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Povzetek
V teoretičnem delu magistrskega dela so opredeljeni temeljni pojmi s področja skladnje,
besednih vrst in stavčnih členov ter z različnih vidikov predstavljeno razmerje med besednimi
vrstami in stavčnimi členi. Opredeljena je sporazumevalna zmožnost kot eden od temeljnih
ciljev sodobnega jezikovnega pouka ter v njenem okviru še posebej jezikovna in
metajezikovna skladenjska zmožnost, ki posamezniku omogočata razumevanje in tvorjenje
pomensko smiselnih, kontekstualno ustreznih in jezikovno pravilnih besednih zvez, stavkov
in povedi v SKJ ter (avto)refleksijo o njih. V nadaljevanju sta z vidika povezanosti obravnave
besednih vrst in stavčnih členov primerjana učni načrt 1998 in učni načrt 2011; na mestih,
kjer je zaznati največ sprememb, je dodan tudi predlog učnega načrta 2015. Nato je s
pomočjo opazovalnega obrazca predstavljena analiza treh samostojnih delovnih zvezkov, ki
se uporabljajo pri pouku slovenskega jezika v 7. razredu. Po interpretaciji rezultatov sledi
kratek aplikativni del, v katerem je nekaj predlogov nalog, ki bi jih lahko uporabljali učitelji,
da bi obravnavo stavčnih členov tesneje povezali z vlogami različnih besednih vrst in s tem
sistemizirali znanje učencev.

Ključne besede
Besedne vrste, stavčni členi, skladenjska zmožnost, pouk slovenskega jezika.
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Summary
The theoretical part of the master's thesis defines the basic concepts in the field of syntax,
verbal types and sentences, and the relation between word types and sentences is
presented in various aspects. The communicative ability is defined as one of the basic
objectives of contemporary language lessons, and in this context, in particular, the linguistic
and meta-linguistic syntactic ability that enables the individual to understand and form
meaningfully, contextually relevant and linguistically correct phrases, sentences and
sentences in SKJ and (auto)reflection on them. From the point of view of the connection
between the treatment of verbal types and sentences, the curriculum 1998 and the
curriculum 2011 are compared; In the places where most changes are detected, is added a
proposal for the curriculum of 2015. Then, using the observation form, the analysis of three
independent workbooks which are used in the classroom of the Slovenian language in 7th
class in the primery school. After interpreting the results, follows a short application part, in
which there are some suggestions of tasks that teachers could use to tackle the treatment of
sentences more closely with the roles of different word types, thus systemize the knowledge
of students.

Keywords
Word class, sentence elements, syntactic ability, lesson Slovenian language.
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1. UVOD
Za raziskovanje (ne)povezanosti med besednimi vrstami in stavčnimi členi sem se odločila na
podlagi izkušenj. Večkrat se namreč srečujem s težavami, ki jih imajo učenci, ker se po
določenem stavčnem členu ne znajo vprašati. Prav tako nekateri ne ločijo besednih vrst in
stavčnih členov. To jim še večje težave povzroča kasneje, v osmem razredu pri obravnavi
odvisnikov in v devetem pri priredjih.
V magistrskem delu bom zato poskušala na podlagi teoretičnega pregleda besednih vrst in
stavčnih členov opredeliti, kako so besedne vrste in stavčni členi med seboj povezani. V
okviru skladenjske in slovnične zmožnosti bom pogledala medsebojno povezanost in
soodvisnost sestavin. Analizirala bom, kako se te korelacije in soodvisnosti upoštevajo v
učnem načrtu in treh samostojnih delovnih zvezkih.
Pri teoretični opredelitvi temeljnih pojmov bom najprej pregledala, kako so besedne vrste,
stavčni členi in njihovo medsebojno razmerje predstavljeni v Slovenski slovnici Jožeta
Toporišiča (20001). Nato pa bom njegove ugotovitve primerjala s sodobnimi slovenskimi
jezikoslovci (O. Kunst Gnamuš 1981, Žagar 2001, M. Smolej 2011 in Ahačič 2017) ali drugimi
sodobnimi avtorji, kjer bo to potrebno.
V empiričnem delu bom z vidika teoretičnih opisov najprej analizirala učni načrt kot temeljni
dokument, ki bistveno določa učiteljevo delo v razredu in zasnovo učbeniškega gradiva.
Trenutno veljavni Učni načrt za slovenščino v programu osnovna šola (elektronska izdaja
2011) bom primerjala z učnim načrtom za slovenščino iz leta 19982 in kjer bo veliko
odstopanj ali zanimivih ugotovitev, bom dodala še Predlog novega učnega načrta iz leta
2015. Pregledala bom, kje in kako se razlikuje obravnava stavčnih členov in kako je v vsakem
od učnih načrtov eksplicitno ali implicitno nakazana povezanost pri obravnavi stavčnih
členov in besednih vrst.
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Toporišičeva slovnica je bila nazadnje prenovljena leta 2004, vendar se od izdaje iz leta 2000 v poglavjih, ki jih

