (in 

gledanjem) besedila; 
− vrednotijo svojo zmožnost poslušanja (in gledanja) 

neumetnostnih besedil in na podlagi povratnih informacij 
načrtujejo, kako bi jo izboljšali.  

VSEBINE Vrste pogovorov: osebni in telefonski (samo zvočni ali tudi vidni) 
pogovor med prijateljema oz. prijateljicama, sorodnikoma oz. 
sorodnicama ter med stranko in uradno osebo (ta je npr. učitelj oz. 
učiteljica, zdravnik oz. zdravnica, prodajalec oz. prodajalka). 
 
Vrste besedil za poslušanje (in gledanje): pripoved o življenju 
vrstnikov ali znanih osebnosti;  novica o aktualnem ali zanimivem 
dogodku; opisi, povezani s temami spoznavanja okolja (npr. opis 
osebe, njenega delovnika ali tedna, živali, predmeta, prostora, 
zgradbe, poti).   

 

2.2.2 Minimalni standardi prvega vzgojno-izobraževalnega 
obdobja 

Učenec ima razvito zmožnost pogovarjanja. »Pokaže jo tako, da  smiselno 
sodeluje v tistih vrstah pogovorov, ki so navedene v učnem načrtu, in pri tem 
uresničuje načela ustreznega pogovarjanja« (Program osnovna šola, 2018, str. 
48).  
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Učenec oz. učenka ima razvito zmožnost poslušanja neumetnostnih besedil. 
»Pokaže jo tako, da pozorno posluša besedilo, povzame temo besedila in ustno 
obnovi besedilo« (prav tam, str. 48).   

2.2.3 Cilji in vsebine drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja 

Sledi predstavitev učnih ciljev za učence prvega vzgojno-izobraževalnega 
obdobja, ki jih najdemo v učnem načrtu za slovenščino (Program osnovna šola, 
2018) in se navezujejo na razvijanje poslušanja z razumevanjem. 

Preglednica 2: Cilji in vsebine za jezikovni pouk v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

(Program osnovna šola, 2018, str. 2021) 

JEZIK 

Sklop: RAZVIJANJE ZMOŽNOSTI DVOSMERNEGA SPORAZUMEVANJA 
 

Cilji: 
Učenci 

 poslušajo (in gledajo) pogovor določene vrste; 

 pred poslušanjem (in gledanjem) pogovora se pogovarjajo o 
tem, na kaj bodo pozorni med poslušanjem – tako obnovijo 
svoje znanje o načelih ustreznega pogovarjanja in o značilni 
zgradbi pogovora ter spoznajo merila za vrednotenje dialoških 
besedil; 

 po poslušanju pogovora: 
− določijo družbeno vlogo sogovorcev in naslovnika, 

družbeno in čustveno razmerje med njima, ter povedo, 
po čem so to prepoznali; 

− določijo sogovorca, ki daje pobudo, in njegov namen ter 
povedo, po čem so to prepoznali; 

− povzamejo temo in poročajo o pogovoru; 
− predstavijo zgradbene in jezikovne značilnosti danega 

pogovora; 
− vrednotijo vljudnost sogovorcev ter njuno upoštevanje 

načel ustreznega pogovarjanja in značilnosti dane vrste 
pogovora ter utemeljijo svoje mnenje; 

− poslušajo avtentični pogovor in ga primerjajo z vzorčnim 
in predstavijo svoje ugotovitve;  

− tvorijo dialoško besedilo (pogovor oz. dopis) določene 
vrste;  

 pred tvorjenjem dialoškega besedila se pogovarjajo o 
strategijah in načelih ustreznega pogovarjanja oz. dopisovanja; 

 po tvorjenju dialoškega besedila:  
− vrednotijo svoje in druge pogovore oz. dopise, utemeljijo 

svoje mnenje in predlagajo izboljšave; 
− vrednotijo svojo zmožnost pogovarjanja oz. dopisovanja 

in na podlagi povratnih informacij načrtujejo, kako bi jo 
izboljšali. 
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 RAZVIJANJE ZMOŽNOSTI ENOSMERNEGA SPORAZUMEVANJA 

Cilji 
Učenci: 

 poslušajo (in gledajo) neumetnostno besedilo določene vrste; 

 pred poslušanjem (in gledanjem) besedila se pogovarjajo o 
tem, čemu poslušamo, kako se pripravimo na poslušanje, kaj 
delamo med njim in kaj po njem ter čemu to delamo;  

 po poslušanju besedila: 
− določijo družbeno vlogo sporočevalca in njegov namen 

ter povedo, po čem so to prepoznali;  
− povzamejo temo, podteme in bistvene podatke ter 

povzetek strukturirajo v obliki miselnega vzorca ali 
preglednice in obnovijo besedilo;  

− vrednotijo zanimivost, verodostojnost, razumljivost in 
uporabnost besedila ter utemeljijo svoje mnenje; 

− ob tistih vrstah besedil, ki jih bodo tudi tvorili, predstavijo 
njihove zgradbene in jezikovne značilnosti;  

− poročajo o svoji strategiji poslušanja, jo primerjajo s 
strategijami sošolcev in sošolk ter spoznavajo nove;  

− vrednotijo svojo zmožnost kritičnega poslušanja oz. 
branja in na podlagi povratnih informacij načrtujejo, kako 
bi jo izboljšali;  

− berejo kompleksna avtentična besedila, jih primerjajo z 
vzorčnimi, predstavijo njihove podobnosti in razlike ter 
razmišljajo o tem, čemu se je avtor odločil za posebnosti 
in kako le-te učinkujejo na poslušalca; 

− v posameznih delih prebranega umetnostnega besedila 
prepoznavajo značilnosti obravnavanega 
neumetnostnega besedila, predstavijo posebnosti 
umetnostnega besedila, razloge zanje in njihov učinek 
na bralca. 

VSEBINE Vrste besedil za razvijanje zmožnosti dvosmernega 
sporazumevanja:  osebni in telefonski (samo zvočni ali tudi vidni) 
pogovor med prijateljema oz. prijateljicama, sorodnikoma oz. 
sorodnicama ter med stranko in uradno osebo (ta je npr. ravnatelj oz. 
ravnateljica, knjižničar oz. knjižničarka);  
Vrste besedil za razvijanje zmožnosti enosmernega 
sporazumevanja  
(vrste besedil za sprejemanje, tj. za branje in poslušanje besedil iz 
raznih medijev): 
4. razred: aktualna ali zanimiva novica, opis osebe, opis živali, opis 
poklica, opis življenja vrstnikov ali drugih oseb; 
5. razred: obnova besedila, opis rastline, opis predmeta, oglasno 
besedilo, definicija pojma; 
6. razred: ocena besedila, opis kraja, opis naravnega pojava, navodila 
za delo, opis igre, športa ali ljudskega običaja.  
 
 – seznam (cenik/jedilni list/vozni red/TV-spored/ spletni telefonski 
imenik/seznam zadetkov na spletni strani ali v spletnem slovarju ipd.),*  
– obrazec (vprašalnik o osebnih podatkih/anketni 
list/naročilnica/prijavnica ipd.).*  
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(*V vsakem razredu obravnavajo najmanj dve taki besedili.) 
 

 

2.2.4 Minimalni standardi drugega vzgojno-izobraževalnega 
obdobja 

Učenec ima skladno s cilji iz učnega načrta za slovenščino razvito zmožnost 
dvosmernega sporazumevanja. »Pokaže jo tako, da smiselno sodeluje v tistih 
vrstah pogovorov, ki so navedene v učnem načrtu, in pri tem uresničuje značilni 
slog dane vrste pogovora ter temeljna načela ustreznega pogovarjanja (4., 5., 6. 
r.)« (Program osnovna šola, 2018, str. 52). 

Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito zmožnost enosmernega 
sporazumevanja. »Pokaže jo tako, da pozorno posluša neumetnostna besedila, 
tekoče in primerno hitro tiho bere neumetnostna besedila, svoje razumevanje 
poslušanega oz. prebranega besedila pa dokaže tako, da: določi družbeno vlogo 
sporočevalca in njegov namen (4., 5., 6. r.), povzame temo, podteme in bistvene 
podatke ter povzetek strukturira v obliki miselnega vzorca ali preglednice (4., 5., 6. 
r.), obnovi besedilo (4., 5., 6. r.), določi dominantno vrsto besedila in utemelji svojo 
odločitev (5., 6. r.)« (prav tam, str. 52).  

 

3 PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA 

Preverjanje znanja je sistematično in načrtno zbiranje podatkov o tem, v kolikšni 
meri učenec dosega cilje oz. standarde znanja iz učnega načrta (Žakelj, 2012; 
Krakar Vogel, 2020). Je del procesa učenja in nastopa v vsaki od učnih etap. Če v 
nadaljevanju rezultate preverjanja ovrednotimo z vidika kriterijev in jih označimo s 
številčno vrednostjo, govorimo o ocenjevanju (Marentič Požarnik, 1978; Skribe 
Dimec, 2007). S. Sentočnik (2002) poudarja, da je osnovni namen preverjanja 
pridobivanje povratne informacije o tem, kaj delamo dobro in kaj moramo še 
popraviti, brez česar se težko karkoli naučimo. Avtorica meni, da z večkratnim 
preverjanjem, ki mu sledi natančna povratna informacija, učitelj učence spodbudi, 
da prevzamejo odgovornost za svoje znanje in ga stalno poglabljajo.  

V Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 
osnovni šoli (2013) piše, da ocenjevanje znanja predstavlja samostojno enoto v 
procesu učenja, njegov rezultat pa je opisna oz. številčna ocena, s katero povemo, 
v kolikšni meri se je učenec približal predpisanim standardom znanja. Učitelj 
vrednotenje znanja preverja pred obravnavo učnih vsebin, med njo in ob koncu 
obravnave (Pikalo,  2013).  

V slovenskem prostoru je pogosto prisotno zmotno prepričanje, da sta preverjanje 
in ocenjevanje le dva različna izraza, ki poimenujeta isti pojav. Res je, da sta etapi 
učnega procesa med seboj pogosto povezani, a se po svojih namenih precej 
razlikujeta (Razdevšek Pučko, 2010). Kljub jasni opredelitvi v veljavnemu 
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pravilniku preverjanja in ocenjevanja učitelji v pogovoru izraza pogosto menjajo 
(Perenič, 2001). 

V svojem delu S preverjanjem znanja do naravoslovne pismenosti Darja Skribe 
Dimec (2007) predstavlja definicije različnih avtorjev. Nekateri preverjanje in 
ocenjevanje strogo ločujejo, drugi temu oporekajo. Avtorica na koncu povzame, da 
slovenski avtorji preverjanje razumejo predvsem kot postopek zbiranja podatkov, 
ocenjevanje pa je rezultat, ki temu postopku sledi (Skribe Dimec, 2007).  

3.1 Namen preverjanja in ocenjevanja znanja 

Nameni preverjanja in ocenjevanja znanja so številni in se med seboj razlikujejo. 
B. Marentič Požarnik (2000) meni, da rezultati predstavljajo pomembno povratno 
informacijo o doseženem znanju in spretnostih tako učitelju kot tudi učencu in 
staršem. S. Sentočnik (2002) piše, da učenci glede na rezultate usmerjajo svoje 
nadaljnje učenje in ga po potrebi spreminjajo. Rezultati so prav tako zelo 
pomembni za učitelje in druge strokovne delavce, ki lahko iz njih razberejo 
informacije o dosežkih in predznanju učencev, na podlagi česar potem 
strukturirajo pouk (Marentič Požarnik, 2000). 

Z. Rutar Ilc in D. Ilc (1997) menita, da sta preverjanje in ocenjevanje znanja 
pomembni orodji, s katerima upravljajo učitelji, saj odražata kvaliteto in kvantiteto 
naučenega. Dodajata, da lahko učitelj z določeno obliko preverjanja znanja zelo 
vpliva na organizacijo in strukturo učenja. Kljub omenjenemu V. Bevc (2005) 
navaja, da po ugotovitvah Zavoda Republike Slovenije za šolstvo učitelji redkeje 
uporabijo rezultate preverjanja in ocenjevanja v namen analize učenja učencev in 
lastnega poučevanja.  

Rezultati preverjanja znanja so pomembni tudi za institucijo samo, ravnatelja in 
javnost, saj lahko tudi na podlagi tega vrednotijo uspešnost šole oz. šolskega 
sistema. B. Marentič Požarnik (2000) poudarja, da predstavljajo tudi orodje za 
nadzor učinkovitosti in nadzor nad strokovnimi delavci, čeprav ne smemo pozabiti, 
da so ti odvisni tudi od razmer, v katerih deluje šola.  

Avtorica (prav tam) omenja tudi usmerjevalno in selekcijsko nalogo preverjanja in 
ocenjevanja znanja, ki učence dodatno motivira za delo. Dobra ocena učencu 
predstavlja motivacijo, saj pomeni, da je učinkovito izkazal svoje znanje, pogosto 
pa temu sledi tudi odobravanje okolice, ki pri učencih predstavlja dodatno 
motivacijsko sredstvo. Na podlagi zaključenih ocen se učence usmerja v izbiro 
smeri nadaljnjega šolanja oz. so te pokazatelj potrebe po vključitvi učenca v 
prilagojeni program.  

Ker rezultat ocenjevanja nosi nagrajevalno oz. sankcijsko moč, predstavlja 
pomemben element discipliniranja učencev (Rutar Ilc in Rutar, 1997). Novejši 
pogled na ocenjevanje želi ta vidik zmanjšati in se osredotočiti na kakovostno 
povratno informacijo učencu ter različne načine dokazovanja znanja (prav tam). 
Na to je v svojem delu opozoril tudi Strmčnik (2001), ki pravi, da je imelo 
ocenjevanje v preteklosti predvsem informativno, selektivno in represivno vlogo, 
sedaj pa postaja glavna pedagoško-motivacijska vloga. Slednja poudarja 
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stimulativno vlogo ocene v procesu poučevanja in sodelovanje učiteljev ter 
učencev v sklopu pouka.  

Kot pomembno sestavino nove doktrine C. Razdevšek Pučko (2020) omenja 
samovrednotenje in samoocenjevanje. Avtorica piše, da temeljita na sodobni 
psihologiji učenja in poučevanja ter stremita k večji vključenosti učencev v proces 
ocenjevanja, ki veča odgovornost za rezultate učenja. Učence lahko vključimo v 
načrtovanje ciljev, vsebin, samovrednotenje in samoocenjevanje. Učenci pa se 
lahko samovrednotijo, ko na podlagi notranjih kriterijev določijo elemente dosežka, 
jih kritično ovrednotijo in načrtujejo nadaljnje aktivnosti (prav tam). Avtorica še 
pojasnjuje, da samoocenjevanje zajema samostojno vrednotenje dosežkov na 
podlagi zunanjih kriterijev. 

B. Marentič Požarnik (2000) je že pred dobrim dvajsetletjem zapisala, da postaja 
vedno pomembnejša vloga preverjanja in ocenjevanja znanja za namen 
izboljšanja kakovosti učenja in poučevanja, temu pa sledi tudi izbira načinov 
ocenjevanja. 

3.2 Vrste preverjanja znanja 

Pri preverjanju znanja ločujemo diagnostično, formativno in sumativno preverjanje. 

Diagnostično ali začetno preverjanje znanja je izhodišče za nadaljnje učenje, saj je 
namenjeno ugotavljanju predznanja učencev in njegove strukture. B. Krakar Vogel 
(2020) piše, da je navadno umeščeno na začetek učne enote, saj nam omogoča 
predvidevanje morebitnih napačnih predstav in težav z razumevanjem. Zaradi 
prepričanja, da je predznanje najpomembnejši dejavnik uspešnosti nadaljnjega 
učenja, tovrstno preverjanje v zadnjih letih postaja še pomembnejše (Marentič 
Požarnik, 2000). 

Formativno ali sprotno preverjanje znanja je najsplošnejši tip preverjanja znanja 
(Krek in Metljak, 2011). Poteka ves čas med učnim procesom, cilj pa je 
pridobivanje in podajanje informacij, ki večajo učinkovitost učenja (Marentič 
Požarnik, 2000). C. Razdevšek Pučko (2010) poudarja, da morajo biti učenci že 
med učnim procesom seznanjeni s cilji in kriteriji uspešnosti, saj ti ne predstavljajo 
le rezultata, temveč so del celotnega procesa učenja. Glavni del sprotnega 
preverjanja po njenem mnenju torej predstavlja kvalitetna povratna informacija, ki 
mora izkazati vrzel med dosežkom in ciljem ter poda napotke, kako to vrzel 
odpraviti. Avtorica dodaja, da se kljub seznanjenosti s cilji učenci pri formativnem 
preverjanju pogosto ne zavedajo, da učitelj preverja njihovo znanje.  

Sumativno ali končno preverjanje pa je namenjeno ugotavljanju rezultatov v 
nekem zaključenem obdobju (Krakar Vogel, 2020). Avtorica navaja, da so rezultati 
izraženi v obliki ocene in se vpišejo v uradno listino (spričevalo, diplomo, potrdilo).  
Koristnejši kot za učenca samega so za učitelje, šolo, šolsko vodstvo in 
potencialne delodajalce, ki ga uporabijo za vrednotenje individualnega dela in 
šolskega sistema (Marentič Požarnik, 2000). D. Skribe Dimec (2007) glede na 
izvajalca preverjanja ločuje notranje in zunanje sumativno preverjanje. Notranje 
preverjanje izvaja učitelj in je namenjeno primerjanju dosežkov znotraj oddelka, za 
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zunanje preverjanje pa uporabimo instrumente, ki so jih oblikovali drugi 
strokovnjaki na področju poučevanja (prav tam). Slednje ima poleg sumativne, 
evalvacijske in prognostične vloge navadno tudi selektivno vlogo, saj opravlja 
selekcijo med kandidati za napredovanje na višjo stopnjo šolanja (Krakar Vogel, 
2020). Najbolj znan primer zunanjega ocenjevanja za osnovnošolce je nacionalno 
preverjanje znanja, ki »je enako za vso populacijo, s svojo strukturo pa zagotavlja 
objektivne in primerljive informacije o znanju učencev in s tem posredno vpliva na 
kakovost vzgojno-izobraževalnega dela« (Krek in Metljak, 2011).  

3.3 Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja 

Glede na način izvedbe ločimo pisno, ustno in praktično preverjanje oz. 
ocenjevanje znanja.  

3.3.1 Ustno preverjanje znanja 

C. Razdevšek Pučko (1992 in 2010) med prednosti ustnega preverjanja in 
ocenjevanja uvršča: 

– neposredni stik učenca in učitelja, ki omogoča postavljanje podvprašanj in 
odpravljanje nesporazumov;  

– razvijanje jezikovne in sporazumevalne zmožnosti učenca; 

– možnost, da ostali prisotni učenci s poslušanjem utrjujejo znanje in  

– neodvisnost od učenčevih bralnih zmožnosti (mlajši učenci, slabi bralci, 
učenci z bralno-napisovalnimi težavami). 

K zgoraj naštetim prednostim Žagar (2009) dodaja še možnost spodbujanja 
učencev in možnost učenca, da obrazloži ali pokaže, kako je prišel do odgovora.  

Pomanjkljivosti ustnega ocenjevanja se nanašajo predvsem na veljavnost in 
objektivnost. Učitelj lahko učencem zastavlja različno težka vprašanja, obenem pa 
se težko izogne subjektivnim napakam ocenjevanja, saj ve, koga ocenjuje. Kot 
eno večjih pomanjkljivosti lahko izpostavimo tudi časovno neekonomičnost (Krakar 
Vogel, 2020). Žagar (2009) dodaja, da je pri vrednotenju učenčevega odgovora 
težko razlikovati obliko in vsebino odgovora, kar lahko subjektivnost pri 
ocenjevanju še poveča. 

3.3.2 Pisno preverjanje znanja 

B. Krakar Vogel (2020) navaja naslednje prednosti pisnega ocenjevanja znanja: 

– časovna ekonomičnost; 

– objektivnost (ista vprašanja, enaki pogoji za vse učence); 

– dokumentiranost rezultatov; 
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– hitrost reševanja je odvisna od zmožnosti posameznika.  

Avtorica kot slabosti navaja predvsem slabo načrtovane, vsebinsko in tehnično 
nekakovostne pisne preizkuse ter prepogosto rabo le-teh pri ocenjevanju znanja. 
A. Rot Vrhovec (2014) opozarja, da mora biti vsak pisni preizkus znanja ustrezen 
na strokovnem, didaktičnem in oblikovnem področju. Strokovna ustreznost zajema 
vrednotenje ciljev oz. standardov iz učnega načrta, strokovno ustrezna navodila in 
merila za vrednotenje ter ustrezne rešitve nalog, ki jih učitelj predhodno predvidi. 
Preizkus znanja je didaktično ustrezen, če vsebuje naloge različnih taksonomskih 
ravni, ki so raznolike in se stopnjujejo po težavnosti, ter predstavlja primerno 
časovno obremenitev za učence. Oblikovna ustreznost pa vključuje preglednost, 
dovolj prostora za odgovore, uporabljena mora biti ustrezna pisava (vrsta pisave, 
velikost črk, razmik med vrsticami), slikovno gradivo pa ne sme preusmerjati 
pozornosti učencev.  