bom potrebovala za analizo, ne razlikuje, zato bom delala po izdaji 2000.
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Učni načrt, ki sem ga analizirala, je iz leta 2002, zato je ta naveden v virih in pri citiranju. Dostopen je v

Šolskem muzeju v Ljubljani.
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S pomočjo opazovalnega obrazca bom primerjala obravnavo stavčnih členov v treh delovnih
zvezkih za pouk slovenskega jezika v sedmem razredu OŠ, zasnovanih v skladu z učnim
načrtom iz leta 2011. Samostojni delovni zvezki, ki jih bom analizirala, so: Slovenščina 7, 2.
del (2014), Od glasov do knjižnih svetov 7 (2013) in Slovenščina za vsak dan 7, 2. del (2016).
Pozorna bom na umestitev obravnave stavčnih členov (zanimal me bo razred, v katerem se
stavčni členi obravnavajo), na to, kateri pojmi so opredeljeni v obliki definicij, na obseg,
strukturo in grafično oblikovanost njihovih opredelitev ter na morebitno navezovanje na
znanje o besednih vrstah, na navodila, vrste nalog glede na učenčevo dejavnost. Zanimalo
me bo tudi, ali je obravnava zasnovana ob besedilu, ali ima učitelj možnost izbire tem, ali je
obravnava zasnovana po deduktivni ali induktivni metodi ter kateri tipi nalog glede na
spoznavno zahtevnost in učenčevo dejavnost so predvideni. Pogledala bom tudi neverbalne
prvine, npr. obliko in barvo črk, slikovno gradivo in nato analizirala dobljene podatke.
Nazadnje bom poskušala oblikovati didaktične predloge za dejavnosti, ki bi učiteljem
omogočile tesneje povezati obravnavo stavčnih členov z znanjem o besednih vrstah.
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2. TEORETIČNI DEL
2.1 Predstavitev skladnje
M. Smolej (2011) skladnjo opredeljuje kot široko slovnično področje, ki ga lahko zelo površno
in posplošeno delimo na tri medsebojno povezane ravni: pomensko, strukturno in besedilno
skladnjo. Pri tem poudarja, da so vse ravni med seboj povezane in vplivajo druga na drugo.