3.3.3 Praktično preverjanje znanja 

Pri praktičnem preverjanju znanja gre predvsem za preverjanje usvojenih 
spretnosti; učenci teoretično znanje izkažejo v dani situaciji (Jurman, 1989). 
Uvrstimo ga lahko med alternativne načine preverjanja znanja, za katere je 
značilna večja avtentičnost nalog. C. Razdevšek Pučko (2010) piše, da lahko 
govorimo tudi o avtentičnem načinu ocenjevanja, če gre za opazovanje otroka v 
naravni pristni učni situaciji, brez posebnih merskih instrumentov. S. Sentočnik 
(2002) meni, da lahko z avtentičnimi nalogami učence postavimo v resnične 
situacije in jih tako motiviramo za poglabljanje znanja. 

C. Gipps (1994) navaja, da lahko praktično preverjanje znanja poteka z vidika 
sporazumevalnih veščin, psihomotoričnih spretnosti, socialno-afektivnih veščin ali 
z vidika razumevanja pojmov in zakonitosti. Dodaja, da je takšen način preverjanja 
oz. ocenjevanja kompleksen, izvajati ga mora strokovno usposobljeni posameznik, 
časovno je zamudnejši, veljavnost rezultatov pa je visoka. 

Cilji alternativnih načinov preverjanja znanja morajo biti usklajeni s cilji v učnem 
načrtu, izvedba ne sme biti časovno potratna, metoda pa mora biti primerna 
razvojni stopnji učencev (Lah in Pižorn, 2011).  

A. Lah in K. Pižorn (2011) navajata tudi prednosti za uporabo tovrstnih oblik 
ocenjevanja v šoli, te so:  

– ocenjuje se celotni proces, ne le končni rezultat; 

– učitelj lahko sproti evalvira svoje delo in izboljšuje poučevanje; 

– učenci na podlagi rezultatov lažje usmerjajo nadaljnje učenje; 

– pri učencih spodbujamo zahtevnejše kognitivne procese; 

– sproščeno vzdušje ugodno vpliva na odnos med učiteljem in učenci; 

– uspehi blagodejno vplivajo na samozavest učencev in njihovo učno 
motivacijo; 

– učenci krepijo proces učenja in razvijajo učne strategije (prav tam). 
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B. Marentič Požarnik (2000) navaja naslednje načine, s katerimi lahko na 
drugačen način preverimo znanje učencev: 

– oblikovanje pojmovnih mrež iz strokovnega besedila ali podanih pojmov; 

– skupinsko ocenjevanje timskega dela; 

– govorni nastop; 

– preizkus ob odprtih knjigah; 

– izvajanje postopka (npr. risanje s šestilom); 

– izvedba poskusa s predloženimi pripomočki; 

– pisanje dnevniških zapisov, poročil; 

– izdelava praktičnega izdelka; 

– izdelava portfelja (listovnika); 

– samoocenjevanje po vnaprej znanih kriterijih; 

– kolegialno ali vzajemno ocenjevanje izdelkov ali izvajanja. 

Žagar (2009) poudarja, da se vsi trije načini preverjanja znanja dopolnjujejo, zato 
jih je nujno potrebno med seboj kombinirati – glede na učne cilje, starost in 
razvojno stopnjo učencev, njihove sposobnosti itd.  

3.4 Merske karakteristike ocenjevanja 

Ocenjevanje lahko razumemo kot merjenje učnih rezultatov, zato mora imeti vse 
merske karakteristike. Sem sodijo: veljavnost, zanesljivost, objektivnost, 
občutljivost in ekonomičnost. 

3.4.1 Veljavnost 

O veljavnosti govorimo, ko so naloge in vprašanja za preverjanje znanja usklajene 
s postopki, kriteriji in cilji ter vsebinami predmeta (Krakar Vogel, 2020). Ocena je 
veljavna takrat, ko zajame vse to, kar smo želeli izmeriti (Marentič Požarnik, 
2000). Poznamo tudi napovedno oz. prognostično veljavnost, ki na podlagi 
rezultatov nekega preverjanja napove uspešnost pri nadaljnjem šolanju (prav tam). 
Če želimo pri učencih preveriti, ali poznajo formulo za izračun ploščine lika, 
moramo oceniti samo znanje o uporabi formule in ne, ali se je učenec zmotil pri 
računanju (Žagar, 2009). 

Največji izziv pri oblikovanju kakovostnega preverjanja znanja predstavlja 
doseganje ravnotežja med nižjimi in višjimi stopnjami znanja glede na Bloomovo 
taksonomijo (prav tam), prav tako pa lahko k večji veljavnosti testa prispevajo še 
različni načini preverjanja znanja, količina in raznovrstnost vključenih nalog (Skribe 
Dimec, 2007). 
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3.4.2 Zanesljivost 

Zanesljivo preverjanje znanja zagotavlja, da bi ob ponovnem preverjanju dobili 
podobne rezultate. Zanesljivost bo višja, če učitelj oblikuje jasna in enoznačna 
vprašanja, pri vrednotenju pa se navezuje na natančno opredeljene kriterije znanja 
(Marentič Požarnik, 2000). Zanesljivost lahko ocenjevalec preveri tako, da po 
določenem času ponovno oceni isti izdelek, k njej pa pripomorejo natančno 
izdelani kriteriji ocenjevanja (Krakar Vogel, 2020; Žagar, 2009).  

3.4.3 Objektivnost 

Preverjanje je objektivno, ko ocena izraža le merjeno značilnost in ni obenem 
odvisna od ocenjevalca ali ocenjevanega. Ugotavljamo jo tako, da isti izdelek 
oceni več ocenjevalcev in primerjamo rezultate (Marentič Požarnik, 2000). B. 
Marentič Požarnik in C. Peklaj (2002) opozarjata, da popolna objektivnost ni 
mogoča, moramo pa se je zavedati in zmanjšati oz. odstraniti vire subjektivnih 
napak. Najpogostejše subjektivne napake so: halo učinek, logična napaka, učinek 
prvega vtisa, učinek kontrasta, vpliv stereotipov in predsodkov, osebna enačba, 
napaka sredine ali skrajnih vrednosti, vpliv dolžine odgovora in prilagajanje vzorcu 
(Marentič Požarnik, 2000). 

Največjo objektivnost lahko dosežemo z nalogami objektivnega tipa, z jasnimi 
vprašanji in navodili ter z natančno opredeljenimi kriteriji za vrednotenje rezultatov 
(Skribe Dimec, 2007).  

3.4.4 Občutljivost 

Občutljivi instrumenti za preverjanje znanja zaznajo majhne razlike v znanju 
ocenjevanih. Občutljivost je odvisna od dolžine preizkusa in njegove težavnosti 
(Marentič Požarnik, 2000). Uravnavamo jo lahko tako, da v preizkus umestimo 
največ nalog srednje težavnosti in se izogibamo nalogam, ki imajo nizko stopnjo 
diskriminatornosti oz. ločljivosti. Če pri preizkusu »slabši učenci« dosežejo visoke 
ocene, je ločljivost napačna (Krakar Vogel, 2020).  

3.4.5 Ekonomičnost 

Proces ocenjevanja je navadno zamuden, zato o ekonomičnih načinih preverjanja 
znanja govorimo, ko ob smotrni uporabi energije in časa dobimo kvalitetne 
rezultate (Marentič Požarnik, 2000). Pri tem je potrebno upoštevati čas priprave 
preizkusa z učiteljeve strani, izvedbo in čas za vrednotenje. Najmanj ekonomično 
je ustno preverjanje znanja, saj izvedba zahteva veliko časa (Krakar Vogel, 2020). 
Najbolj časovno ekonomične pa so naloge zaprtega tipa, pri katerih je način 
točkovanja zelo jasno določen vnaprej (Marentič Požarnik, 2000).  
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3.5 Tipi nalog za preverjanje in ocenjevanje 

Med nalogami, ki jih učitelji uporabljajo pri preverjanju in ocenjevanju znanja, 
ločimo naloge odprtega in zaprtega tipa. Razlikujejo se po tem, ali mora učenec 
odgovor zapisati sam ali pa samo izbirati med že podanimi odgovori (Skribe 
Dimec, 2007).  

B. Čargan (1998) definira svoj seznam nalog izbirnega tipa, s katerimi lahko 
preverjamo predvsem nižje kategorije ciljev po Bloomovi taksonomiji, v katero 
uvršamo znanje, razumevanje, uporabo, analizo, sintezo in vrednotenje. Avtorica 
naloge deli na: 

– naloge dopolnjevanja, 

– naloge s kratkimi odgovori, 

– substitucijske naloge, 

– naloge alternativne izbire, 

– naloge večstranske izbire, 

– naloge urejanja, 

– naloge povezovanja, 

– naloge s kombinacijo večstranske izbire in urejanja, 

– naloge z danimi konstrukcijskimi elementi.  

Elton (v Ðurić, 1997) za cilje, ki preverjajo znanje in razumevanje, priporoča 
naloge izbirnega tipa, za razumevanje, uporabo in analizo svetuje kratke odgovore 
ter esej za analizo, sintezo in vrednotenje.  

Žagar (2009) naloge deli glede na to, ali učenec sam oblikuje odgovor ali ga samo 
izbere. Med prve uvršča: 

– naloge tipa dopolnjevanja in kratkih odgovorov, 

– strukturirane naloge, 

– strukturirane in nestrukturirane eseje, 

– praktične naloge, izvedbe, aktivnosti, seminarske in raziskovalne naloge. 

Med tiste, pri katerih učenec samo izbira odgovor, Žagar (2009) uvršča: 

– naloge alternativnega tipa, 

– naloge izbirnega tipa, 

– naloge povezovanja in 

– naloge urejanja.  

B. Marentič Požarnik (2000) povzema glavne tipe nalog, s katerimi preverjamo 
poznavanje dejstev in osnovno razumevanje, redko pa tudi višje spoznavne 
procese. Avtorica naloge deli glede na Bloomovo taksonomijo izobraževalnih 
ciljev, in sicer na znanje, razumevanje, uporabo, analizo, sintezo in vrednotenje. 
Pri določenih predmetih je potrebno lestvico preoblikovati, pogosto pa zadostuje 
tristopenjska klasifikacija (prav tam). V slednjem primeru avtorica naloge deli na 
nižjo, srednjo in višjo raven. Prvo predstavljajo faktografske naloge, pri katerih 
učenci zgolj prepišejo podatek iz besedila. Pri srednjih, tj. sklepalnih nalogah, so 
podatki dani v besedilu, ampak ne neposredno. Učenec mora besedilo razumeti in 
s pomočjo sklepanja poiskati pravo rešitev. Pri zadnji vrsti nalog, tj. ustvarjalnih oz. 
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kritičnih, mora učenec presojati in o temi besedila uporabiti znanje in izkušnje, ki 
jih že ima.  

Med naloge, ki preverjajo nižje cilje, avtorica uvršča naloge tipa kratkih odgovorov, 
dopolnjevanja, alternativnega, izbirnega tipa, urejanja in povezovanja. Žagar 
(2009) meni, da so naloge tipa dopolnjevanja in kratkih odgovorov najprimernejše 
za preverjanje spominskega znanja, saj ga učenci lahko izrazijo z eno besedo ali 
kratkim stavkom, omogoča pa objektivno vrednotenje odgovorov. Naloge izbirnega 
tipa so sestavljene iz 3–6 možnih odgovorov, izmed katerih učenec izbere 
pravilnega. Iz navodila je navadno razbrati, ali je možnih tudi več pravilnih 
odgovorov oz. ali iščemo napačen odgovor. Pomembno pa je, da iskani odgovor ni 
absurden in tako izstopa iz večine. Pri nalogah urejanja mora učenec elemente 
urediti po določenem kriteriju (npr. časovno, po pomembnosti, po zaporedju ipd.). 
Naloge povezovanja od učenca zahtevajo, da poveže dva stolpca podatkov, tako 
da velja zveza med njima. Če so naloge urejanja in povezovanja kakovostno 
sestavljene, lahko z njimi preverjamo tudi višje cilje (npr. poznavanje in uporabo 
pravil, navajanje primerov ipd.) (Žagar, 2009). 

B. Marentič Požarnik (2000) opozarja, da je pri nalogah alternativnega tipa velika 
verjetnost ugibanja. Možnost ugibanja lahko zmanjšamo tako, da jih modificiramo. 
Učenci morajo tako svojo izbiro tudi razložiti, kar učitelju jasno pokaže, kdo je 
ugibal in kdo res zna (Žagar, 2009). B. Marentič Požarnik (2000) dodaja, da je ta 
tip nalog primeren predvsem za preverjanje predznanja, posebej, če vanj 
vključimo napačna pojmovanja in od učencev zahtevamo utemeljitev izbranega 
odgovora (prav tam). Žagar (2009) dodaja, da so nekateri učni cilji taki, da mora 
učenec presojati med dvema možnostma, zato je najlažje, če uporabimo kar to 
vrsto naloge (npr. raba velike in male začetnice). Zadnja je kategorija tvorbnega 
tipa, ki od učencev zahteva odgovor, dolg od nekaj vrstic do nekaj strani (Marentič 
Požarnik, 2000). S pomočjo natančnih navodil in usmeritev lahko s takšnimi 
nalogami preverjamo tudi višje spoznavne cilje (npr. namesto opiši od učenca 
zahtevamo, da med sabo primerja dva pojma in pojasni vzrok razlik med njima).  

3.6 Preverjanje in ocenjevanje poslušanja 

Trenutni pogledi na poslušanje kažejo, da gre za kompleksen, individualen in 
interaktiven proces, pri katerem na poslušalčevo interpretacijo vplivajo različni 
besedni in nebesedni dejavniki (Brunfaut, 2017). Brindley (1998) piše o nekaterih 
specifičnih izzivih ocenjevanja poslušanja z razumevanjem, in sicer:  

– težje je oceniti višje ravni razumevanja besedila, saj težko ocenimo, katero 
znanje je učenec pri tem uporabil; 

– proces ocenjevanja lahko oteži proces razumevanja; 

– ker so jezikovne dejavnosti močno prepletene, je težko oceniti samo 
spretnost poslušanja; 

– učenci med ocenjevanjem samo poslušajo besedilo in se nanj ne odzivajo, 
zato ne moremo govoriti o vzpostavljanju dialoga; 

– izziv predstavlja oblikovanje naloge, ki bi bila povsem življenjska.  
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Dobro je, da se zgornjih izzivov zavedamo in jih upoštevamo pri oblikovanju nalog 
za preverjanje in ocenjevanje poslušanja.  

3.6.1 Smernice za oblikovanje nalog za preverjanje poslušanja z 
razumevanjem 

Rost (2011) opozarja, da je vsako preverjanje oz. ocenjevanje poslušanja tudi 
preverjanje ostalih sporazumevalnih dejavnosti, Wagner (2014) pa dodaja, da je 
potrebno biti pri oblikovanju nalog prav zaradi omenjenega pozoren na specifične 
značilnosti dejavnosti poslušanja. Ker gre za preverjanje poslušanja z 
razumevanjem pri otrocih, je potrebno naloge prirediti njihovi razvojni stopnji (Wolf 
in Butler, 2017). 

Pri oblikovanju nalog za preverjanje poslušanja z razumevanjem je potrebno 
upoštevati vse dejavnike, ki vplivajo na besedilo (Brindley, 1998). Avtor na tem 
mestu omenja: značilnosti besedila in govorca (hitrost govora, barva glasu, šumi iz 
okolja, besedišče, naglas itd.); značilnosti naloge (jasno navodilo, predhodno 
branje vprašanj, tip naloge) in značilnosti posameznika (spomin, zanimanje, 
predznanje, motivacija itd.).  

Pri izbiri posnetka moramo biti pozorni, da izberemo razumljiv in kakovosten 
posnetek (Brindley, 1998). Green (2017) svetuje, da naj nas pri izbiri vodita starost 
učencev in situacija na posnetku. Avtor pojasnjuje, da mora biti posnetek 
prilagojen razvojni stopnji učencev, njihovemu besedišču in da mora govoriti o 
temi, ki jim je znana. Avtorja (Brindley 1998; Green, 2017) svetujeta, da naj bodo 
navodila kratka in jasna. Učenci morajo imeti dovolj časa, da že sproti odgovorijo 
na vprašanja, vrstni red nalog pa mora biti usklajen z dogajanjem na posnetku. 
Poudarjata, da morajo naloge temeljiti na neposrednem razumevanju besedila in 
ne na sklepanju.  

Na zahtevnost nalog vpliva tudi njihova oblika, zato Brindley (1998) svetuje 
naslednje:  

– v naloge izbirnega tipa (drži in ne drži) dodamo odgovor ni v besedilu in 
tako zmanjšamo možnost, da bodo učenci zgolj ugibali; 

– pri nalogah s kratkimi odgovori moramo vnaprej oblikovati seznam pravilnih 
odgovorov in natančen točkovnik zanje; 

– naloge izbirnega tipa (a, b, c) od učencev zahtevajo tudi branje in 
pomnjenje prebranega, kar nato povežejo s slišanim; 

– pri dopolnjevalnih nalogah morajo učenci istočasno poslušati, brati in pisati, 
saj na tak način oblikujejo smiseln povzetek besedila, kar je lahko za 
katerega od učencev prezahtevno; 

– pri nareku učenec poleg zmožnosti poslušanja izkaže še razvitost slušnega 
spomina, poznavanja slovnice in pravopisa ter splošnega znanja; 

– ker z različnimi nalogami preverjamo različne zmožnosti, je dobro, da tudi v 
preverjanje in ocenjevanje vključimo različne.  
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III EMPIRIČNI DEL 

1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Namen jezikovnega dela pouka slovenščine je razvijanje sporazumevalne 
zmožnosti, kar predstavlja praktično in ustvarjalno obvladovanje vseh štirih 
sporazumevalnih dejavnosti (Program osnovna šola, 2018). V ozadju aktivnosti, ki 
jih učitelj skrbno načrtuje na osnovi učnega načrta za slovenščino, je cilj, da bi 
učenci ob koncu šolanja znali uspešno tvoriti, sprejemati, razumeti, doživljati in 
vrednotiti besedila, s katerimi se bodo srečevali v nepredvidljivo razvijajoči se 
digitalni dobi. 

Z. Skrt (2012) je pred desetimi leti raziskovala področje poslušanja z 
razumevanjem v povezavi z učbeniškimi kompleti, stališči učiteljev in preverila 
razvitost zmožnosti poslušanja z razumevanjem med tretješolci. Eden od 
rezultatov je pokazal, da se učitelji zavedajo pomembnosti poslušanja, a jih le 
tretjina meni, da bi temu pri pouku morali posvečati več časa. Kljub temu da so cilji 
in standardi znanja opredeljeni v učnem načrtu za slovenščino, ki je skupen vsem 
šolam v Republiki Sloveniji, učitelj preverjanje in ocenjevanje znanja oblikuje 
avtonomno. Na podlagi tega lahko sklepamo, da prihaja do razlik v načinu 
preverjanja doseganja istih učnih ciljev na ravni učiteljev, šol in širše. Prav zato 
smo se odločili, da raziščemo, kako v praksi poteka preverjanje in ocenjevanje 
poslušanja z razumevanjem na slovenskih osnovnih šolah. 

 

2 CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Cilji raziskave so bili ugotoviti: 

– kako pogosto učitelji, ki poučujejo slovenščino na razredni stopnji, 
preverjajo poslušanje z razumevanjem, ter opredeliti razloge za to; 

– kako pogosto učitelji, ki poučujejo slovenščino na razredni stopnji, 
ocenjujejo poslušanje z razumevanjem, ter opredeliti razloge za to; 

– ali se med učitelji, glede na razred, v katerem poučujejo, in glede na število 
let poučevanja, pojavljajo statistično pomembne razlike v pogostosti 
preverjanja poslušanja z razumevanjem; 

– ali se med učitelji, glede na razred, v katerem poučujejo, in glede na število 
let poučevanja, pojavljajo statistično pomembne razlike v pogostosti 
ocenjevanja poslušanja z razumevanjem; 

– kako učitelji preverjajo oz. ocenjujejo poslušanje z razumevanjem; 

– kje učitelji pridobijo naloge za preverjanje oz. ocenjevanje poslušanja z 
razumevanjem; 

– ali so učitelji v času šolanja na daljavo preverjali ali ocenjevali poslušanje z 
razumevanjem; 

– katere vrste besedil učitelji izbirajo za preverjanje in ocenjevanje poslušanja 
z razumevanjem; 

– katere tipe nalog učitelji najpogosteje oblikujejo; 
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– katere naloge, glede na prirejeno Bloomovo taksonomijo, učitelji vključujejo 
v preverjanje oz. ocenjevanje poslušanja z razumevanjem. 

2.1 Raziskovalna vprašanja 

Da bi ugotovili, kakšen je položaj preverjanja in ocenjevanja poslušanja z 
razumevanjem na razredni stopnji in kako ju učitelji izvajajo, smo si postavili 
naslednja raziskovalna vprašanja:  

1. Kako pogosto učitelji na razredni stopnji preverjajo poslušanje z razumevanjem 
pri slovenščini? 

2. Kako pogosto učitelji na razredni stopnji ocenjujejo poslušanje z 
razumevanjem? 

3. Ali se med učitelji razrednega pouka pojavljajo statistično pomembne razlike v 
tem, kako pogosto preverjajo poslušanje z razumevanjem, glede na razred, v 
katerem poučujejo, in število let poučevanja? 

4. Ali se med učitelji razrednega pouka pojavljajo statistično pomembne razlike v 
tem, kako pogosto ocenjujejo poslušanje z razumevanjem, glede na razred, v 
katerem poučujejo, in število let poučevanja? 

5. Kako učitelji preverjajo oz. ocenjujejo poslušanje z razumevanjem? 

6. Kje učitelji pridobijo naloge za preverjanje oz. ocenjevanje poslušanja z 
razumevanjem? 

7. Ali so učitelji v obdobju šolanja na daljavo preverjali oz. ocenjevali poslušanje z 
razumevanjem? 

8. Katere vrste besedil učitelji izbirajo za preverjanje oz. ocenjevanje poslušanja 
razumevanjem?  

9. Katere tipe nalog učitelji najpogosteje oblikujejo za preverjanje oz. ocenjevanje 
poslušanja z razumevanjem? 

10. Katere naloge, glede na prirejeno Bloomovo taksonomijo, učitelji vključujejo v 
preverjanje oz. ocenjevanje poslušanja z razumevanjem?  

 

3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V magistrskem delu smo uporabili kombinacijo kvantitativnega in kvalitativnega 
raziskovalnega pristopa ter deskriptivno metodo raziskovanja.  
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3.1 Vzorec 

Prvi del raziskave je temeljil na neslučajnostnem namenskem vzorcu učiteljev, ki 
poučujejo slovenščino na razredni stopnji od 1. do 5. razreda osnovne šole. V 
anketi je prostovoljno sodelovalo 91 učiteljev, ampak le 60 od teh je vprašalnik 
izpolnilo v celoti, zato smo upoštevali le odgovore slednjih.  

V drugem delu raziskave je sodelovalo 10 učiteljev, ki poučujejo slovenščino na 
razredni stopnji od 1. do 5. razreda in so nam prostovoljno posredovali svoj primer 
preizkusa preverjanja oz. ocenjevanja znanja poslušanja z razumevanjem.  

95 % sodelujočih je bilo žensk, 5 % pa moških (Graf 1).  

 

Graf 1: Razvrstitev učiteljev glede na spol 

Največ sodelujočih, tj. 18 učiteljev (30,00 %), ima od 21 do 30 let delovne dobe, 17 
učiteljev (28,33 %) do 10 let delovne dobe, sledi 14 učiteljev (23,33 %) z 11 do 20 
let delovne dobe, 8 učiteljev (13,34 %) z 31 do 40 let delovne dobe in 3 učitelji (5 
%) z več kot 40 let delovnih izkušenj na položaju učitelja na razredni stopnji (Graf 
2).  

 

moški
5 %

ženski
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Graf 2: Število let delovne dobe kot učitelj na razredni stopnji 

Največji delež sodelujočih, tj. 15 učiteljev (25 %), poučuje v 2. razredu, 13 učiteljev  
(21,67 %) v 1. razredu, 11 učiteljev (18,33 %) v 3. razredu, 9 učiteljev (15 %) v 5. 
razredu. Najmanjši delež sodelujočih, tj. 7 učiteljev (11,67 %), poučuje v 4. 
razredu, 5 učiteljev (8,33 %) pa v kombiniranem oddelku (Graf 3).  

 

Graf 3: Razporeditev učiteljev, glede na razred, v katerem poučujejo 
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Zanimalo nas je, v katerih kombiniranih oddelkih poučujejo sodelujoči. En učitelj 
(20 %) poučuje v kombiniranem oddelku 1. in 2. razreda, po 2 učitelja (40 %) pa v 
kombiniranem oddelku 3. in 4. razreda ter 4. in 5. razreda (Graf 4).  

 

Graf 4: Razporeditev učiteljev, ki poučujejo v kombiniranem oddelku 

3.2 Postopek zbiranja podatkov 

Podatke za raziskavo smo zbirali na dva načina, z anketo in analizo dokumentov.  

Anketo smo oblikovali in objavili na portalu 1KA (https://www.1ka.si/). V prošnji za 
sodelovanje smo zagotovili anonimnost sodelujočih in uporabo rezultatov zgolj v 
namen magistrskega dela. Prošnja za sodelovanje je bila objavljena v dveh večjih 
zaprtih skupinah za učitelje razrednega pouka na Facebooku, poslali pa smo jo 
tudi na elektronske naslove učiteljev. Anketa je bila aktivna tri mesece, med 
januarjem in aprilom 2022.  

Anketni vprašalnik je vseboval 16 vprašanj, od tega 11 zaprtih, dve odprti in tri 
kombinirana vprašanja. Na konec anketnega vprašalnika smo dodali prošnjo za 
sodelovanje v drugem delu raziskave, v katerem smo potrebovali po dva primera 
preizkusov znanja poslušanja z razumevanjem. Ker odziva na to ni bilo, smo 
dodaten poziv za sodelovanje poslali učiteljem na elektronske naslove.  

Pridobili smo 10 primerov dokumentov, ki smo jih v nadaljevanju (s soglasjem 
učiteljev) analizirali glede na naslednje parametre: razred, število nalog, dolžina 
besedila (število besed), vrsta besedila in način preverjanja (pisno/ustno). Za 
vsako nalogo v preizkusu smo nato opredelili pripadajoči standard in učni cilj, 
zahtevnost naloge glede na prirejeno Bloomovo taksonomijo in tip naloge. Zbiranje 
dokumentov je potekalo do aprila 2022. 

1. in 2. razred
37 %

3. in 4. razred
37 %

4. in 5. razred
26 %

Kombinirani oddelek

https://www.1ka.si/
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3.3 Postopek obdelave podatkov 

Podatke, zbrane z anketnim vprašalnikom, smo obdelali v programu MS Excel in s 
programom za statistično obdelavo podatkov SPSS. Pridobljene rezultate smo 
prikazali v grafih ali preglednicah ter jih besedno interpretirali. 

Preizkuse znanja smo analizirali s pomočjo vnaprej pripravljenega obrazca, ki smo 
ga pripravili za potrebe te raziskave.  
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

V nadaljevanju so v dveh delih predstavljeni rezultati opravljene raziskave. V 
prvem delu smo grafično predstavili odgovore na raziskovalna vprašanja, ki se 
nanašajo na analizo anketnih vprašalnikov, v drugem delu pa odgovore na 
raziskovalna vprašanja, ki se nanašajo na analizo preizkusov znanja.  

4.1 Raziskovalna vprašanja, oblikovana za analizo anketnih 
vprašalnikov 

1. Kako pogosto učitelji na razredni stopnji preverjajo poslušanje z 
razumevanjem pri slovenščini? 

 

Graf 5: Razporeditev učiteljev glede na to, ali preverjajo poslušanje z razumevanjem 

Iz Grafa 5 lahko razberemo, da je velika večina, tj. 57 vseh sodelujočih (95 %), 
odgovorila, da preverjajo poslušanje z razumevanjem, 3 učitelji pa tega ne počnejo 
(5 %).  

V nadaljevanju so učitelji utemeljili, zakaj se odločajo za preverjanje poslušanja z 
razumevanjem oz. zakaj tega ne počnejo. Za preverjanje se odločajo, da bi videli, 
koliko in kaj učenci resnično razumejo, ker je poslušanje ena od temeljnih 
sporazumevalnih dejavnosti, ker to predstavlja dober trening za razvijanje 
pozornosti, ker je poslušanje z razumevanjem pomembno za bralni razvoj in 
slušno analizo, ker je ta spretnost pomembna za sprejemanje informacij in njihovo 
predelavo, vpliva na otrokov celostni razvoj, gre za spretnost, ki jo učenci 
potrebujejo pri vseh predmetih, ker morajo učenci ne le slišati, ampak tudi 
poslušati, ker gre za veščino, ki močno vpliva na naše vsakdanje življenje, tako 
hitreje prepoznamo morebitne splošne ali specifične učne težave, ker gre za 
dejavnost, ki je enakovredna govorjenju, branju in pisanju, ker gre za temeljni cilj 
jezikovnega pouka in je to del učnega načrta. Ostali učitelji se za preverjanje ne 
odločajo zaradi časovne stiske.  

Da 
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Ali pri učencih preverjate poslušanje z 
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Graf 6: Razporeditev učiteljev glede na pogostost preverjanja poslušanja z razumevanjem 

 

Graf 6 nam prikazuje, kako pogosto učitelji preverjajo poslušanje z razumevanjem. 
Tretjina učiteljev, tj. 19 učiteljev (33,33 %), je odgovorila, da poslušanje z 
razumevanjem preverjajo tedensko, 15 učiteljev (26,32 %) pa mesečno. Največji 
delež, tj. 23 učiteljev (40,35 %), preverjanje izvaja nekajkrat v letu.  

2. Kako pogosto učitelji na razredni stopnji ocenjujejo poslušanje z 
razumevanjem? 

 

Graf 7: Razporeditev učiteljev glede na to, ali pri učencih ocenjujejo poslušanje z razumevanjem 

Več kot polovica, tj. 36 učiteljev (60 %), je odgovorila, da pri učencih ocenjujejo 
poslušanje z razumevanjem, medtem ko 24 učiteljev (40 %) tega ne počne, kar 
nam prikazuje Graf 7.  
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Večina učiteljev, ki poslušanje z razumevanjem tudi ocenjujejo, to počne, ker je 
razvijanje poslušanja del učnega načrta, predvidenih vsebin in tudi minimalnih 
standardov. Ostali navajajo, da se jim zdi spretnost pomemben pokazatelj 
kognitivnega razvoja otrok, zmožnosti komuniciranja, z ocenjevanjem pa lažje 
opredelijo napredek učenca na tem področju.  

Učitelji ne ocenjujejo poslušanja z razumevanjem, ker imajo dovolj drugih učnih 
standardov, ki jih morajo oceniti, ker tega ne predvidijo v letnem delovnem načrtu, 
nekateri poslušanje z razumevanjem ocenijo pri drugih predmetih. Učitelji 1. 
razreda navajajo, da otroci na začetku šolanja šele pričenjajo z razvijanjem 
poslušanja z razumevanjem, zato se jim ocenjevanje še ne zdi smiselno. Nekaj 
učiteljev enači poslušanje z razumevanjem z bralnim razumevanjem in ocenjuje 
zgolj slednjega. Ena od sodelujočih je zapisala, da so na Zavodu RS za šolstvo 
opozorili, da pri ocenjevanju poslušanja z razumevanjem ne gre za objektivno 
oceno, zato tega ne smemo ocenjevati. Nekaj učiteljem oblikovanje, priprava in 
izvedba tovrstnega ocenjevanja predstavlja velik izziv, zato ga še niso izvedli.  

 

 

Graf 8: Razporeditev učiteljev glede na pogostost ocenjevanja poslušanja z razumevanjem 

Iz Grafa 8 lahko razberemo, kolikokrat v šolskem letu učitelji ocenjujejo poslušanje 
z razumevanjem. Največ učiteljev, tj. 17 (47,22 %), poslušanje z razumevanjem 
oceni enkrat v šolskem letu, 16 učiteljev (44,44 %) pa dvakrat. Trikrat ali večkrat v 
šolskem letu ocenjevanje izvedejo 3 učitelji (8,34 %).  

 

3. Ali se med učitelji razrednega pouka pojavljajo statistično pomembne 
razlike v tem, kako pogosto preverjajo poslušanje z razumevanjem, glede na 
razred, v katerem poučujejo, in število let poučevanja? 

Preglednici 3 in 4 prikazujeta podatke o tem, ali se med učitelji z različno dobo 
poučevanja pojavljajo statistično pomembne razlike v pogostosti preverjanja 
poslušanja z razumevanjem. 
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Preglednica 3: Pogostost preverjanja poslušanja z razumevanjem glede na število let poučevanja 
učiteljev 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preglednica 4: Vrednost Kullbackovega 2Ȋ preizkusa za pogostost preverjanja poslušanja z 
razumevanjem glede na dobo poučevanja učiteljev 

 Vrednost df α 

Pearsonov hi-kvadrat 13,383ᵃ 15 0,58 

Razmerje verjetij 14,820 15 0,464 

Število veljavnih enot 655 

ᵃ. 19 celic (79,2 %) ima vrednost nižjo od 5. Najnižja vrednost je 0,05. 

 

Vrednost  Kullbackovega 2Ȋ preizkusa ni statistično pomembna (2Ȋ = 14,820; g = 
15; α = 0,46). Ničelno hipotezo obdržimo. Med učitelji z različno dobo poučevanja 
se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v pogostosti preverjanja poslušanja 
z razumevanjem. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec 
pa lahko trdimo, da najpogosteje, tj. tedensko, poslušanje z razumevanjem 
preverjajo učitelji z delovno dobo do 10 let (9,2 %).  

Preglednici 5 in 6 prikazujeta podatke o tem, ali se med učitelji, ki poučujejo v 
različnih razredih, pojavljajo statistično pomembne razlike v pogostosti preverjanja 
poslušanja z razumevanjem.  

 

 

 

                                                 
5 Učitelje, ki poučujejo v kombiniranih oddelkih smo šteli dvakrat, zato je vzorec večji od prvotnega.  

Število let 

poučevanja 

Pogostost preverjanja poslušanja z razumevanjem pri 

pouku slovenščine 

Nikoli Tedensko Mesečno 
Nekajkrat v 

letu 

Do 10 let. 3,1 % 9,2 % 9,2 % 6,2 % 

11–20 let. 0,0 % 6,6 % 6,2 % 10,8 % 

21–30 let. 1,5 % 7,7 % 4,6 % 16,9 % 

31–40 let. 0,0 % 6,2 % 3,1 % 3,1 % 

Več kot 40 let. 0,0 % 1,5 % 0,0 % 4,6 % 
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Preglednica 5: Pogostost preverjanja poslušanja z razumevanjem glede na razred poučevanja 

Razred, v 

katerem 

učitelj 

poučuje 

Pogostost preverjanja poslušanja z razumevanjem pri pouku 

slovenščine 

Nikoli Tedensko Mesečno 
Nekajkrat v 

letu 

1.  0,0 % 9,2 % 3,1 % 9,2 % 

2. 0,0 % 4,6 % 4,6 % 15,4 % 

3. 0,0 % 6,2 % 7,7 % 6,2 % 

4. 0,0 % 6,2 % 4,6 % 6,2 % 

5. 4,6 % 4,6 % 3,1 % 4,6 % 

 

Preglednica 6: Vrednost Kullbackovega 2Ȋ preizkusa za pogostost preverjanja poslušanja z 
razumevanjem glede na razred poučevanja 

 Vrednost df α 

Pearsonov hi-kvadrat 21,100ᵃ 12 0,049 

Razmerje verjetij 16,825 12 0,156 

Število veljavnih enot 65 

ᵃ.  17 celic (85,0 %) ima vrednost nižjo od 5. Najnižja vrednost je 0,51 . 

 

Vrednost  Kullbackovega 2Ȋ preizkusa ni statistično pomembna (2Ȋ = 16,825; g = 
12; α = 0,16). Ničelno hipotezo obdržimo. Med učitelji se glede na razred, v 
katerem poučujejo, ne pojavljajo statistično pomembna razlika v pogostosti 
preverjanja poslušanja z razumevanjem. Podatkov ne moremo posplošiti na 
osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da poslušanje z razumevanjem 
najpogosteje, tj. tedensko, preverjajo učitelji 1. razreda (9,2 %). Največ učiteljev 
(4,6 %), ki ne preverjajo poslušanja z razumevanjem, poučuje v 5. razredu.  

 

4. Ali se med učitelji razrednega pouka pojavljajo statistično pomembne 
razlike v tem, kako pogosto ocenjujejo poslušanje z razumevanjem, glede na 
razred, v katerem poučujejo, in število let poučevanja? 

Preglednici 7 in 8 prikazujeta podatke o tem, ali se med učitelji z različno dobo 
poučevanja pojavljajo statistično pomembne razlike v pogostosti ocenjevanja 
poslušanja z razumevanjem. 
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Preglednica 7: Pogostost ocenjevanja poslušanja z razumevanjem glede na število let poučevanja 
učiteljev 

Število let 

poučevanja 

Pogostost ocenjevanja poslušanja z razumevanjem pri 

pouku slovenščine 

Nikoli Enkrat Dvakrat Trikrat ali več 

Do 10 let 13,8 % 7,7 % 6,2 % 0,0 % 

11―20 let. 6,2 % 4,6 % 10,8 % 1,5 % 

21―30 let. 13,8 % 6,2 % 9,2 % 1,5 % 

31―40 let. 3,1 % 6,2 % 1,5 % 1,5 % 

Več kot 40 let. 1,5 % 4,6 % 0,0 % 0,0 % 

 

Preglednica 8: Vrednost Kullbackovega 2Ȋ preizkusa za pogostost ocenjevanja poslušanja z 
razumevanjem glede na dobo poučevanja učiteljev 

 Vrednost df α 

Pearsonov hi-kvadrat 15,994ᵃ 15 0,382 

Razmerje verjetij 16,683 15 0,338 

Število veljavnih enot 65 

ᵃ.  19 celic (79,2 %) ima vrednost nižjo od 5. Najnižja vrednost je 0,05 . 

 

Vrednost  Kullbackovega 2Ȋ preizkusa ni statistično pomembna (2Ȋ = 16,683; g = 
15; α = 0,34). Ničelno hipotezo obdržimo. Med učitelji z različno dobo poučevanja 
se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v pogostosti ocenjevanja poslušanja 
z razumevanjem. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec 
pa lahko trdimo, da najpogosteje, tj. dvakrat letno, ocenjujejo poslušanje z 
razumevanjem učitelji z 11 do 20 let poučevanja (10,8 %). Največ učiteljev (13,8 
%), ki ne ocenjujejo poslušanja z razumevanjem, ima 21 do 30 let delovne dobe. 

Preglednici 9 in 10 prikazujeta podatke o tem, ali se med učitelji, ki poučujejo v 
različnih razredih, pojavljajo statistično pomembne razlike v pogostosti 
ocenjevanja poslušanja z razumevanjem.  
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Preglednica 9: Pogostost ocenjevanja poslušanja z razumevanjem glede na razred poučevanja 

Razred, v 

katerem 

učitelj 

poučuje 

Pogostost preverjanja poslušanja z razumevanjem pri pouku 

slovenščine 

Nikoli Enkrat Dvakrat Trikrat ali več 

1. 7,7 % 9,2 % 3,1 % 1,5 % 

2. 7,7 % 7,7 % 6,2 % 3,1 % 

3. 9,2 % 6,2 % 4,6 % 0,0 % 

4. 4,6 % 7,7 % 4,2 % 0,0 % 

5. 9,2 % 4,6 % 3,1 % 0,0 % 

 

Preglednica 10: Vrednost Kullbackovega 2Ȋ preizkusa za pogostost ocenjevanja poslušanja z 
razumevanjem glede na razred poučevanja 

 Vrednost df α 

Pearsonov hi-kvadrat 9,278ᵃ 12 0,679 

Razmerje verjetij 10,126 12 0,605 

Število veljavnih enot 65 

ᵃ.  17 celic (85,0 %) ima vrednost nižjo od 5. Najnižja vrednost je 0,51 . 

 

Vrednost  Kullbackovega 2Ȋ preizkusa ni statistično pomembna (2Ȋ = 10,126; g = 
12; α = 0,61). Ničelno hipotezo obdržimo. Med učitelji se glede na razred, v 
katerem poučujejo, ne pojavljajo statistično pomembne razlike v pogostosti 
ocenjevanja poslušanja z razumevanjem. Podatkov ne moremo posplošiti na 
osnovno množico, za vzorec pa lahko trdimo, da poslušanje z razumevanjem 
najpogosteje, tj. trikrat ali večkrat v šolskem letu, ocenjujejo učitelji, ki poučujejo v 
2. razredu (3,1 %). Največ učiteljev, ki poslušanja z razumevanjem ne ocenjujejo, 
poučuje v 3. (9,2 %) in 5. razredu (9,2 %). 
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5. Kako učitelji preverjajo oz. ocenjujejo poslušanje z razumevanjem? 

 

Graf 9: Razporeditev učiteljev glede na način preverjanja oz. ocenjevanja 

 

Največ učiteljev, tj. 24 (42,11 %), poslušanje z razumevanjem preverja oz. 
ocenjuje ustno, 19 učiteljev (33,33 %) ustno in pisno, 14 učiteljev (24,56 %) pa 
samo pisno, kar prikazuje Graf 9. 