Jože Toporišič (1992: 274) v Enciklopediji SJ skladnjo opredeli kot »tisti del nauka o besedilu,
ki raziskuje naravo (in nato podaja tipologijo) medsebojnih zvez besed, zvez besednih zvez,
stavkov in povedi, ali ki uči, kako se poved in njene sestavine tvorijo,« v Slovenski slovnici
(2000: 487) pa:
»Skladnja ali sintaksa je poseben del slovničnega nauka o jeziku. Uči, kako se delajo (oz. kako
so narejene) pravilne povedi in njihovi deli. Povedi in njihove dele skladamo in
prepoznavamo na podlagi skladenjskih vzorcev iz besed in stalnih besednih zvez (in iz delov,
ki so že sami lahko povedi), pri tem pa zmeraj upoštevamo tudi položaj povedi v danem
besedilu oz. v njegovem delu.« Čeprav v slovnici opredelitev skladnje razširi z upoštevanjem
sobesedilnega konteksta, je v obeh definicijah v ospredju strukturni vidik. V Novi slovenski
skladnji je skladnja predstavljena sinhrono, opira se na strukturalno jezikovno teorijo, po
kateri se jezikovna znamenja medsebojno določajo, in sicer na podlagi besedil in besednih
zvez. V veliki meri je upoštevana tudi pomenska stran jezika. Toporišič se je z vezljivostjo in
udeleženskimi vlogami dotaknil tudi pomenske ravni skladnje – ki pa jo na neki način
obravnava ločeno. Teži k formalizaciji opisa jezikovnih dejstev in se skuša enako zanimati za
jezikovno analizo in sintezo, kar posledično pripelje do spremenjenega pojmovanja stavčnih
členov in prirednih razmerij ter do uvedbe razlikovanja med pojmoma stavek in poved. V
okviru besedilne skladnje je raziskoval in deloma formaliziral tudi besedni red, ne samo
besedni red stavčnih členov v okviru prostega stavka, ampak tudi besedni red besednih zvez.

Kot omenja Golobič (2014) se je z besedilno skladnjo ukvarjal že Breznik na začetku 20.
stoletja, ko je raziskoval besedni red. Nato Škrabec, ki je predvsem presojal Breznikovo
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teorijo. Z besednim redom in skladenjskim besedotvorjem se je veliko ukvarjala A. Vidovič
Muha, ki je v oceni Nove slovenske skladnje Toporišiča navedla nekaj upravičenih pripomb in
drugi avtorji. Danes se z raziskovanjem skladnje veliko ukvarja A. Žele, ki razpravlja predvsem
o vezljivosti in v ospredje postavlja korpusni pristop3. Napisala je učbenik z naslovom
Slovenska besedilna skladnja z jezikovnosistemskega vidika, v katerem s tematskimi poglavji
obravnava področja skladnje.
S skladnjo se veliko ukvarja tudi M. Smolej (2011).

S pomensko skladnjo se je v našem prostoru ukvarjala predvsem O. Kunst Gnamuš (1981,
1984/85, 1992), v 80-ih in 90-ih letih prejšnjega stoletja. Pri raziskovanju se je opirala na
tvorbeno – pretvorbeno slovnico, v kateri je jezik opredeljen kot proces in zmožnost.
Zagovornike te slovnice jezik zanima kot duševna dejavnost, ponotranjen sestav pravil, po
katerih tvorimo povedi in besedila in ne kot sestav znamenj. Zato mora skladnja opisati
sestav pravil, po katerih prevajamo pomen v izraz. Jezik je tvoren, dinamičen in ustvarjalen
proces upovedovanja. Prepoznala je tri pomenske sestavine povedi (kontekstna,
propozicijska in naklonska), ki jih moramo dojemati sočasno in celovito. Kontekstna
sestavina je tista, ki poved povezuje z govornim položajem, sobesedilom in naslovnikom. V
sporočilo povedi je vedno preslikana pomenska sestava nekega dejanskega stanja, ki jo
imenujemo propozicijska. Kot tretjo navaja naklonsko sestavino, ko med sporočanjem
sporočevalec zavzame razmerje do sporočane vsebine: trdi ali zanika, da obstaja, lahko po
njej vprašuje, ali izraža zahtevo ali željo, naj se udejanji. Trudila se je prenoviti pouk skladnje.
Kot enega izmed problemov navaja, da šola ne uzavešča razmerij med oblikoslovno in
skladenjsko ravnino, ki ju spoznava kot medsebojno neodvisni, kar velja še danes. Učenci
namreč spoznavajo jezik na različnih ravninah, ne spoznavajo pa funkcionalnih razmerij med
njimi. Njo je zanimala pomenska sestava povedi in vloge posameznih členov. O. Kunst
Gnamuš (1981) trdi, da je za učenca pri izbiri pravilnega stavčnega razmerja pomembna
izkušnja, ne jezikovna logika in da mora učenec najprej razumeti pomensko sestavo, šele
nato lahko oblikuje stavek. V primerih, ko je razmerje med pomenom in obliko zapleteno,
veliko učencev odpove. »Če učenec ne obvlada skladnje stavka in stavčnih zvez, to ne vpliva
3