 

Graf 10: Razporeditev učiteljev glede na del preizkusa znanja, ki ga namenijo preverjanju 
poslušanja z razumevanjem 

Iz Grafa 10 lahko razberemo, da večji del, tj. 42 učiteljev (73,68 %), nalogam za 
preverjanje oz. ocenjevanje poslušanja z razumevanjem nameni celoten preizkus 
znanja, 15 učiteljev (26,32 %) pa temu nameni del preizkusa znanja.  
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6. Kje učitelji pridobijo naloge za preverjanje oz. ocenjevanje poslušanja z 
razumevanjem? 

 

Graf 11: Razporeditev učiteljev glede na pripravo nalog za preverjanje poslušanja z razumevanjem 

 

Iz Grafa 11 lahko razberemo, kdo pripravlja naloge, ki jih učitelji uporabijo v 
preizkusih znanja. Učitelji so lahko izbirali med več odgovori hkrati in izkazalo se 
je, da so vsi trije načini pridobivanja nalog precej enakovredni. Največ, tj. 30 
učiteljev (52,6 %), oblikuje naloge samih, 28 učiteljev (49,1 %) to naredi skupaj s 
sodelavci v kolektivu, 24 učiteljev (42,1 %), pa naloge poišče v priročnikih ali 
drugem gradivu. Možnosti Drugo ni izbral nihče od sodelujočih.  

Tisti, ki so izbrali odgovor »Poiščem jih v priročnikih ali drugem gradivu«, so dobili 
dodatno vprašanje.  

 

 

Graf 12: Razporeditev učiteljev glede na izbiro virov neavtorskih nalog za preverjanje poslušanja z 
razumevanjem 
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Graf 12 nam kaže vire, v katerih učitelji dostopajo do nalog, ki jih uporabijo v 
preizkusih znanja. Pri tem vprašanju so učitelji lahko izbrali več kot en odgovor. 
Učitelji, ki nalog ne oblikujejo sami, največkrat uporabijo gradiva iz strokovnih 
priročnikov. Tako je odgovorilo 19 učiteljev (79,1 %). Gradiva iz Facebookovih 
skupin za učitelje in z drugih spletnih strani uporablja enako število, tj. 14 učiteljev 
(58,3 %). En učitelj (4,1 %) je izbral odgovor Drugo in dopisal, da uporablja druga 
učbeniška gradiva.  

Učitelji, ki so izbrali odgovor »Na drugih spletnih straneh«, so na vprašanje 
»Katere spletne strani so vam v pomoč?« odgovorili: iRokus, lilibi.si, priprave.net 
ter interaktivne naloge na portalu Arnes in ucim.te.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 13: Razporeditev učiteljev glede na način izvedbe poslušanja 

Iz Grafa 13 lahko razberemo, ali učitelji besedilo učencem preberejo sami ali 
uporabijo posnetek. Več kot polovica učiteljev uporablja kombinacijo obeh 
načinov, tj. samostojno branje in uporabo posnetka, in sicer 31 sodelujočih (54,39 
%). Skoraj tretjina, tj. 17 učiteljev (29,82 %), besedilo vedno prebere samih, 7 
učiteljev (12,28 %) uporabi posnetek, 2 učitelja (3,5 %) pa uporabljata drug način. 
Oba učitelja, ki sta izbrala četrto možnost, sta navedla, da besedilo berejo učenci 
(frontalno ali v dvojicah).  
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7. Ali so učitelji v obdobju šolanja na daljavo preverjali oz. ocenjevali 
poslušanje z razumevanjem? 

 

Graf 14: Razporeditev učiteljev glede na izvajanje preverjanja oz. ocenjevanja poslušanja z 
razumevanjem v času šolanja na daljavo 

  

Graf 14 prikazuje, ali so učitelji v času šolanja na daljavo preverjali oz. ocenjevali 
poslušanje z razumevanjem. Več kot polovica učiteljev, tj. 35 (58,33 %), v času 
šolanja na daljavo ni preverjala oz. ocenjevala poslušanja z razumevanjem pri 
učencih. Tretjina učiteljev, tj. 20 (33,33 %), je v tem času preverjala oz. ocenjevala 
poslušanje z razumevanjem, 5 sodelujočih pa v tem času ni poučevalo 
slovenščine.
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4.2 Raziskovalna vprašanja, oblikovana za analizo dokumentov 

V nadaljevanju magistrskega dela bomo predstavili rezultate drugega dela raziskave, in sicer vsebinske in oblikovne analize 
primerov preizkusa znanja.   

Preglednica 11: Analiza prvega preizkusa 

Preizkus št. 1 Vrsta besedila Neumetnostno besedilo 
Dolžina besedila (število 
besed) 

54 

Razred 2. Število nalog 6 Način preverjanja pisno 

 

Preglednica 12: Analiza nalog prvega preizkusa 

Št. naloge Standard iz učnega načrta Cilj iz učnega načrta Taksonomska raven naloge6 Tip naloge7 

1.  
Učenec povzame bistvene 
podatke iz besedila. 

Učenec povzame bistvene 
podatke iz besedila. 

osnovna raven izbirni tip 

2.  
Učenec povzame bistvene 
podatke iz besedila.  

Učenec povzame bistvene 
podatke iz besedila. 

osnovna raven izbirni tip 

3.  
Učenec povzame bistvene 
podatke iz besedila. 

Učenec povzame bistvene 
podatke iz besedila. 

osnovna raven izbirni tip 

4.  
Učenec povzame bistvene 
podatke iz besedila. 

Učenec povzame bistvene 
podatke iz besedila. 

osnovna raven izbirni tip 

5.  
 Učenec povzame bistvene 
podatke iz besedila. 

Učenec povzame bistvene 
podatke iz besedila. 

osnovna raven dopolnjevalni tip 

6.  
Učenec povzame bistvene 
podatke iz besedila. 

Učenec povzame bistvene 
podatke iz besedila. 

osnovna raven izbirni tip 

 

                                                 
6 Uporabili smo tristopenjsko taksonomijo B. Marentič Požarnik  (2000); osnovna, sklepalna in ustvarjalna raven. Če naloga od učenca zahteva miselne 

procese različnih ravni, smo nalogo uvrstili na dve ravni hkrati. 
7 Uporabili smo delitev, ki jo uporablja B. Marentič Požarnik (2000); izbirni tip, kombinirani tip, dopolnjevalni tip, povezovalni tip, alternativni tip, tvorbni tip, tip 

kratkih odgovorov. Če naloga od učenca zahteva dve različni dejavnosti, smo jo vrednotili kot nalogo obeh tipov hkrati.  
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Besedilo iz prvega preizkusa (Priloga 3) je neumetnostno (opis osebe), obsega 54 besed, naloge pa so namenjene učencem 2. 
razreda.  Preizkus vsebuje 6 nalog, učenci pa razumevanje izkažejo pisno. Preizkus znanja ni opremljen z opisnimi kriteriji 
ocenjevanja, kot je predvideno za 2. razred.  

Od učenca se v nalogah zahteva poslušanje, pomnjenje bistvenih podatkov iz besedila in uporaba teh v nalogah. Preizkus je 
sestavljen iz petih nalog izbirnega tipa (83,33 %) in ene naloge dopolnjevalnega tipa (16,67 %). Vse naloge (100 %) od učenca 
zahtevajo priklic informacij iz besedila, zato smo jih opredelili kot naloge osnovne ravni.  

Pri 2. nalogi mora učenec slišano število pretvoriti v simbolni zapis in pobarvati ustrezno število obrazov. Pri 5. nalogi mora učenec 
med ponujenimi oblačili izbrati ustrezne in zgolj te pobarvati z ustrezno barvo. Omenjeni nalogi ne preverjata samo poslušanja z 
razumevanjem, temveč sta osredotočeni tudi na številske predstave (matematika). 

Preglednica 13: Analiza drugega preizkusa 

Preizkus št. 2 Vrsta besedila Umetnostno besedilo 
Dolžina besedila (število 
besed) 

806 

Razred 2. Število nalog 6 Način preverjanja pisno 

 

Preglednica 14: Analiza nalog drugega preizkusa 

Št. naloge Standard iz učnega načrta Cilj iz učnega načrta Taksonomska raven naloge Tip naloge 

1.  
Učenec poimenuje izbrane 
književne osebe. 

Učenec prepozna glavne 
književne osebe. 

osnovna raven tip kratkih odgovorov 

2.  
Učenec pozorno posluša 
besedilo. 

Učenec prepozna besede iz 
besedila. 

osnovna raven izbirni tip 

3.  
Učenec tematiko izraža z 
ilustriranjem. 

Učenec nariše književni lik. ustvarjalna raven tvorbni tip  

4.  
Učenec pove, o čem govori 
umetnostno besedilo. 

Učenec navede bistvene 
podatke iz besedila. 

osnovna raven izbirni tip 

5.  
Učenec pozorno posluša 
besedilo. 

Učenec navede bistvene 
podatke iz besedila. 

osnovna raven dopolnjevalni tip 

6.  
Učenec pove, o čem govori 
umetnostno besedilo. 

Učenec povzame dogodke iz 
besedila. 

osnovna raven tip kratkih odgovorov 
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Besedilo drugega preizkusa (Priloga 4) je umetnostno, obsega 806 besed in je namenjeno učencem 2. razreda. Preizkus vsebuje 6 
nalog, učenci pa razumevanje izkažejo pisno. Preizkus ni opremljen z opisnimi kriteriji ocenjevanja, kot je predvideno za 2. razred.  

Od učenca se zahteva, da prepozna glavne književne osebe in na različne načine povzame bistvene podatke iz slišanega besedila 
(prepozna besede iz besedila, nariše književni lik, dopolni povedi z bistvenimi podatki in povzame dogodke iz besedila). Preizkus je 
sestavljen iz dveh nalog izbirnega tipa (33,30 %) in dveh nalog tipa kratkih odgovorov (33,30 %), vsebuje pa tudi po eno nalogo 
dopolnjevalnega tipa (16,70 %) in tvorbnega tipa (16,70 %). Pri tretji nalogi mora učenec narisati žival, zato smo jo ovrednotili kot 
(pogojno) tvorbno. Poleg tega, da mora učitelj imeti določene jasne kriterije, kako bo risbo vrednotil, to ne spada k ciljem, ki jih 
preverjamo pri pouku slovenščine. Glede na taksonomsko stopnjo smo vse naloge razen ene uvrstili na osnovno raven (83,33 %), 
eno pa (pogojno) na ustvarjalno raven (16,67 %). Učenci iz besedila izvedo, katero žival morajo narisati, ker pa nimajo slike, jo 
morajo narisati na osnovi znanja. 

Preglednica 15: Analiza tretjega preizkusa 

 

Preglednica 16: Analiza nalog tretjega preizkusa 

Preizkus št. 3 Vrsta besedila Umetnostno besedilo 
Dolžina besedila (število 
besed) 

122 

Razred 3. Število nalog 7 Način preverjanja pisno 

Št. naloge Standard iz učnega načrta Cilj iz učnega načrta Taksonomska raven naloge Tip naloge 

1.  
Učenec pozna temeljne 
literarnovedne izraze. 

Učenec prepozna besedilno 
vrsto. 

sklepalna raven izbirni tip 

2.  
Učenec odgovarja na vprašanja 
o temi besedila. 

Učenec prepozna temo 
besedila. 

sklepalna raven izbirni tip 

3.  
Učenec poimenuje izbrane 
književne osebe. 

Učenec našteje književne 
osebe. 

osnovna raven tip kratkih odgovorov 

4.  
Učenec pove, o čem govori 
umetnostno besedilo. 

Učenec prepozna dogodke, ki 
so se zgodili v slišanem 
besedilu. 

osnovna raven alternativni tip 

5.  
Učenec pove, o čem govori 
umetnostno besedilo. 

Učenec povzema bistvene 
podatke iz besedila. 

osnovna raven tip kratkih odgovorov 

6.  Učenec odgovarja na vprašanja Učenec povzame sporočilo sklepalna raven izbirni tip 



49 

 

 

Besedilo tretjega preizkusa (Priloga 5) je umetnostno, obsega 122 besed in je namenjeno učencem 3. razreda. Preizkus vsebuje 7 
nalog, učenci pa razumevanje izkažejo pisno. Preizkus znanja ne vsebuje točk in točkovnika. Čeprav avtorica vira ni navedla, smo 
ugotovili, da so naloge del Nacionalnega preizkusa znanja iz slovenščine za 3. razred iz leta 2019, ki je prosto dostopen na spletni 
strani Državnega izpitnega centra (https://www.ric.si/).  

Naloge od učenca zahtevajo, da prepozna besedilno vrsto, prepozna temo, povzame bistvene podatke iz besedila (našteje 
književne osebe, prepozna dogodke iz besedila), povzema sporočilo in navede razlike med svetom, v katerem živi, ter svetom v 
umetnostnem besedilu. Preizkus je sestavljen iz treh nalog izbirnega tipa (42,85 %) in tipa kratkih odgovorov (42,85 %) ter ene 
naloge alternativnega tipa (14,30 %).  

Glede na taksonomsko raven smo tri naloge uvrstili na osnovno raven (42,86 %) in štiri naloge (57,14 %) na sklepalno raven.  

Preglednica 17: Analiza četrtega preizkusa 

Preizkus št. 4 Vrsta besedila Umetnostno besedilo 
Dolžina besedila (število 
besed) 

921 

Razred 3. Število nalog 6 Način preverjanja pisno 

 

Preglednica 18: Analiza preizkusov četrtega preizkusa 

Št. naloge Standard iz učnega načrta Cilj iz učnega načrta Taksonomska raven naloge Tip naloge 

1.  
Učenec poimenuje izbrano 
književno osebo.  

Učenec povzame bistvene 
podatke iz besedila. 

osnovna raven izbirni tip 

2.  
Učenec pozna vlogo glavnih 
književnih oseb v besedilu. 

Učenec prepozna motiv za 
določeno ravnanje književne 
osebe. 

osnovna raven tip kratkih odgovorov 

3.  Učenec pozna vlogo glavnih Učenec prepozna lastnosti osnovna raven izbirni tip 

o temi besedila. besedila. 

7.  
Učenec ubesedi svojo 
domišljijsko predstavo 
dogajalnega prostora. 

Učenec navede razlike med 
svetom, v katerem živi, in 
domišljijskim svetom v 
umetnostnem besedilu. 

sklepalna raven tip kratkih odgovorov 

https://www.ric.si/
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književnih oseb v besedilu. književnih oseb. 

4.  
Učenec pove, o čem govori 
umetnostno besedilo. 

Učenec povzame bistvene 
podatke iz besedila. 

osnovna raven tip kratkih odgovorov 

5.  
Učenec pove, o čem govori 
umetnostno besedilo. 

Učenec povzema bistvene 
podatke iz besedila. 

sklepalna raven alternativni tip 

6.  
Učenec pove, o čem govori 
umetnostno besedilo. 

Učenec povzema sporočilo 
besedila. 

osnovna raven tip kratkih odgovorov 

 

Besedilo četrtega preizkusa (Priloga 6) je umetnostno, obsega 921 besed in je namenjeno učencem 3. razreda. Preizkus vsebuje 6 
nalog, učenci pa razumevanje izkažejo pisno. Preizkus znanja ne vsebuje točk in točkovnika. Besedilu v prilogi (Priloga 6) je 
dodana povezava do spletne strani, na kateri je dostopen zvočni posnetek besedila, ki ga lahko učitelj uporabi.  

Naloge od učencev zahtevajo, da na različne načine povzamejo bistvene podatke iz besedila, navedejo motive za ravnanje 
književne osebe in prepoznajo lastnosti književnih oseb. Preizkus je sestavljen iz treh nalog tipa kratkih odgovorov (50,00 %), dveh 
nalog izbirnega tipa (33,33 %) in ene naloge alternativnega tipa (16,67 %). 

Glede na taksonomsko stopnjo, smo pet nalog (83,33 %) uvrstili na osnovno raven, eno (16,67 %) pa na sklepalno raven. 

Preglednica 19: Analiza petega preizkusa 

Preizkus št. 5 Vrsta besedila Neumetnostno besedilo 
Dolžina besedila (število 
besed) 

169 

Razred 4. Število nalog 6 Način preverjanja pisno 

  

Preglednica 20: Analiza nalog petega preizkusa 

Št. naloge Standard iz učnega načrta Cilj iz učnega načrta Taksonomska raven naloge Tip naloge 

1.  Učenec povzame temo besedila. 
Učenec prepozna temo 
besedila. 

sklepalna raven tip kratkih odgovorov 

2.  
Učenec določi dominantno vrsto 
besedila.  

Učenec prepozna besedilno 
vrsto. 

sklepalna raven izbirni tip 

3.  
Učenec določi družbeno vlogo 
sporočevalca in njegov namen. 

Učenec določi družbeno vlogo 
sporočevalca in njegov namen. 

sklepalna raven tip kratkih odgovorov 
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4.  
Učenec povzame bistvene 
podatke iz besedila.  

Učenec povzame bistvene 
podatke iz besedila. 

osnovna raven tip kratkih odgovorov 

5.  
Učenec povzame bistvene 
podatke iz besedila. 

Učenec povzema bistvene 
podatke iz besedila. 

osnovna raven izbirni tip 

6.  
Učenec povzame bistvene 
podatke iz besedila. 

Učenec povzema bistvene 
podatke iz besedila. 

osnovna raven povezovalni tip 

 

Besedilo petega preizkusa (Priloga 7) je neumetnostno, obsega 169 besed in je namenjeno učencem 4. razreda. Preizkus vsebuje 
6 nalog, učenci pa razumevanje izkažejo pisno. Besedilo je zapis govorjenega dela videoposnetka, ki je dostopen na povezavi, ki jo 
najdemo v prilogi (Priloga 7). Ogled videoposnetka poteka sočasno s poslušanjem, kar je predvideno tudi v učnem načrtu. Preizkus 
znanja vključuje točke, nima pa točkovnika.  

Naloge od učencev zahtevajo, da povzamejo temo in prepoznajo besedilno vrsto ter na različne načine povzamejo podatke iz 
besedila. Druga naloga od učencev zahteva, da prepoznajo oz. določijo vrsto besedila, kar pa je minimalni standard 5. in 6. 
razreda. 

Preizkus je sestavljen iz treh nalog tipa kratkih odgovorov (50 %), dveh izbirnega tipa (33,33 %) in ene povezovalnega tipa (16,67 
%).  

Polovico nalog smo uvrstili na osnovno raven (50,00 %), polovico pa na sklepalno raven (50,00 %).  

Preglednica 21: Analiza šestega preizkusa 

Preizkus št. 6 Vrsta besedila Neumetnostno besedilo 
Dolžina besedila (število 
besed) 

366 

Razred 4. Število nalog 8 Način preverjanja pisno 

 

Preglednica 22: Analiza nalog šestega preizkusa 

Št. 
naloge 

Standard iz učnega načrta Cilj iz učnega načrta 
Taksonomska raven 

naloge 
Tip naloge 

1.  
Učenec povzame bistvene podatke iz 
besedila. 

Učenec prepozna bistvene podatke iz besedila. osnovna raven alternativni tip 
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2.  
Učenec povzame bistvene podatke iz 
besedila. 

Učenec dopolni povedi z bistvenimi podatki iz 
besedila. 

osnovna raven dopolnjevalni tip 

3.  
Učenec povzame bistvene podatke iz 
besedila. 

Učenec navede podatke iz besedila in utemelji 
svoje mnenje. 

osnovna in ustvarjalna  
raven 

izbirni in tvorbni tip 

4.  
Učenec povzame bistvene podatke iz 
besedila. 

Učenec navede bistvene podatke iz besedila. osnovna raven 
tip kratkih 
odgovorov 

5.  
Učenec povzame bistvene podatke iz 
besedila. 

Učenec povzema bistvene podatke iz besedila. osnovna raven 
tip kratkih 
odgovorov 

6.  
Učenec povzame bistvene podatke iz 
besedila. 

Učenec navede bistvene podatke iz besedila. osnovna raven 
tip kratkih 
odgovorov 

7.  
Učenec povzame bistvene podatke iz 
besedila. 

Učenec navede bistvene podatke iz besedila. osnovna raven 
tip kratkih 
odgovorov 

8.  
Učenec povzame bistvene podatke iz 
besedila. 

Učenec navede bistvene podatke iz besedila. ustvarjalna raven tvorbni tip 

 

Besedilo šestega preizkusa (Priloga 8) je neumetnostno, obsega 366 besed in je namenjeno učencem 4. razreda. Preizkus vsebuje 
8 nalog, učenci pa razumevanje izkažejo pisno. Besedilna vrsta (opis živali) je tudi sicer usklajena z vsebinami, ki jih za 4. razred 
predvideva učni načrt za slovenščino. Preizkus znanja vsebuje točke, ne pa tudi točkovnika.  

Naloge od učencev zahtevajo, da bistvene podatke iz besedila izrazijo na različne načine in slišano povežejo z izkušnjami in 
znanjem s predmetnega področja naravoslovja in tehnike (3. in 8. naloga). Preizkus je sestavljen iz štirih nalog tipa kratkih 
odgovorov (50,00 %) in po ene naloge alternativnega tipa (12,50 %), dopolnjevalnega tipa (12,50 %) in tvorbnega tipa (12,50 %). 
Tretja naloga od učenca zahteva, da povzame podatke iz besedila in izrazi svoje mnenje, zato smo nalogo ovrednotili kot  izbirno in 
tvorbno hkrati. Prvi nalogi preizkusa, ki je alternativnega tipa, je dodana tretja možnost izbire »Ni v besedilu«, kar pri učencih 
zmanjša možnost ugibanja.  

Šest nalog smo uvrstili na osnovno raven (75,00 %), eno nalogo na ustvarjalno raven (12,50 %) in eno na osnovno in ustvarjalno 
raven hkrati (12,50 %). 
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Preglednica 23: Analiza sedmega preizkusa 

Preizkus št. 7 Vrsta besedila Neumetnostno besedilo 
Dolžina besedila (število 
besed) 

45 

Razred 1. Število nalog 1 Način preverjanja pisno 

 

Preglednica 24: Analiza nalog sedmega preizkusa 

Št. naloge Standard iz učnega načrta Cilj iz učnega načrta Taksonomska raven naloge Tip naloge 

1.  
Ne moremo opredeliti.  Učenec se orientira na papirju. 

 
sklepalna raven tvorbni tip 

 

Besedilo sedmega preizkusa (Priloga 9) je sestavljeno iz desetih navodil, naloga učenca pa je, da po navodilih nariše risbo v 
omejeno polje. Navodila skupaj obsegajo 45 besed, preizkus pa je namenjen učencem 1. razreda. Ker od učenca vsa navodila 
zahtevajo podobno, smo jih obravnavali kot eno nalogo. Preizkus znanja vsebuje točke in ne opisnih kriterijev znanja, kot je 
predvideno za 1. razred. 

Naloga pri učencih preverja razumevanje predlogov (pred, nad, iz), orientacijo na papirju (levo, desno, na sredini), razumevanje 
števila (tri ptice, dva oblaka) in poznavanje osnovnih besed, ki jih učenci grafično ponazorijo. Ker cilj naloge predstavlja risba, ki pa 
ustreza nekim kriterijem in lahko rečemo, da je nabor rešitev določen, smo nalogo uvrstili med naloge tvorbnega tipa. Tako lahko 
učitelj deloma preveri predopismenjevalne zmožnosti učencev, natančneje orientacijo na papirju. Učitelj s preverjanjem 
razumevanja koncepta števila posega na področje matematike. Če želi učitelj nalogo kvalitetno ovrednotiti, mora pred izvedbo jasno 
vedeti, kaj je cilj preverjanja oz. ocenjevanja, in postaviti jasne kriterije. Pri tem preizkusu znanja, težko določimo standard, ki ga 
naloga preverja. Gre namreč za preverjanje oz. ocenjevanje predopismenjevalnih zmožnosti, standardi v učnem načrti pa so 
napisani za celotno vzgojno-izobraževalno obdobje. Učenec mora pri tem preizkusu poslušati navodila za risanje, česar ne moremo 
enačiti s poslušanjem neumetnostnega besedila.  

Glede na taksonomsko raven smo celoten preizkus znanja uvrstili na sklepalno raven.  
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Preglednica 25: Analiza osmega preizkusa 

Preizkus št. 8 Vrsta besedila Neumetnostno besedilo 
Dolžina besedila (število 
besed) 

52 

Razred 1. Število nalog 1 Način preverjanja pisno 

 

Preglednica 26: Analiza nalog osmega preizkusa 

Št. naloge Standard iz učnega načrta Cilj iz učnega načrta Taksonomska raven naloge Tip naloge 

1.  Ne moremo opredeliti. 
Učenec se orientira na papirju. 
 

osnovna raven dopolnjevalni tip 

 

Besedilo osmega preizkusa (Priloga 10) je sestavljeno iz sedmih navodil, naloga učenca pa je, da glede na navodilo ustrezno 
dopolni risbo (pobarva dele risbe). Navodila skupaj obsegajo 52 besed, preizkus pa je namenjen učencem 1. razreda. Ker od 
učenca vsa navodila zahtevajo podobno, smo jih obravnavali kot eno nalogo. Preizkus znanja vsebuje točke in ne pa opisnih 
kriterijev znanja, kot je predvideno za 1. razred.  

Naloga pri učencih preverja orientacijo na papirju (spodaj, zgoraj, levo, desno, spredaj, zadaj), poznavanje barv in razumevanje 
osnovnega besedišča. Ker naloga od učencev zahteva, da na dokončani risbi prepoznajo določene elemente, glede na navodilo 
izberejo ustreznega in ga pobarvajo, smo nalogo ovrednotili kot dopolnjevalni tip. Če želi učitelj nalogo kakovostno ovrednotiti, mora 
pred izvedbo jasno vedeti, kaj je cilj preverjanja oz. ocenjevanja, in postaviti jasne kriterije. Tu imamo v mislih nepoznavanje barv in 
posledično odločanje, katerega cilja učenec ne dosega. Tudi pri tem preizkusu znanja, težko določimo standard, ki ga naloga 
preverja. Gre namreč za preverjanje oz. ocenjevanje predopismenjevalnih zmožnosti, standardi v učnem načrti pa so napisani za 
celotno vzgojno-izobraževalno obdobje. Učenec mora pri tem preizkusu poslušati navodila za risanje, česar ne moremo enačiti s 
poslušanjem neumetnostnega besedila. 

Glede na taksonomsko raven bi celoten preizkus uvrstili na osnovno raven.  
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Preglednica 27: Analiza devetega preizkusa 

Preizkus št. 9 Vrsta besedila Neumetnostno besedilo 
Dolžina besedila (število 
besed) 

259 

Razred 5. Število nalog 7 Način preverjanja pisno 

 

Preglednica 28: Analiza nalog devetega preizkusa 

Št. 
naloge 

Standard iz učnega načrta Cilj iz učnega načrta 
Taksonomska raven 

naloge 
Tip naloge 

1.  Učenec določi dominantno vrsto besedila.  Učenec prepozna besedilno vrsto. sklepalna raven izbirni tip 

2.  Učenec povzame temo besedila.  Učenec prepozna temo besedila. sklepalna raven 
tip kratkih 
odgovorov 

3.  
Učenec povzame bistvene podatke iz 
besedila. 

Učenec povzame bistvene podatke iz besedila. osnovna raven 
alternativni tip 

naloge 

4.  
Učenec povzame bistvene podatke iz 
besedila. 

Učenec povzame bistvene podatke iz besedila. osnovna raven 
tip kratkih 
odgovorov 

5.  
Učenec povzame bistvene podatke iz 
besedila. 

Učenec povzema bistvene podatke iz besedila. osnovna raven 
tip kratkih 
odgovorov 

6.  
Učenec vrednoti besedilo in utemelji svoje 
mnenje. 

Učenec vrednoti podatke iz besedila in utemelji 
svoje mnenje. 

ustvarjalna raven 
tip kratkih 
odgovorov 

7.  
Učenec povzame bistvene podatke iz 
besedila. 

Učenec povzame bistvene podatke iz besedila. osnovna raven 
tip kratkih 
odgovorov 

 

Besedilo devetega preizkusa (Priloga 11) je neumetnostno, obsega 259 besed in je namenjeno učencem 5. razreda. Preizkus 
vsebuje 7 nalog, učenci pa razumevanje izkažejo pisno. Preizkus znanja vsebuje točke, ne pa tudi točkovnika.  

Naloge od učencev zahtevajo, da prepoznajo besedilno vrsto, določijo temo, na različne načine povzamejo podatke iz besedila ter 
podatke iz besedila primerjajo z lastno izkušnjo, s svojim življenjem.  

Preizkus je sestavljen iz petih nalog tipa kratkih odgovorov (71,4 %), ene naloge izbirnega tipa (14,3 %) in ene naloge 
alternativnega tipa (14,3 %).  
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Štiri od sedmih nalog (57,10 %) smo uvrstili na osnovno raven, dve (28,60 %) na sklepalno in eno (14,30 %) na ustvarjalno raven.  

 

Preglednica 29: Analiza desetega preizkusa 

Preizkus št. 10 Vrsta besedila Neumetnostno besedilo 
Dolžina besedila (število 
besed) 

133 

Razred 5. Število nalog 10 Način preverjanja pisno 

 

Preglednica 30: Analiza nalog desetega preizkusa 

Št. 
naloge 

Standard iz učnega načrta Cilj iz učnega načrta 
Taksonomska raven 

naloge 
Tip naloge 

1.  Učenec povzame bistvene podatke iz besedila. 
Učenec povzame bistvene podatke iz 
besedila. 

osnovna raven 
tip kratkih 
odgovorov 

2.  Učenec določi temo besedila.  Učenec prepozna temo besedila. sklepalna raven 
tip kratkih 
odgovorov  

3.  Učenec povzame bistvene podatke iz besedila. 
Učenec povzame bistvene podatke iz 
besedila. 

osnovna raven izbirni tip 

4.  Učenec povzame bistvene podatke iz besedila. 
Učenec povzame bistvene podatke iz 
besedila.  

osnovna raven 
tip kratkih 
odgovorov 

5.  Učenec povzame bistvene podatke iz besedila. 
Učenec povzame bistvene podatke iz 
besedila. 

osnovna raven 
tip kratkih 
odgovorov 

6.  Učenec povzame bistvene podatke iz besedila. 
Učenec povzame bistvene podatke iz 
besedila. 

osnovna raven 
tip kratkih 
odgovorov 

7.  Učenec povzame bistvene podatke iz besedila. 
Učenec povzame bistvene podatke iz 
besedila. 

osnovna raven 
tip kratkih 
odgovorov 

8.  Učenec povzame bistvene podatke iz besedila. 
Učenec povzame bistvene podatke iz 
besedila. 

osnovna raven alternativni tip 

9.  
Učenec določi družbeno vlogo sporočevalca in njegov 
namen.  

Učenec vrednoti namen sporočevalca. ustvarjalna raven tvorbni tip 

10.  
Učenec določi dominantno vrsto besedila in utemelji 
svojo odločitev. 

Učenec prepozna besedilno vrsto. 
Učenec našteje značilnosti dane 
besedilne vrste. 

sklepalna in ustvarjalna 
raven 

izbirni in tvorbni 
tip 
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Besedilo desetega preizkusa (Priloga 12) je neumetnostno, obsega 133 besed in je namenjeno učencem 5. razreda. Preizkus 
vsebuje 10 nalog, učenci pa razumevanje izkažejo pisno. Besedilo je del videoposnetka, ki ga učenci gledajo sočasno s 
poslušanjem, kar je v skladu z učnim načrtom. Preizkus znanja vsebuje točke, ne pa tudi točkovnika.  

Naloge od učencev zahtevajo, da določijo temo besedila, določijo sporočevalca, na različne načine povzamejo podatke iz slišanega 
besedila, vrednotijo namen sporočevalca, prepoznajo besedilno vrsto in naštejejo njene značilnosti.  

Preizkus je sestavljen iz šestih nalog tipa kratkih odgovorov (60,00 %) in po ene naloge izbirnega tipa (10,00 %), alternativnega tipa 
(10,00 %) in tvorbnega tipa (10 %). Eno od nalog (10,00 %) smo ovrednotili kot izbirno in tvorbno hkrati, saj mora učenec najprej 
prepoznati besedilno vrsto in izbiro utemeljiti na podlagi njenih značilnosti. 

Glede na taksonomsko stopnjo smo večino nalog (70,00 %) uvrstili na osnovno raven, po eno nalogo pa na sklepalno raven (10,00 
%) in ustvarjalno raven (10,00 %). Eno od nalog (10,00 %) smo uvrstili hkrati med izbirne in tvorbne naloge.  
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8. Katere vrste besedil učitelji izbirajo za preverjanje oz. ocenjevanje 
poslušanja razumevanjem?  

V preizkusih znanja smo opredelili vrste besedil, ki so jih učitelji uporabili. Večji delež 
(70,0 %) predstavljajo neumetnostna besedila (opis živali, opis osebe, novica, 
predstavitev poklica, navodila), preostanek (30,0 %) pa umetnostna besedila 
(pravljica, legenda). Izbrana besedila so usklajena s predlogi besedil za obravnavo, 
ki jih najdemo v učnem načrtu.  

Zanimiva je ugotovitev, da so vsa uporabljena besedila enogovorna, učni načrt pa 
predvideva tudi uporabo dvogovornih besedil. 

Naloge smo pregledali tudi z vidika uporabe besedila. Večji delež preizkusov (70 %) 
predvideva, da učitelj sam prebere priloženo besedilo, dva preizkusa (20 %) 
vsebujeta povezavo do videoposnetka, ki si ga učenci ogledajo, en preizkus (10 %) 
pa vsebuje povezavo do zvočnega posnetka besedila, ki ga lahko učitelj uporabi.  

9. Katere tipe nalog učitelji najpogosteje oblikujejo za preverjanje oz. 
ocenjevanje poslušanja z razumevanjem? 

Preglednica 31: Delež nalog glede na tip8 

 

 

 

 

 

 

Skupno smo pregledali 58 nalog, ki se navezujejo na ocenjevanje poslušanja z 
razumevanjem. Povprečen obseg besedila, na katerega se nanašajo naloge, je 
292,7 besed. Povprečno število nalog, s katerimi učitelji v preizkusu preverijo 
razumevanje poslušanega besedila, je 5,7.  

V zgornji tabeli sta prikazana število in odstotni delež nalog, glede na njihov tip. 
Najpogosteje so uporabljene naloge tipa kratkih odgovorov (44,83 %) in izbirnega 
tipa (29,31 %). Na tretjem mestu so enako pogoste naloge tvorbnega (8,62 %) in 
alternativnega tipa (8,62 %). Na predzadnjem mestu so naloge dopolnjevalnega tipa 
(6,90 %), najmanj pa je nalog povezovalnega tipa (1,72 %).  

Pri nalogah alternativnega tipa lahko opazimo, da samo ena od štirih nalog (25 %) 
vsebuje tudi tretjo možnost odgovora »Ni v besedilu«, s čimer lahko zmanjšamo 
možnost ugibanja pri reševanju.  

 

                                                 
8 Nalogi, ki smo ju v analizi hkrati uvrstili med dva različna tipa nalog (šesti in deseti preizkus), smo s 
polovično vrednostjo (0,5) prišteli k vsakemu od tipov nalog.  

Tip naloge Število nalog (N) Frekvenca (%) 

tip kratkih odgovorov 26 44,83 

izbirni tip 17 29,31 

alternativni tip 5 8,62 

tvorbni tip 5 8,62 

dopolnjevalni tip 4 6,90 

povezovalni tip 1 1,72 

SKUPAJ 58 100,0 
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10.  Katere naloge, glede na prirejeno Bloomovo taksonomijo, učitelji 
vključujejo v preverjanje oz. ocenjevanje poslušanja z razumevanjem?  

Preglednica 32: Delež nalog glede na taksonomsko stopnjo9 

 

 

 

Glede na taksonomsko stopnjo prevladujejo naloge osnovne ravni (69,83 %). Na 
drugem mestu so naloge sklepalne ravni (21,55 %), najmanj pa je nalog ustvarjalne 
ravni (8,62 %).  

4.3 Interpretacija rezultatov ankete 

Rezultati ankete učiteljev so pokazali zanimive rezultate. Pričakovali smo, da več 
učiteljev preverja in ocenjuje poslušanje z razumevanjem, saj je razvijanje poslušanja 
del standardov, ki jih v obeh vzgojno-izobraževalnih obdobjih predvideva učni načrt 
za slovenščino (Program osnovna šola, 2018). Prav tako je zanimivo, da nekateri 
učitelji kljub veliki količini učnih ciljev, ki naj bi jih učenci dosegli v posameznem 
vzgojno-izobraževalnem obdobju, poslušanje z razumevanjem preverjajo redno 
(tedensko, mesečno) in ocenijo tudi dvakrat v šolskem letu. Pričakovali smo, da se 
bodo med učitelji z različno dobo poučevanja pojavljale razlike v pogostosti 
preverjanja in ocenjevanja poslušanja z razumevanjem, saj je v slovenskem šolskem 
prostoru poslušanje na pomenu začelo dobivati po letu 1990, ko je bilo izdano delo L. 
Plut Pregelj Učenje ob poslušanju. Izkazalo se je, da v našem vzorcu do 
pričakovanih razlik ni prišlo. Ker se učenci v prvem razredu šele učijo branja in 
pisanja, podlaga za ustrezen razvoj teh dveh dejavnosti pa je poslušanje, smo 
pričakovali, da učitelji v nižjih razredih pogosteje preverjajo in ocenjujejo poslušanje z 
razumevanjem, vendar naša anketa tega ni potrdila.  

Anketa je pokazala, da učitelji najpogosteje preverjajo poslušanje z razumevanjem 
ustno. To pojasnjuje dejstvo, da smo za zadostno število pridobljenih preizkusov 
znanja porabili veliko časa. Večina učiteljev namreč poslušanje z razumevanjem 
ocenjuje ustno, zato nam preizkusov znanja niso mogli posredovati. Vsi analizirani 
preizkusi znanja so namenjeni pisnemu preverjanju poslušanja z razumevanjem.  

Menimo, da je smiselno v 1. razredu namesto z risanjem in barvanjem poslušanje z 
razumevanjem sprva preverjati ustno oz. praktično tako, da učenci sledijo navodilom, 
ki jih poda učitelj. Pri tem so učencem v pomoč tudi nebesedni spremljevalci 
učiteljevega govora, ki veliko pripomorejo k razumevanju slišanega (Plut Pregelj, 
2012). Postopoma moramo učence privajati na poslušanje krajših neumetnostnih 
besedil določene vrste, kakor predvideva učni načrt (Program osnovna šola, 2018). 

                                                 
9 Nalogi, ki smo ju v analizi hkrati uvrstili na dve različni ravni (šesti in deseti preizkus), smo s 
polovično vrednostjo (0,5) prišteli k vsaki od ravni. 

Taksonomska stopnja Število nalog (N) Frekvenca (%) 

osnovna raven 40,5 69,83 

sklepalna raven 12,5 21,55 

ustvarjalna raven 5 8,62 

SKUPAJ 58 100,0 



60 

 

Na ta način bi lahko učitelji preverili poslušanje z razumevanjem tudi v času šolanja 
na daljavo, res pa je, da učenci niso imeli enakih tehničnih pogojev, kar bi lahko 
izkrivilo rezultate preverjanja (Jezeršek, Tomovič Kandare, Puš Seme, b. d.). Anketa 
je pokazala, da večina učiteljev na daljavo ni preverjala ali ocenjevala poslušanja z 
razumevanjem. 

Večina učiteljev preverjanju oz. ocenjevanju poslušanja z razumevanjem nameni 
celoten preizkus znanja, kar se je pokazalo tudi v naši analizi preizkusov. Velik del 
učiteljev naloge oblikuje samih, prav tako pa pogosto pripravijo naloge skupaj s 
sodelavci ali uporabijo tiste, ki so objavljene v strokovnih priročnikih. Malo manj kot 
dve tretjini vseh učiteljev, ki naloge poiščejo v priročnikih ali drugem gradivu, je 
odgovorilo, da naloge najdejo v Facebookovih skupinah za učitelje ali na drugih 
spletnih straneh. Med slednjimi so najpogosteje omenjeni spletni portali založb, ki 
ponujajo delovne zvezke za pouk slovenščine (iRokus, lilibi.si, ucim.te). Menimo, da 
morajo biti učitelji ne glede na to, kdo je avtor nalog, ki jih uporabijo, pozorni, da so te 
strokovno, oblikovno in didaktično ustrezne. Če temu ni tako, jih je potrebno pred 
uporabo ustrezno prilagoditi. Prav tako se nam zdi nujno, da so naloge (predvsem 
glede na njihov tip) usklajene s tistimi, ki so jih učenci vajeni od pouka. Na ta način 
namreč zmanjšamo možnost nerazumevanja navodil in posledic, ki jih to lahko 
prinese na rezultate ocenjevanja. 

4.4 Interpretacija analize preizkusov znanja 

Strokovna ustreznost 

Priporočeno je, da so naloge v preizkusih prilagojene razvojni stopnji učencev (Wolf 
in Butler, 2017). Menimo, da je to v večini analiziranih preizkusih upoštevano, saj so 
navodila in cilji nalog prilagojeni ciljem, ki jih za posamezno vzgojno-izobraževalno 
obdobje predvideva učni načrt. Izpostaviti je potrebno preizkusa znanja za 1. razred 
(Priloga 9, Priloga 10). Učitelja pri prvošolcih ne preverjata poslušanja z 
razumevanjem skladno z učnim načrtom, saj od učencev zahtevata samo poslušanje 
navodil, kar pa ne sodi med vrste besedil, ob katerih naj bi učenci razvijali poslušanje 
z razumevanjem (Program osnovna šola, 2018). Pri mlajših, pri katerih branje in 
pisanje še nista v celoti razvita, je pričakovano, da naloge od njih ne zahtevajo 
pisanja. Izpostavimo lahko preizkusa za učence 1. in 2. razreda (Priloga 10, Priloga 
9, Priloga 3 in Priloga 4), pri katerih učenec razumevanje izrazi s pomočjo risbe in z  
barvanjem. Predvsem pri risanju se hitro pojavi vprašanje, kakšni so bili izdelki 
učencev, glede na podana navodila. V risanje so verjetno vložili različno količino 
časa in energije, saj so morda mislili, da se ocenjuje risba, ne pa zmožnost 
orientacije na papirju. Ker prvošolci še ne znajo brati in se tega šele učijo, je na ta 
način oblikovan celoten preizkus, pri drugošolcih gre zgolj za eno od nalog v vsakem 
preizkusu. Poleg tega, da učenec z risanjem oz. barvanjem izkaže zmožnost 
orientiranja na papirju in v prostoru, slišano poveže s podobami iz vsakdanjega 
življenja in jih grafično upodobi. Učitelj zato pri ocenjevanju ne sme oceniti »lepote« 
risbe in njene tehnične dovršenosti, ampak zgolj to, ali je učenec ravnal v skladu z 
navodili (npr. uporabil ustrezno barvo, prepoznal besedo in jo smiselno grafično 
upodobil, se ustrezno orientiral na papirju). Pri tem so mu v pomoč jasni in vnaprej 



61 

 

pripravljeni opisni kriteriji ocenjevanja, kar velja tako za prvi kot tudi drugi razred, kjer 
še ni številčnega ocenjevanja (Pikalo, 2013).  

Zanimivo je, da so v vseh preizkusih učitelji uporabili enogovorna besedila, kljub 
temu da učni načrt predvideva uporabo enogovornih in dvogovornih besedil 
(Program osnovna šola, 2018).  

Delež preizkusov poslušanja z razumevanjem se je navezoval na poslušanje 
umetnostnih besedil, kar ni povsem v skladu z učnim načrtom. Standardi, ki so 
vezani na razvijanje poslušanja, se nanašajo na poslušanje enogovornih in 
dvogovornih neumetnostnih besedil. Po mnenju F. Mravlje (1999) gre pri doživljanju, 
interpretaciji in vrednotenju umetnostnih besedil bolj za razvijanje informativnega, 
priložnostnega in doživljajskega poslušanja, zato menimo, da so primernejša za 
razvijanje drugih vrst poslušanja.  

V dveh od desetih preizkusov je bila zvočnemu posnetku dodana tudi vizualna opora 
v obliki videoposnetka. Menimo, da bi bilo dobro, da učitelji predvsem v nižjih 
razredih uporabijo besedila, ki so del videoposnetka, saj ta olajša razumevanje in 
poveča možnost pomnjenja podatkov (Mravlje, 1999).  

V sklopu analize smo pregledali preizkuse tudi s pravopisnega vidika in jih uredili, da 
so pravopisno neoporečni. Najpogostejše napake učiteljev v zapisu so bile: 
izpuščanje črke č pri naštevanju (izbirne naloge), nestičnost desne poševnice in 
nedosledna uporaba končnih ločil v vnaprej podanih odgovorih. 

Če želimo, da je preizkus znanja strokovno ustrezen, mora vsebovati merila za 
vrednotenje, torej ocenjevalno lestvico in točkovnik (Rot Vrhovec, 2014). V našem 
naboru ustrezen točkovnik vsebujejo le trije preizkusi za učence od 3. do 5. razreda, 
noben od teh pa ne vsebuje ocenjevalne lestvice. Oba preizkusa za 1. razred 
vsebujeta točkovnik, kar pa ni ustrezno. V 1. in 2. razredu imamo namreč opisno 
ocenjevanje, zato bi morali vsi štirje preizkusi vsebovati opisne kriterije. 

Oblikovna ustreznost 

Preizkusi znanja niso v celoti ustrezno oblikovani. V nekaterih primerih niso pravilno 
urejeni zamiki besedila, razmik med vrsticami je v vseh preizkusih enojen, kar ne 
ustreza priporočilom (Rot Vrhovec, 2014). V preizkusih sta uporabljeni pisavi arial in 
verdana, ki sta primerni za uporabo, v večini preizkusov pa je ustrezna tudi velikost 
črk. Pri nalogah tipa kratkih odgovorov (Priloga 4, Priloga 5, Priloga 6) bi bilo 
ustrezneje, da bi učitelji uporabili črtovje s pomožno črto, ki so ga učenci iz zvezkov 
vajeni v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. V nalogah dopolnjevalnega tipa 
imajo učenci premalo prostora za zapis besed (Priloga 4, Priloga 8). V posameznih 
preizkusih bi bilo potrebno poenotiti zapis točk, ki je lahko umeščen za vprašanjem 
ali pa za celotno nalogo.  

Slikovno gradivo se nahaja v prvem (Priloga 3), drugem (Priloga 4) in osmem 
(Priloga 10) preizkusu. Z izjemo drugega preizkusa slikovno gradivo ni moteče, saj 
omogoča reševanje naloge (npr. barvanje posameznih elementov ilustracije), v 
drugem preizkusu pa ilustracija zakriva del naloge. Ker ilustracija ni nujno potrebna 
za reševanje naloge in je za katerega od učencev lahko celo ovira pri branju (Rot 
Vrhovec, 2014), menimo, da bi jo moral učitelj odstraniti iz preizkusa. Slikovno 
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gradivo je izkoriščeno in smiselno le v primeru, da učenci prejmejo barvne kopije. V 
1. nalogi prvega preizkusa je kos prepoznaven le v primeru barvne različice, v ostalih 
primerih pa je slikovno gradivo v črno-beli različici veliko manj kakovostno. 

Didaktična ustreznost 

Besedila, s katerimi so učitelji v analiziranih preizkusih preverjali poslušanje z 
razumevanjem, se med seboj precej razlikujejo v obsegu (številu besed). V obeh 
primerih preizkusov za 1. razred (Priloga 9, Priloga 10) sta učitelja preverjala 
razumevanje navodil, kar predstavlja eno od vrst poslušanja, s katero se učenci v šoli 
srečajo (Program osnovna šola, 2018; Rot Vrhovec, 2020). Sledenje enostavnim 
navodilom predstavlja dejavnost, s katero razvijamo poslušanje krajših besedil, to pa 
omogoči, da učenec kasneje razume tudi daljša besedila (Vogel, 2001; Mravlje, 
1999). Od 2. razreda dalje so učenci v preizkusu izkazovali razumevanje krajših in 
daljših umetnostih in neumetnostnih besedil.  

Za analizirane preizkuse ne moremo trditi, da obseg besedila narašča sorazmerno s 
starostjo učencev oz. z razredom, ki ga obiskujejo. Kot primer lahko navedemo 
besedila za 2. in 3. razred (Priloga 3, Priloga 4, Priloga 5, Priloga 6), pri katerih lahko 
opazimo velike razlike v obsegu zgolj dveh besedil, ki sta namenjeni učencem istega 
razreda. Če v obzir vzamemo še vrsto besedil, hitro ugotovimo, da so daljša besedila 
umetnostna, krajša pa neumetnostna.  

Glede na obseg preizkusov znanja, lahko med primeri preizkusov govorimo o večji 
enotnosti. Večina vsebuje od 6 do 8 nalog, pri čemer odstopata preizkusa znanja za 
prvošolce (Priloga 7, Priloga 8) in eden od preizkusov za 5. razred (Priloga 12). 
Obsežnost preizkusov se nam zdi ustrezna, saj ni zgolj število nalog tisto, ki vpliva na 
zahtevnost preizkusa, ampak to naredimo predvsem z izbiro besedila in 
taksonomsko ravnjo nalog. Slednje morajo biti glede na celoto ustrezno 
porazdeljene.  

Priporočeno je, da 30 % nalog preizkusa preverja znanje, 40 % nalog razumevanje in 
uporabo, 30 % nalog pa analizo, sintezo in vrednotenje (Rutar Ilc, 2004), kar ne velja 
za nobenega od analiziranih preizkusov. Omenjenim merilom sta najbližje deveti 
(Priloga 11) in deseti preizkus (Priloga 12), saj vsebujeta naloge vseh treh ravni 
prilagojene Bloomove taksonomije (Marentič Požarnik, 2000). Trije preizkusi 
vsebujejo naloge samo ene taksonomske ravni (Priloga 3, Priloga 9, Priloga 10), pet 
preizkusov vsebuje le naloge osnovne in sklepalne ravni (Priloga 5, Priloga 6, Priloga 
7) ali le naloge osnovne in ustvarjalne ravni (Priloga 4, Priloga 8). Glede na 
omenjeno, lahko trdimo, da v našem vzorcu učitelji ne upoštevajo priporočil o 
zahtevnosti nalog v preizkusih poslušanja z razumevanjem. 

Analizirani preizkusi znanja vsebujejo naloge različnih tipov, kar pomembno vpliva na 
objektivnost preizkusa (Žagar, 2009; Marentič Požarnik, 2000). Večina preizkusov 
ustreza priporočilu Žagarja (2009), da v posameznem preizkusu znanja uporabimo 

34 različne tipe nalog, izjema so prvi (Priloga 3), šesti (Priloga 8), sedmi (Priloga 9) 
in osmi (Priloga 10) preizkus. Avtorji vseh preizkusov so dosledno upoštevali načelo 
postopnosti (Rutar Ilc, 2004) in naloge uredili od lažjih k težjim. 
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Avtorica tretjega preizkusa znanja (Priloga 5) je v preizkusu uporabila naloge iz 
Nacionalnega preizkusa znanja. Kljub temu, da so naloge prosto dostopne na spletu, 
naj se nalog za ocenjevanje znanja pri pouku ne bi uporabljalo.  

V drugem preizkusu (Priloga 4) učitelj od učencev zahteva odgovarjanje v celih 

povedih. L. Plut Pregelj in B. Marentič Požarnik (2009) poudarjata, da je tako 

odgovarjanje nenaravno in neživljenjsko, vključevanje takih zahtev v preverjanje 

poslušanja z razumevanjem povsem nesmiselno. Učenec bi svoje razumevanje 

slišanega povsem primerno izkazal s kratkim odgovorom.  

Učitelja v šestem (Priloga 8) in desetem preizkusu (Priloga 12) pri dveh nalogah od 

učencev zahtevata, da odgovor »razložijo«. V resnici gre v obeh primerih za 

utemeljitev odgovora na podlagi podatkov iz besedila, zato bi na tem mestu v 

navodilu morali uporabiti glagol »utemeljiti«.   
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5 ZAKLJUČEK 

V zaključku smo na podlagi teoretičnih izhodišč in rezultatov raziskave oblikovali 
smernice za preverjanje in ocenjevanje poslušanja z razumevanjem ter jih razdelili na 
tri krajše sklope.  

Splošne smernice 

Razvijanje poslušanja z razumevanjem je del standardov, ki jih predvideva učni načrt 
za slovenščino, zato je prav, da to preverjamo in ocenjujemo (Program osnovna šola, 
2018). Pozorni moramo biti na to, da naloge v preizkusih znanja preverjajo cilje in 
standarde omenjenega predmetnega področja in ne tudi ciljev drugih šolskih 
predmetov (npr. matematika, likovna umetnost). 

Izbira besedila za preverjanje poslušanja z razumevanjem 

Za preverjanje in ocenjevanje poslušanja z razumevanjem izbiramo besedila, ki so 
primerna razvojni stopnji učencev (Wolf in Butler, 2017). Primernost vrednotimo s 
področja vsebine, zahtevnosti in obsega besedila. Vsebina mora biti učencem znana, 
uporabljeno besedišče pa primerno njihovemu jezikovnemu znanju (Brindley 1998; 
Green, 2017). Izbiramo med  enogovornimi in dvogovornimi neumetnostnimi besedili 
različnih vrst, ki jih za posamezno vzgojno-izobraževalno obdobje predvideva učni 
načrt za slovenščino (Program osnovna šola, 2018). 

Pri preverjanju oz. ocenjevanju lahko uporabimo videoposnetek, zvočni posnetek ali 
besedilo sami preberemo. Videoposnetek učencem zaradi svoje vizualne opore 
olajša pomnjenje informacij in razumevanje vsebine, zato njegovo uporabo svetujejo 
tudi avtorji učnega načrta (Program osnovna šola, 2018). Če uporabimo 
videoposnetek ali zvočni posnetek, naj bo razumljiv in kakovosten (Brindley, 1998). 
Če besedilo beremo sami, ne smemo pozabiti na dejavnike, ki pomembno vplivajo na 
poslušanje. To so: hitrost, jakost in barva glasu, naglas, poudarki, šumi iz okolja.  

Oblikovanje nalog za preverjanje poslušanja z razumevanjem 

Kakovosten preizkus znanja vsebuje naloge različnih tipov in zahtevnosti. 
Priporočeno je, da posamezen preizkus vsebuje 3−4 različne tipe nalog, ki od 
učencev zahtevajo različne dejavnosti. Najpogostejša je delitev na naloge: izbirnega 
tipa, tipa kratkih odgovorov, alternativnega tipa, dopolnjevalnega tipa, povezovalnega 
tipa, urejevalnega tipa in odprtega tipa (Marentič Požarnik, 2000). Naloge morajo pri 
učencih preveriti znanje na vseh treh ravneh: osnovni, sklepalni in ustvarjalni ravni 
(prav tam). Priporočeno je, da 30 % nalog preverja znanje, 40 % razumevanje in 
uporabo, 30 % pa sintezo, analizo in vrednotenje (Rutar Ilc, 2004). Pri tem ne smemo 
pozabiti, da naloge poslušanja z razumevanjem temeljijo na razumevanju in ne na 

sklepanju ali pomnjenju podatkov (Brindley 1998; Green, 2017). Naloge naj si sledijo 

od lažjih k težjim in so usklajene s potekom besedila. To učencem omogoči, da 
uspešno usklajujejo proces poslušanja besedila, branja navodil in pisanja odgovorov, 
predvsem pri nalogah dopolnjevalnega tipa. Če vključimo naloge alternativnega tipa 
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(drži/ne drži), je smiselno dodati odgovor ni v besedilu, saj z njim zmanjšamo 
možnost ugibanja (Brindley, 1998). 

V preizkus znanja ne vključujemo slikovnega gradiva, če to ni nujno za reševanje 
nalog (Rot Vrhovec, 2014). Navodila naj bodo jasna in kratka, pred reševanjem pa jih 
skupaj z učenci preberemo in po potrebi razjasnimo. Preizkus znanja mora biti 
jezikovno brezhiben in vsebovati točkovnik oz. opisne kriterije ter ocenjevalno 
lestvico.  
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IV SKLEP 

Poslušanje je zapleten miselni proces, na katerega vpliva več dejavnikov. Če 
želimo slišati, moramo imeti normalno razvit slušni organ in z njim povezano 
živčevje. Ko je prvi pogoj izpolnjen in se za poslušanje tudi zavestno odločimo ter 
v slušne dražljaje usmerjamo pozornost, lahko zares govorimo o poslušanju. Na 
zaznavo in interpretacijo dražljajev vplivajo še drugi dejavniki, mdr. čustva, 
predsodki, naše znanje in izkušnje. 

Otrok se s poslušanjem sreča že pred svojim rojstvom, zato pravimo, da je to prva 
in temeljna sporazumevalna dejavnost v človekovem razvoju. V otroštvu tako 
najpomembnejšo vlogo in vpliv na učenje poslušanja predstavljajo okolje, v 
katerem živimo, in ljudje, s katerimi se srečujemo. Najprej se ob pomoči 
poslušanja in posnemanja razvije govor. Ob vstopu v šolo pričnemo s 
sistematičnim in postopnim razvijanjem poslušanja, to stimulativno okolje pa 
omogoči tudi učenje branja in pisanja. Med šolanjem zmožnost aktivnega 
poslušanja predstavlja pomemben dejavnik učne uspešnosti posameznika, kar 
pomembnost poslušanja še potencira. Preverjanje in ocenjevanje zmožnosti 
poslušanja z razumevanjem nam omogočata, da ugotovimo, v kolikšni meri se je 
posamezni učenec približal standardom učnega načrta, in sproti ugotavljamo ter 
odpravljamo morebitne težave, ki se pri tem pojavljajo. Poslušanje tako ni 
pomembno samo za pouk slovenščine, temveč je ena od pomembnejših 
dejavnosti pouka pri vseh šolskih predmetih.  

V magistrskem delu smo se zaradi zgoraj naštetih razlogov posvetili raziskovanju 
preverjanja in ocenjevanja poslušanja z razumevanjem v prvih petih razredih 
osnovne šole. Raziskava, ki je bila sestavljena iz dveh delov, je potrdila nekatera 
pričakovanja, predvsem pa osvetlila področja, ki bi jim bilo dobro v prihodnje 
posvetiti več časa in pozornosti.  

Anketa, ki smo jo izvedli med učitelji, je pokazala, da večina učiteljev preverja in 
ocenjuje poslušanje z razumevanjem, kar smo pričakovali, saj je to del učnega 
načrta za pouk slovenščine. Presenetljivi so razlogi, zaradi katerih se učitelji za 
preverjanje in ocenjevanje ne odločajo. Prvi je pomanjkanje časa zaradi vedno 
večje količine ciljev, ki naj bi jih učenci v določenem obdobju dosegli. Drugi kaže 
na slabše poznavanje učnega načrta za slovenščino (Progam osnovna šola, 2018) 
ter Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 
osnovni šoli (Pikalo, 2013). Učenec namreč lahko napreduje v naslednji razred, ko 
dosega vse minimalne standarde, ki so predvideni za določeno starostno obdobje. 
V prvem starostnem obdobju se od učencev pričakuje, da pozorno poslušajo 
besedilo, povzamejo temo besedila in besedilo ustno obnovijo, poleg tega pa 
smiselno sodelujejo v različnih vrstah pogovora in uresničujejo načela ustreznega 
pogovarjanja. V drugem izobraževalnem obdobju se od učencev poleg prej 
naštetega pričakuje, da s sodelovanjem v pogovoru uresničujejo značilni slog 
dane vrste pogovora, razumevanje slišanega besedila pa izrazijo tako, da določijo 
sporočevalčevo vlogo in namen, povzamejo temo in bistvene podatke predstavijo 
v obliki miselnega vzorca ter določijo dominantno vrsto besedila in utemeljijo svojo 
odločitev. Glede na našteto bi bilo prav, da bi poslušanje z razumevanjem 
preverjali in ocenjevali vsi učitelji.  
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Rezultati so pokazali, da učitelji v praksi preverjanje poslušanja z razumevanjem 
izvajajo nekajkrat letno, ocenjevanje pa enkrat letno, pri čemer je celoten preizkus 
znanja namenjen samo poslušanju z razumevanjem. Statistične analize so 
pokazale, da med učitelji, glede na njihovo dobo poučevanja in razred, v katerem 
poučujejo, ne prihaja do statistično pomembnih razlik v pogostosti preverjanja in 
ocenjevanja poslušanja z razumevanjem. Naloge v večini pripravijo sami ali v 
sodelovanju z učitelji iz aktiva. Nekateri uporabijo že pripravljene naloge, ki jih 
najdejo v Facebookovih skupinah za učitelje in na drugih spletih straneh.  

Rezultati ankete in analize preizkusov znanja so pokazali, da učitelji  uporabljajo 
oba načina ocenjevanja, pisnega in ustnega. Več kot polovica učiteljev uporabi 
kombinacijo posnetka besedila in lastnega branja oz. besedilo vedno preberejo 
sami. To  jim omogoči, da poleg stimulativnega okolja učencem olajšajo 
poslušanje tudi z načinom govora. Večina analiziranih preizkusov znanja prav tako 
predvideva poslušanje učiteljevega branja besedila. Glede na razvojno stopnjo 
učencev tako lahko prilagajajo hitrost, razločnost in jakost govora, kar lahko zelo 
vpliva na rezultate preverjanja oz. ocenjevanja znanja.  

V času šolanja na daljavo večina učiteljev ni preverjala ali ocenjevala poslušanja z 
razumevanjem. Pouk je v tem času potekal z video srečanji, učenci pa so imeli za 
pouk precej različne pogoje, zato bi v primeru ocenjevanja znanja težko govorili o 
objektivnosti izvedbe ter zanesljivosti in veljavnosti rezultatov.  

Analiza desetih preizkusov znanja je pokazala, da učitelji za preverjanje in 
ocenjevanje v večini uporabljajo neumetnostna besedila, ki jih za posamezni 
razred predvideva učni načrt za slovenščino. Naloge od učencev zahtevajo 
predvsem pomnjenje bistvenih podatkov iz slišanega besedila, kar glede na 
miselne procese učencev in prirejeno Bloomovo taksonomijo uvrščamo na 
osnovno raven nalog. Glede na tip nalog, največji delež predstavljajo naloge tipa 
kratkih odgovorov in izbirnega tipa, ki od učencev zahtevajo reprodukcijo podatkov 
in njihovo osnovno razumevanje, kar smo tudi pričakovali. Sestaviti preizkus 
znanja, ki bo sestavljen iz nalog različnih tipov in bo obsegal naloge vseh treh 
taksonomskih ravni, obenem pa preverjal izključno poslušanje z razumevanjem, je 
težko. Prav zato je nujno, da učitelji dobro poznajo specifike nalog posameznega 
tipa in taksonomskih ravni ter z njihovo uporabo zagotovijo pester nabor informacij 
o učenčevih zmožnostih in znanju. Pri tem so mu lahko v pomoč tudi smernice, ki 
smo jih predstavili v magistrskem delu.  

Zaradi majhnega vzorca rezultatov ne moremo posploševati na celoten slovenski 
osnovnošolski prostor, lahko pa nas ti spodbudijo k nadaljnjemu raziskovanju na 
tem področju. V teoretičnem delu smo izpostavili pomembno vlogo učitelja na 
razvoj poslušanja in govorno-poslušalskega sporazumevanja pri učencih. 
Zanimivo bi bilo raziskati, ali so stališča učencev o poslušanju ter govorno-
poslušalskem sporazumevanju odvisna od učiteljevih stališč in načina poučevanja. 
Prav tako bi bilo zanimivo raziskati načine, s katerimi učitelji razvijajo in krepijo 
zmožnost poslušanja, predvsem z uporabo različnih metod in oblik dela pri pouku.  

Z raziskavo smo prišli do nekaterih zaključkov, ki kažejo na praktične izkušnje 
učiteljev s preverjanjem in ocenjevanjem poslušanja z razumevanjem. Upamo, da 
bodo rezultati med učitelji ozavestili pomen poslušanja z razumevanjem na 
celostni razvoj učencev in njihovo vlogo pri tem. Prav tako si želimo, da bi jih naše 
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ugotovitve spodbudile k pogostejšemu preverjanju poslušanja z razumevanjem in 
oblikovanju kakovostnih preizkusov znanja za to področje.  
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PRILOGE 
Priloga 1: Anketni vprašalnik 
 

Spoštovani kolegi in kolegice, 
 
sem Neža Rudolf, študentka magistrskega študija Poučevanje na razredni stopnji 
na Pedagoški fakulteti UL. V okviru magistrskega dela z naslovom Preverjanje in 
ocenjevanje poslušanja z razumevanjem pri pouku slovenščine na razredni 
stopnji sem pripravila anketo, v kateri želim raziskati pogostost in načine, s 
katerimi učitelji preverjajo in ocenjujejo poslušanje besedil z razumevanjem med 
učenci na razredni stopnji.  
Vljudno Vas prosim, da rešite kratko anonimno anketo. Rezultati raziskave bodo 
uporabljeni izključno za potrebe magistrskega dela. Odgovarjajte v okviru izkušenj 
s poučevanjem v razredu, z izjemo vprašanj, ki se izrecno nanašajo na obdobje 
šolanja na daljavo. Vsa vprašanja se nanašajo na pouk slovenščine od 1. do 5. 
razreda OŠ. 
 
Za Vaše odgovore se Vam že vnaprej najlepše zahvaljujem.  
 

1. Spol 
 

a) ženski 
b) moški 

 

2. Število let delovne dobe kot učitelj/ica na razredni stopnji: 
 

a) do 10 let. 
b) od 11 do 20 let. 
c) od 21 do 30 let. 
č)  od 31 do 40 let. 

 d)  več kot 40 let. 

 
3. Označite razred, v katerem poučujete.  

 
a) 1.  
b) 2.  
c) 3. 
č) 4.  
d) 5.  
e) Kombinirani oddelek. 

 
(3. Kombinirani oddelek). Zapišite, katere razrede poučujete v kombiniranem 
oddelku.  

4. Ali pri učencih preverjate poslušanje z razumevanjem? Prosim, utemeljite svojo 
izbiro. 
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a) Da, ker _________________________. 

b) Ne, ker _________________________. 

5. Ali pri učencih ocenjujete poslušanje z razumevanjem? Prosim utemeljite svojo 
izbiro.  

a) Da, ker _________________________. 

b) Ne, ker _________________________. 

6. Preteklo šolsko leto je pouk pretežno potekal na daljavo. Ali ste v tem času pri 
učencih preverjali in ocenjevali poslušanje z razumevanjem? 

a) Da. 
b) Ne.  
 
(6. Da). Na kateri način ste takrat preverjali (ocenjevali) poslušanje z 

razumevanjem? Opišite v nekaj povedih. 

Za potrebe magistrskega dela bom analizirala primere preverjanj oz. ocenjevanj 

poslušanja z razumevanjem na razredni stopnji pri pouku slovenščine. Če ste 

pripravljeni sodelovati in prispevati primere nalog, mi to prosim sporočite na e-

naslov: nezka.rudolf@gmail.com. 

Najlepša hvala! 

Tisti, ki so na 4. ali 5. vprašanje odgovorili pritrdilno, so odgovorili še na 

spodnja vprašanja. 

7. Kako preverjate oz. ocenjujete poslušanje z razumevanjem? 

Možnih je več odgovorov. 

 

a) Pisno. 

b) Ustno. 

 

8. Označite, kolikšen del preizkusa znanja predstavljajo naloge za preverjanje 

poslušanja z razumevanjem. 

 

a) Del preizkusa znanja. 

b) Celoten preizkus znanja. 

 

9. Kako pogosto preverjate poslušanje z razumevanjem? 
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a) Tedensko. 

b) Mesečno. 

c) Nekajkrat v letu. 

 

10. Kolikokrat v šolskem letu ocenjujete poslušanje z razumevanjem? 

 

a) Enkrat. 

b) Dvakrat. 

c) Trikrat ali več.  

 

11. Kdo pripravi naloge, ki jih uporabite? 

Možnih je več odgovorov. 

 

a) Sam/a. 

b) Skupaj s sodelavci v aktivu. 

c) Poiščem jih v priročnikih ali drugem gradivu. 

č) drugo: 

 

12. Kje dostopate do gradiv, ki jih pripravijo drugi? 

Možnih je več odgovorov. 

 

a) V strokovnih priročnikih. 

b) V Facebook skupinah za učitelje. 

c) Na drugih spletnih straneh. 

č) drugo: 

(12. Na drugih spletnih straneh). Katere spletne strani so vam v pomoč? 

13. Ali besedilo učencem preberete sami ali uporabite posnetek? 

Možnih je več odgovorov. 

 

a) Berem sam/a. 

b) Uporabim posnetek. 

c) drugo: 
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Priloga 2: Obrazec za analizo preizkusov znanja 

Preglednica 33: Analiza preizkusa 

 

Preglednica 34: Analiza nalog preizkusa 

Preizkus št. 3 Vrsta besedila  
Dolžina besedila (število 
besed) 

 

Razred  Število nalog  Način preverjanja  

Št. naloge 
Standard iz učnega 

načrta 
Cilj iz učnega 

načrta 
Taksonomska raven 

naloge 
Tip naloge 

1.      

2.  .     

3.   .   
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Priloga 3: Preizkus znanja št. 1 

IME IN PRIIMEK: ________________________________ 

POSLUŠAJ  BESEDILO  IN  REŠI  NALOGE.  

1. KAKO SE JURE PIŠE?  
OBKROŽI USTREZNO SLIČICO. 
 

      

 

2. KOLIKO JE JURE STAR?  
POBARVAJ USTREZNO ŠTEVILO OBRAZKOV. 

          
3.  KJE JURE ŽIVI?  

USTREZNO PODČRTAJ. 
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4.  OBKROŽI JURETOV OBRAZ. 
 

    

5.  POBARVAJ JURETOVA OBLAČILA. 

 

 
 
 

  

     

  

 

 

 

6. KAJ JURE RAD POČNE? OBKROŽI. 
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SOŠOLEC JURE 

MOJEMU SOŠOLCU JE IME JURE. PIŠE SE KOS. STAR  JE 7 LET. 
ŽIVI V MESTU. IMA OKROGEL OBRAZ. NJEGOVI LASJE SO 
RJAVI IN SKODRANI. IMA MODRE OČI IN NOSI OČALA. RAD 
NOSI KAVBOJKE, MODRO ČRTASTO MAJICO IN ZELENO JOPICO  

S KAPUCO. V ŠOLI IMA OBUTE ČRNE COPATE. V PROSTEM 

ČASU RAD IGRA BOBNE. OBA TRENIRAVA NOGOMET. 
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Priloga 4: Preizkus znanja št. 2 

SLOVENŠČINA – (POSLUŠANJE Z RAZUMEVANJEM) 

Ime in priimek:_______________________ Datum:_______________    

Ela Peroci: HIŠICA IZ KOCK 

1. Napiši štiri osebe, ki so nastopale v zgodbi. 

______________________________________________________ 

 

2. Obkroži besede, ki si jih slišal/-a v zgodbi. 

 

Šivilja,        krojač,        dimnikar,        petelin,        pes,        mačka, 

 

kocke,         jajce,          volk. 

  

 

3. Nariši žival, ki je bila narisana na 
drugi kocki. 

 

 

 

4. Obkroži pravilen odgovor. 

 

 

 

Sredi gozda je stala hišica iz a) lesa.  

b) kock.                                 

c) kamna. 
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5. Dopolni povedi 

Nekega dne se je z verige strgal __________.  

Zaletel se je v _____________ iz kock in jo _________________.  

Jelka je bila ____________________.  

Znova si bo morala ______________________ hišico.   

Potolažili so jo: ________________, _________________ in 
_________________. 

6. Odgovori na vprašanja s celimi odgovori.   

 
Kaj je kokoš dala Jelki? 

__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

Kaj je dimnikar povedal Jelki, ko ji je dal gumb? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

Koga je morala Jelka poiskati, da bi si lahko prišila gumb? 
 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 V njej je živela a) Mojca Pokrajculja. 

b) kraljična. 

c) Jelka. 

 

V prvi sobi je bila na kocki naslikana 

 

a)  kokoš. 

b)  mačka. 

c)  ptička. 



83 

 

Ela Peroci: Hišica iz kock 
 

Sredi travnika je stala hišica iz kock in v njej je stanovala Jelka. Ob sončnem 
vremenu je sedela pred hišo in poslušala ptičje petje, v deževnih dneh pa se je 
sprehajala po sobah, ki niso bile nikoli dolgočasne. Bile so vse poslikane. 

V prvi sobi je bila na kocki sredi stene naslikana bela kokoš. Kadar je bila Jelka v tej 
sobi, je slišala, kako je kokoš kokodakala: »KO-DAK! DO-DAK! Prišel bo bedak!« 
Jelka ji je odgovorila: »Ne bo ga, ne!« 

V drugi sobi je bila naslikana črna mačka. Jelki je pravila: »Predem, predem – ko 
bom spredla, bom odšla.« »Pri meni ostani!« jo je prosila Jelka.  

V tretji sobi je bil čez celo steno naslikan dimnikar. Vedno se je smejal in pravil: »Z 
belo kredo je zapisano v dimnik, da se bo podrl.« »Kdo se bo podrl? Ali dimnik? Saj 
trdno stoji!« se je smejala še Jelka.  

Pa je bil deževen dan in pri sosednji hiši se je odtrgal pes z verige. Že dolgo je to 
nameraval. Ucvrl jo je čez dvorišče in čez plotove. Od samega veselja, da je 
svoboden, se je zaletel v hišico iz kock. Slišal je, kako se podira, a se ni ustavil.  

Hišica se je podrla čisto do tal in Jelka ni imela več strehe nad seboj. Žalostna je 
stala sredi kock. Dež jo je močil in veter jo je prepihal do kosti. »Znova bom morala 
postaviti hišico!« je rekla. »Ko bi mi vsaj kdo pomagal!« Tedaj je rekla bela kokoš: 
»KO-DAK! KO-DAK! Saj sem rekla, da je sosedov pes bedak!« Stopila je s kocke in ji 
dala zlato jajce: »Vzemi! Ko boš lačna, ga razbij!« 

Jelka se je kokoši zahvalila. Z druge kocke je stopila črna mačka. Zelene oči so se ji 
prijazno svetile. »Spredla sem svetlo nit. Vzemi jo! Ko pojdeš na pot, jo nosi s seboj 
in jo sproti odvijaj, da boš našla nazaj,« ji je rekla, nato pa stekla po mokri travi v 
gozd. Jelka se ji niti zahvaliti ni utegnila. 

Vstal je tudi dimnikar. »Jelka, gumb ti dam. Dimnikarjev gumb prinese srečo. Prišiti 
ga moraš na obleko. Dokler tega ne storiš, ne zidaj hišice, da se ti spet ne podre.« 
»Hvala!« je rekla in vzela gumb, dimnikar pa se je kot prej smehljal s slike.  

Jelka je stala še vedno na dežju. Darove je spravila v žep in iskala šivanko, da bi si 
prišila gumb. Dolgo je iskala, vse kocke je obrnila, a šivanke ni našla. »K šivilji 
pojdem,« je pomislila in se odpravila na pot. Vso pot je odvijala nit, da bi se znala 
vrniti. Prišla je do prve vasi in spraševala po šivilji. »Pri nas je ni,« so ji rekli, »tam 
daleč, v vasi pod goro jo boš našla. Hoditi boš morala skozi tri temne gozdove.« 

Šla je kamor so ji pokazali. Skozi prvi gozd je prišla srečno, v drugem pa jo je zajela 
noč. Jelka se je razveselila, ko je posvetila luna. »Tako lepo sveti, da dobro vidim 
pot. Samo malo bom sedla, ker sem že hudo lačna.« Jelka je vzela iz žepa zlato 
jajce in ga ob kamnu razbila. Kako se je začudila, ko je videla, da ima zdaj dve 
manjši jajci. Eno je bilo navadno, belo jajce, drugo pa spet zlato. Belo jajce je z 
velikim tekom pojedla, zlato jajce pa je sijalo kot zvezda, da je bilo vse naokoli svetlo. 
Ko je Jelka hotela naprej, ji je pogledala luna čisto od blizu v obraz in ji rekla: »Dobro, 
da sem te našla. Utrujena sem. Sveti ti nocoj, ko imaš tako čudovito luč!« Jelka ji je 



84 

 

hotela povedati, da se ji mudi, a luna se je že skrila za oblak. Tako je morala 
obsedeti, kjer je bila, in zlato jajce je svetilo. 

Ko je vzšlo sonce, je lahko šla Jelka na pot. Srečno je prehodila tretji gozd in v vasi 
pod goro našla šiviljo. Šivilja ji je rada prišila gumb na obleko. V zahvalo ji je dala 
Jelka svetlo nit, ki ji je še ostala. 

Pot domov je bila mnogo krajša. Hodila je ob svetli niti in še pred nočjo je bila spet na 
domačem travniku, kjer so ležale razmetane kocke. Takoj je pričela zidati hišico. 
Sredi dela jo je prestrašil pasji lajež. »K tebi me je pripeljala pot!« je lajal pes. »Z 
verige sem se odtrgal, a v gozdu se mi je stožilo po hiši in človeku. Zagledal sem 
svetlo nit in sem šel za njo. K tebi me je pripeljala, ki sem ti hišico podrl. Naj ti 
pomagam zidati novo. Če ti je prav, ostanem pri tebi in te bom zvesto varoval.« 

Kmalu sta sezidala hišico. In vse je bilo tako kot prej, le črna mačka se ni vrnila. 
Morda zato ne, ker sedi pes pred hišo. Jelka jo še vedno čaka. Zlato jajce je položila 
na vrh strehe, da bi mačka že od daleč videla, kje je njen dom.  
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Priloga 5: Preizkus znanja št. 3 

 

Ime in priimek: _____________________             Datum:________ 

POSLUŠANJE Z RAZUMEVANJEM: Dobra vila v dolini Soče 

1. Kaj je besedilo, ki si ga ravnokar slišal/-a? Obkroži pravilen 
odgovor. 
 

A) Pravljica. 

B) Novica. 

C) Pesem. 

Č) Risanka. 

D) Predstava.         

 
 

2. O čem govori besedilo? Obkroži pravilen odgovor. 
 

A) O nesrečnem kmetu. 

B) O izgubljenem pastirju. 

C) O zlatolasi vili.  

Č) O zlati ribici.  

 

 

3. Kateri dve književni osebi nastopata v zgodbi? Odgovor napiši 
na črto. 

 

 

 

 

 



86 

 

4. Preberi trditve. Na črto zapiši DRŽI, če je trditev resnična, in 
NE DRŽI, če je trditev neresnična. 

Reven kmet s sinom je živel ob reki Dravi.   _________________ 

Stanovala sta v koči.                                     _________________ 

Pastir je v travi zagledal ribo in jo rešil.         _________________ 

Vila mu je v zameno izpolnila tri želje.          _________________ 

 

5. Kako se je riba zahvalila pastirju?  

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

6. Kaj je glavno sporočilo besedila? Obkroži.  
A) Dobra dela so nagrajena. 
B) Nikoli ne smemo obupati.  
C) Laž ima kratke noge.  

 

7. Besedilo je domišljijsko. Navedi dva dogodka iz zgodbe, ki 
kažeta na to.  

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
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Dobra vila v dolini Soče 

Na bregu Soče je nekdaj stala koča, v kateri je živel reven kmet s sinom, 
ki je pasel ovce. Nekega dne je fantič zašel v gozd in ni našel poti 
domov. Prišel je do studenca in v travi ob vodi zagledal ribico, ki se je 
nemočno premetavala. Hitro jo je položil v vodo, a v tistem trenutku se je 
spremenila v lepo vilo. »hvala ti. Rešil si mi življenje. Kako naj ti 
poplačam?« je spregovorila vila. »prosim, pokaži mi pot domov,« jo je 
zaprosil pastir. Vila je vodila dečka skozi gozd in ga pripeljala do 
njegovega doma. Pastir bi se ji rad zahvalil, a dobra vila je nenadoma 
izginila, njegova pastirska palica pa se je v tistem trenutku spremenila v 
zlato palico. 

(Vir: Slovenske ljudske o vilah in škratih. Objavljeno v: Zmajček, l. 20, št. 
1, september 2013.) 
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Priloga 6: Preizkus znanja št. 4 

POSLUŠANJE Z RAZUMEVANJEM 
3. razred 

 
Ime in priimek: ____________________________ 

 
Poslušaj zgodbo in reši spodnje naloge. 

 
1. Katera žival v gozdu na vsako vprašanje najde pameten 

odgovor? Obkroži.  
 

A) Zajec. 

B) Sova. 

C) Veverica. 

Č) Jazbec. 

 

2. Zakaj se je Sova odločila naučiti branja vse živali? 
 

___________________________________________________________
___________________________________________________________

_________________________________________________________ 
 

3. Katero slabo lastnost je imela Šoja? 
 

A) Vedno je zamujala. 
B) Ni se znala dreti. 

C) Imela je slab spomin.  
 

4. S čim so pisale živali? Kam so pisale? 

 
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________

_________________________________________________________ 
 

 
5. So se živali naučile brati? 

 
 ________________________________________________________ 

 
6. Zakaj v naslednjih dneh ni bilo pouka? 

___________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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GOZDNA ŠOLA (Tomo Kočar) 
https://www.youtube.com/watch?v=C7nsG5EYjpA 

 
V nekem gozdu, ki je ravno toliko stran, da se zdi daleč, če greš tja peš, 

živi sova. Prijazna je in skoraj vse ve. Na vsako vprašanje najde pameten 

odgovor. Kar pa ne pomeni, da so pametna tudi vsa vprašanja. "Kako 
potok teče, če nima nog?" je zadnjič zanimalo zajčka Skočka. Seveda se 

je tega spomnil sredi belega dne, ko je sova spala. O, kako si je želela 
miru in tišine! "In kakšne barve je tišina?" je hotel vedeti veveriček 

Zobek. 
 

Sovi v tistem gozdu res ni bilo lahko. Pa vendarle je bil to njen dom in ga 
ne bi zamenjala za nič na svetu. Zato se je odločila, da bo gozdne živali 

naučila brati. Potem bodo že same našle v knjigah, kar jih bo zanimalo. 
"Poslušajte, poslušajte," je začela oznanjati Šoja, ki je po gozdu raznašala 

sporočila. "Odslej vas bo vsak večer pod Detlovo smreko gospa Sova učila 
branja, pisanja in čudnih reči." Pravzaprav bi morala namesto čudnih reči 

reči računanja, a Šoja ni imela ravno najboljšega spomina. Le tuliti je 
znala najbolje od vseh. In to je bilo pri njenem poklicu glavno.  

 

Tako so se zgodaj zvečer gozdne živali zbrale pod Detlovo smreko. 
Nekaterih ni bilo, ker so se že spravile spat. Tudi strička Detla ni bilo na 

spregled. "Šola? Ah, te neumnosti so za mladino," so ga slišali zagodrnjati, 
preden je izginil v svoj domek. "No, kar veliko vas je," je bila vseeno 

zadovoljna Sova, ki je morala zaradi šole vstati bolj zgodaj kot običajno. 
Pod smreko so jo radovedno ogledovali zajčki Skoček, Cofek in Šnofko, 

ježek Špikec s svojo ženko Boduljico, kopica veveric in celo Janko Jazbec, 
ki pa je v šolo prišel le zato, ker je izvedel, da bo med poukom tudi odmor 

za malico. "Najprej bi vam rada povedala, da sem se naveličala vaših 
vprašanj." "Ojoj!" je zaskrbelo veverička Storžka. "Kako pa bomo izvedeli, 

kar nas bo zanimalo?" "Iz knjig," se je nasmehnila sova. "Zato vas bom 
zdaj naučila brati. Najprej črke, potem besede in kmalu bodo na vrsti 

knjige." "Ampak tu, v gozdu, ni knjig," je pripomnila Boduljica. "Nekaj se 
jih bo že našlo," jo je pomirila sova. "Sploh pa bomo na začetku vadili 

pisanje. Najprej črke, potem besede. Kdo ve? Morda bodo tudi knjige 

kmalu na vrsti..." "Super," se je razveselil zajček Skoček. "Napisali si 
bomo knjige, jih prebrali in potem iz njih izvedeli vse, kar nas bo 

zanimalo." Ježek Špikec je nato vsaki izmed živali posodil eno svojih 
bodic, ki so jih pomakale v borovničev sok, da so lahko pisale na tanke 

koščke oluščenega lubja. "Tole je črka A," je prvo črko narisala Sova. 
 

"A?" je zazijal Jazbec. "Nič a!" ga je popravila Boduljica, ki je bila najlepše 
vzgojena od vseh. "Reče se prosim ali vsaj kaj!" "Je zdaj to a ali kaj?" je 

bil zmeden Zobek. "To je črka A," je ponovila sova. "Takšna je kot 
streha." "Kaj pa je streha?" ni vedel Storžek. "Tisto, kar imajo ljudje nad 

svojimi domovi," je razložil Skoček, ki si je pogosto privoščil korenje z 
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bližnje njive, poleg katere je stala majhna koča. "Zato, da jim ne dežuje 

na glave." 
 

Sova ga je ravno mislila pohvaliti, a jo je že prehitel Zobek. "Phe," se je 
namrdnil. "Če bi si tale A narisal na glavo, bi bil gotovo prav tako moker 

kot brez njega. Imam pa že raje svojo duplinico." "Črka A ni streha, 

čeprav ji je malo podobna," je hitela pojasnjevati Sova, a so jo spet 
prehiteli. "Zdaj je streha samo narisana," so zajčki drug prek drugega 

razlagali Zobku. "Potem bomo risali besede in na koncu prave strehe..." 
"Ne, ne, ne!" je cepetala Sova. "Sploh me nočete razumeti! Pa tako lahko 

je!" "Meni se zdi pa težko," je zagodrnjal Jazbec. "Če bo pretežko, še 
vedno lahko poiščemo medveda Godrnjavca, da nam pomaga dvigniti," je 

predlagal Storžek."Oh, nisem si prestavljala, da bo tako zapleteno," je 
zavzdihnila Sova. "Kaj pa, če bi se raje lotili računanja?" "Čaranja? Ni to 

nevarno?" je zaskrbelo veverička Repatka. "Ne," je na pomoč priskočil 
Skoček. "To je s številkami. Ena, dve, tri..." Sova je kmalu ugotovila, da 

znajo zajčki ne le šteti, ampak tudi seštevati in množiti. Vadili so kar s 
korenčki in zeljnimi glavami. "Fino," se je razveselila. "Potem pa 

napravimo kar prvo nalogo." 
 

Vse živalice so bile navdušene, le Jazbec bi si še najbolj želel odmora za 

malico. "No, zajčki," je rekla Sova. "Pa vzemimo namesto zeljnih glav kar 
vas. Koliko vas je?" "Jaz vidim dva," je izstrelil Skoček. "Jaz tudi," je dodal 

Cofko. "Jaz tudi," se je strinjal Šnofko. "Nekaj ste pozabili..." je rekla 
Sova. "Aja," se je Skoček popraskal za ušesi. "Ker smo trije in vsak vidi 

dva zajčka, nas je skupaj šest!" Potem so si zajčki navdušeno čestitali za 
rešitev naloge gospe Sove, ta pa je samo zmajevala z glavo. "Ampak 

zakaj potem jaz poznam le tri?" je hotel vedeti Špikec. "Pa res!" je 
zaskrbelo tudi Jazbeca. "Kje so pa ostali?" "Izginili so!" je zavreščala 

Boduljica. "Ukradli so jih!" se ji je pridružil Repatek. 
 

Nato so vse živali začele tuliti vsevprek in klicati manjkajoče zajčke. Sova 
jih je zaman poskušala pomiriti. Na koncu je obupala in razglasila konec 

pouka.In potem? V naslednjih dneh ni bilo šole, saj so imeli učenci preveč 
dela z iskanjem treh pogrešanih zajčkov. Sovi je bilo tako kar prav. So jo 

vsaj pustili v miru spati. Čeprav se ideja s šolo ni končala, kot je 

načrtovala, je bila vseeno zadovoljna. 
 

Najbolj pa je bil srečen Jazbec. Odslej si je lahko vsak dan privoščil toliko 
odmorov za malico, kolikor si jih je le želel. 
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Priloga 7: Preizkus znanja št. 5 

POSLUŠANJE Z RAZUMEVANJEM         Ime in priimek:____________________ 

Oglej si posnetek in reši naloge.  

 

1. O katerem dogodku govori posnetek?                                           __/1 

_________________________________________________________________ 

 

2. Katere vrste besedilo je posnetek?                                                __/1 
 

a) Poročilo. 

b) Novica. 

c) Članek. 

č) Pogovor.  

 
 

3. Komu je bil namenjen posnetek?                                                  __/1 

_________________________________________________________________ 

 
 

4. Iz katere države se je oglasila novinarka?                                   __/1 

_________________________________ 

 

5. Obkroži črke pred pravilnimi trditvami.                                       __/5 
 

a) Šanghaj je postal prvo mesto v zgodovini, ki je gostilo tako poletne kot zimske 

olimpijske igre. 

b) Športniki in ostala ekipa so zaprti v olimpijski mehurček. 

c) Roboti niso ravno odlični kuharji.  

č) V Pekingu pogosto sneži. 

d) Uri na Kitajskem in v Sloveniji vedno kažeta isti čas. 
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6. Podatke iz zgornje vrste poveži s podatki v spodnji vrsti tako, da tvoriš 
smiselne zveze. Nekaj podatkov je odveč.                                    ___/4 

 350 

število slovenskih športnikov 7 

napovedano število medalj –20 

temperatura (˚C) 43 

hitrost vlaka (km/h) –14 

 3 

 270 
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Povzeto po: https://cist-hudo.rtvslo.si/predvajaj/infodrom/174845446 

4. 2. 2022 

Novinarka: Maja Hrvatin 

Snemalec: Gregor Kos  

Pozdravljeni infodromovci, pozdrav iz Kitajske! 

Zdaj gre pa že zares. Peking je postal prvo mesto v zgodovini, ki je gostil tako 
poletne kot zimske olimpijske igre. Mi smo se malo prestrašili ob prihodu na Kitajsko. 
Zelo strogi so pri testiranju na novi korona virus. Domačini, ki delajo z nami ves čas 
nosijo zaščitne obleke. Mi smo zaprti v olimpijski mehurček, iz zastraženega hotela 
smemo le na prizorišča, maske pa lahko snamemo le, ko smo sami v sobi. Nam pa 
hrano recimo pripravljajo roboti. Niso prav odlični kuharji. Z vlakom, ki sploh nima 
strojevodje se vozimo 350 km/h. V Pekingu skoraj nikoli ne sneži pa so vseeno 
pripravili smučišča. Bali smo se smoga in slabega zraka, pa je že cel teden sončno 
pa tudi zelo mrzlo. Na prizoriščih pri smučarjih in smučarskih skakalcih tudi -20*C. 
Sloveniji napovedujejo da bi lahko osvojila tri medalje. Nastopilo bo 43 športnikov. 
Držite pesti! Mi se zbudimo 7 ur pred vami, že jutri pa bi se lahko okoli kosila veselili 
medalje skupaj s smučarskimi skakalkami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://cist-hudo.rtvslo.si/predvajaj/infodrom/174845446
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Priloga 8: Preizkus znanja št. 6 

Ime in priimek: _________________________                 Datum: ____________    
TOČKE: _____ / 20 

POSLUŠANJE Z RAZUMEVANJEM (OPIS ŽIVALI) 

 Prisluhni opisu in reši spodnje naloge.                 

                         

1. Ali so naslednje trditve o rjavem medvedu pravile? Obkroži.                                
___/6 

Medved je poleg volka danes največja živeča zver na Zemlji. DA  NE NI V 

BESEDILU. 

Samice v povprečju tehtajo od 85 do 160 kg. DA NE NI V 

BESEDILU. 

Ob rojstvu so medvedji mladiči podobne velikosti kot 

novorojenčki.  

DA NE  NI V 

BESEDILU. 

V Sloveniji je letno odstreljenih povprečno 130 medvedov.  DA NE NI V 

BESEDILU. 

Med zimo medved ne je, zato se njegova masa zmanjša. DA NE NI V 

BESEDILU. 

Pogosto se zgodi, da medved zaide v bližino človeških bivališč.  DA NE NI V 

BESEDILU. 

 

 

2. Dopolni povedi s podatki, ki si jih slišal/-a v opisu.                                                  
___/4 

Rjavi medved je edina _________________ _________________ medveda, ki pa 
živi po vsej severni polobli. 

Odrasle samice so dolge v povprečju _________ cm in visoke _______ cm, samci 
pa so približno 10 cm večji.  

Medvedke se parijo __________ in  ____________, mladiče pa skotijo 
________________.  

Medvedi imajo pomembno vlogo tudi kot _______________________ 
_________________  rastlinskih vrst, kot ________________________ pa so 
pomembni gozdni čistilci.  
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3. Ali medvedi dlje živijo v naravi ali ujetništvu? Kaj meniš, zakaj?                          
___/2 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

4. Kateri dve lastnosti, ki vplivata na hitro rast mladičev, ima medvedkino 
mleko? ___/1 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

5. Kakšen odnos imajo samci do mladičev drugih samcev? Kako pravimo 
temu pojavu?                                                                                                                               
___/2 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

6. Kako se medved jeseni pripravlja na zimo? Kaj se zgodi z njegovo maso?                       
___/2 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

7. Kakšno vlogo ima medved kot plenilec na vrhu prehranjevalne verige?               
___/1 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

8. V besedilu sta našteti dve posledici medvedovih obiskov naselij. Katera 
od njiju povzroči več škode? Razloži.                                                                                                                      
___/2 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Prirejeno po: Vesela šola oktober 2022  

RJAVI MEDVED 

Rjavi medved je poleg severnega medveda največja danes živeča zver na planetu. 
Je tudi edina evropska vrsta medveda, ki pa živi po vsej severni polobli. V Sloveniji 
živi od 750 do 975 medvedov. 

Odrasle samice so dolge v povprečju 150 cm in visoke 70 cm, samci pa so približno 
10 cm večji. Samice tehtajo od 85 do 160 kg, samci pa med 130 in 260 kg, nekateri 
tudi 350 kg. V naravi živijo povprečno do 25 let, v ujetništvi pa tudi do 40 let.  

Medvedke spolno dozorijo pri petih letih, parijo pa se od maja do junija. Januarja 
samica običajno v brlogu skoti enega, redkeje dva oz. tri mladiče. Ti so več kot pol 
manjši od človeškega novorojenčka, tehtajo pa 6,5-krat manj. Drobni in goli mladički 
se le prisesajo na materine seske in začnejo hitro rasti ob pitju zelo mastnega in 
kaloričnega mleka. Za samce medvedov je značilno, da želijo pobiti mladiče drugih 
samcev in tako spodbuditi medvedke, da se parijo le z njimi. Temu pravimo infanticid. 

Jeseni rjavi medved skoraj ves čas je, saj si v tem času pripravlja zaloge tolšče za 
dolge zimske mesece. Takrat se lahko zredi za več kot tretjino svoje mase. Zimo 
predremlje v brlogu, ki si ga poišče v skalnih votlinah, pod previsi ali padlimi drevesi. 
Pozimi se mu telesna temperatura zniža, upočasni pa se tudi srčni utrip. Ker se 
pozimi ne hrani, na ta način varčuje z energijo. S porabo tolšče medved pozimi izgubi 
od 30 do 50 % mase.  

Ker jedilnik medveda po večini ni energijsko bogat, mora pojesti zelo veliko hrane, 
tudi 45 kg na dan. Kot plenilec na vrhu prehranjevalne verige občasno upleni kakšno 
srno ali jelena, s tem pa prispeva k njihovi številčnosti. Na ta način skupaj z volkovi 
vzdržujejo ravnovesje srnjadi in jelenjadi v naravi. Medvedi igrajo pomembno nalogo 
tudi kot raznašalci semen rastlinskih vrst, kot mrhovinarji pa so pomembni gozdni 
čistilci.  

Da si medved zagotovi dovolj hrane, mora prehoditi velike razdalje. Človek pa je 
medveda  s krčenjem njegovega življenjskega prostora pripeljal v bližino svojih 
bivališč, kjer si zver pogosto postreže kar z odpadki ali pa z živalmi v pašnikih. 
Medved se človeka še vedno boji, zato so obiski v naseljih še vedno redki.  
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Priloga 9: Preizkus znanja št. 7 

RISANJE PO NAVODILU                                               

 IME: ____________________ 

 POSLUŠAJ IN NARIŠI. 

Na sredini spodaj nariši klop.   __/1                                   Dosežene točke:   ____ /10 
Levo zgoraj nariši sonce.         __/1 
Desno spodaj je drevo.            __/1 
Pred drevesom je pes.           __/1  
Nad klopjo letajo tri ptice.        __/1 
Desno zgoraj sta dva oblaka.  __/1 
Na levi strani klopce stoji fant.  __/1 
Pred fantom je žoga.                __/1 
Levo spodaj je grm.                 __/1 
Iz grma kuka veverica.            __/1 
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Priloga 10: Preizkus znanja št. 8 

 PRISLUHNI NAVODILOM IN USTREZNO POBARVAJ.  

 Deček spodaj levo ima modro čepico. 

 Deklica s kodri nosi rumeno obleko.  

 Deček zgoraj desno ima zelene hlače z rdečimi žepi.  

 Psiček je rjave barve.  

 Prednje kolo na vozičku je modre barve, zadnje kolo pa črne barve.  

 Deklica, ki skače, nosi rožnato majico z belim srčkom. 

 Deklica zgoraj levo ima pisano majico. 
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Priloga 11: Preizkus znanja št. 9 

Preverjanje poslušanja z razumevanjem (5. razred) 

Ime in priimek: ___________________________                          Točke: ___/15 

 

1. Katere vrste besedila je poslušano besedilo?                                                                   
__/1 
 

a) Opis osebe. 
b) Novica. 
c) Pripoved o življenju osebe.  

 
 

2. O čem govori besedilo?                                                                   __/1 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

3. Ali so trditve pravilne? Obkroži.                                                        ___/5 

Kutijama prihaja iz ene od zveznih ameriških držav.  DA NE 

Kot majhna deklica ni marala šole. DA NE 

Na testu pismenosti je dosegla nadpovprečen rezultat. DA NE 

Na svetu je nepismenih najmanj 773 milijonov ljudi. DA NE 

Babica Kutijama se je naučila pisati v zgodnjem otroštvu. DA NE 

 

 

4. Kaj je Kutijama počela od 16. leta dalje?                                               __/2 

___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

5. Katera njena otroška želja je omenjena v besedilu? Kdaj se ji je 
uresničila?                                                                                                __/2 
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6. Se življenje slovenskih deklic razlikuje od življenja indijskih deklet? 
Utemelji.                                                                                                   __/2 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

 

7. S katerimi težavami se soočajo nepismeni ljudje danes?                   __/2 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Babica v šolskih klopeh 

Prirejeno po:  https://casoris.si/babica-v-solskih-klopeh/  

»Test se mi ni zdel težak«, je dejala Kutijama iz indijske zvezne države Kerala, ko je 
izvedela, da je dobila kar 89 od 100 točk. Toda njen uspeh je bil malce večji od 
tvojega, ko dobiš petico. Pravzaprav precej večji! Kutijama je namreč stara 104 leta. 
In to še ni vse: šele pred kratkim se je naučila pisati in brati. 

Zgodba babice iz Kerale, ki jo je v svet ponesel BBC, je zelo zanimiva. Kot deklica si 
je vedno želela sedeti v šolskih klopeh. Toda starši je niso nikoli poslali v šolo. Pri 
šestnajstih letih so jo poročili in nato sta skrb za družino in delo doma in na polju 
pokopala njene sanje. Uresničila jih je skoraj sto let kasneje, ko se je pred letom dni 
pridružila vladnemu programu za opismenjevanje odraslih. Zaradi odličnega uspeha 
na testu pismenosti je gospa Kutijama postala medijska novica po vsem svetu.  

Toda njena zgodba je le ena izmed podobnih zgodb številnih žensk v revnejših 
državah. Deklice so pogosto prikrajšane za šolanje. Ostati morajo doma in pomagati 
pri gospodinjskih opravilih. A na srečo pismenost deklet in žensk narašča. V večini 
držav je šolanje obvezno, ni pa povsod brezplačno. Tudi starši po vsem svetu se 
zavedajo pomena izobrazbe za svoje otroke. Čeprav živi družina v pomanjkanju, si 
prizadevajo, da bi tako hčere kot sinovi dobili čim boljšo izobrazbo. Še vedno je na 
svetu nepismenih najmanj 773 milijonov ljudi. Zaradi tega se soočajo s številnimi 
težavami. Dobijo le najslabše plačane službe. Izključeni so iz številnih dejavnosti v 
svoji skupnosti in iz političnega odločanja v svoji državi. 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://casoris.si/babica-v-solskih-klopeh/
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-india-59503872
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Priloga 12: Preizkus znanja št. 10 

 

KMETIJA KLANČAR (Poslušanje z razumevanjem) 

Ime in priimek: _______________________ 

Število doseženih točk:  ____/17 

 Oglej si posnetek in reši naloge.  

 

1. Kdo nastopa v posnetku?                                                                   ___/1 

_____________________________________________________________ 

 

2. O čem govori posnetek?                                                                      ___/1 

___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

3. Obkroži črko pred napačno trditvijo.                                                 ___/1 
A) Pred trenutnim lastnikom sta za kmetijo skrbela že dva rodova. 
B) Na kmetiji imajo 60 glav živine. 
C) Ukvarjajo se z živinorejo in gozdarstvom. 

 
4. Kako se razlikuje prehrana živine pozimi in poleti?                             __/2 

___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

5. Kateri izraz za prehrano živine uporabi kmet v posnetku?____________ 

___/1 

 
 
 

6. Pred petimi leti sta se lastnika odločila, da bosta začela izdelovati 
mlečne izdelke. Naštej izdelke, ki jih izdelujejo.                                  ___/3 

______________________________________________________________ 
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7. Katere vrste jogurtov lahko dobimo na kmetiji Klančar?                  ___/2 

___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

8. Ali v posnetku najdemo podatek o avtorju posnetka? Obkroži.   
 
DA          NE 

___/1 
 

9. S katerim namenom so se po tvojem mnenju avtorji odločili za 
oblikovanje in objavo tega posnetka? Razloži.                                    ___/2 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

10.  Kateri vrsti besedil, ki jih že poznaš, je posnetek najbolj podoben? 
Obkroži in svojo izbiro tudi utemelji.                                                 ___/3 
 

a) Novici.         

b) Pripovedi. 

c) Opisu poklica. 

č)  Oglasu.  

 

  
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Kmetija Klančar 

Smo na kmetiji Klančar iz Zadloga. No, midva sva že tretji rod tukaj na tej kmetiji. Moj 
deda in njegov brat sta si kmetijo razdelila na pol. Nasledil ga je moj oče in zdaj jaz.  

V hlevu redimo molznice, 60 glav živine in pred petimi leti sva se odločila, da bova 
pridelovala mlečne izdelke. Veliko poudarka je na prehrani, poleti je to najbolj paša, 
pozimi pa so krave v hlevu. V poletnem času skrbimo, da pripravimo čim bolj 
kvalitetno prehrano oziroma mrv za živino.  

Najprej smo se lotili jogurtov, takoj za tem pa tudi sira. Delamo več vrst sirov, 
klasičnega pa z okusi in prav tako več vrst jogurtov.  Čvrste, tekoče, z okusi, 
navadne … No, potem imamo še skute; mlečno skuto, albuminsko skuto, sir za žar. 
Kar nekaj izdelkov – pridite in poskusite.  

Vir: https://www.youtube.com/watch?v=vLMbaUh_zgw  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vLMbaUh_zgw