Korpusi postajajo izhodišče jezikovne analize.
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samo na pravilnost, lepoto in bogastvo njegovega izražanja, ampak ima usodne posledice za
razvoj njegovega abstraktnega mišljenja. Otrok se ni zmožen odtrgati od sveta konkretne
izkušnje in lahko dobro sklepa ob konkretnem gradivu, odpove pa, ko se je treba postaviti na
jezikovno raven in sklepati na podlagi jezikovno danih sodb.« (Kunst Gnamuš 1981: 20)
Poved je lahko slovnično pravilna, vendar nesmiselna, lahko pa je tudi smiselna, vendar
slovnično nepravilna, na kar moramo biti pri pomenskem razmerju posebej pozorni. V eni
povedi so lahko uresničeni enaki skladenjski pomeni (dejanje, vršilec, cilj dejanja) in enake
skladenjske vloge (osebek, povedek, predmet), sporočila povedi pa so različna (Pisatelj je
napisal izjemen roman. Pisatelj je bil nagrajen s prestižno nagrado.). Povedi lahko opravljajo
različne pomenske funkcije in se kot enote sporočanja pomensko razlikujejo. Sporočilo
povedi je izraz sporočevalčevega razmerja do predmetne vsebine in naslovnika. Sporočilno
funkcijo določa sobesedilo (kontekst) in ne slovnična sestava povedi. Nekatere povedi so
zunaj sobesedila razumljive, nekatere nerazumljive. Svoj dejanski pomen povedi dobijo šele z
rabo (Kunst Gnamuš 1981).
Učni načrt 2011 izhaja iz formalne skladnje, pomembna je vezljivost, ki je
pomenskoskladenjski in strukturnoskladenjski pojav. Na pomenski ravni nas zanima
predvsem vezljivost glagolskih pomenov (število in vrsta oziroma pomen udeležencev), na
strukturnoskladenjski pa predvsem funkcija udeležencev (vrste in število določil) (Smolej
2011: 23).

2.2 Predstavitev povezanosti besednih vrst in stavčnih členov
2.2.1 Toporišičeva teorija besednih vrst in njihova skladenjska vloga

Znotraj skladnje Toporišič govori o skladnji besede. Besede se namreč na podlagi skladenjske
vloge, ki jo opravljajo, delijo na besedne vrste (samostalniške besede, pridevniške besede,
prislove in povedkovnike, pa na glagole in slovnične besedne vrste (veznik, predlog, členek,
medmet). »Vsaka besedna vrsta (oz. njena podskupina) je namenjena opravljanju posebne
skladenjske naloge v okviru stavka, tj. najmanjše možne povedi, ki pa je lahko že sama
samostojno sporočilo.« (Toporišič 2000: 487)
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Pred Toporišičem so se z besednimi vrstami ukvarjali Breznik (1916) in avtorji Slovenske
slovnice - slovnice štirih (1956) (Bajec, Kolarič, Rupel ter Šolar4). V nadaljevanju se bom
osredotočala na Toporišiča, Žagarja, M. Smolej in Ahačiča. Kjer bo potrebno bom dodala še
druge sodobne slovenske avtorje.
»Besedne vrste, v okviru oblikoslovja, so obravnavane kot pojmi za množice besed z enakimi
skladenjskimi vlogami in drugimi lastnostmi (npr. tvorjenost, slovnične kategorije,
konverznost ipd.). Skladenjske in druge lastnosti posamezne besedne vrste morajo biti
razločevalne. Kolikor kaka podmnožica danih besed nima vseh razločevalnih lastnosti, ampak
samo nekatere, gre za delitev prvotne množice na podskupine, konkretno npr. na zaimke in
nezaimke.« (Toporišič 2000: 255)
»Po tej teoriji je v slovenskem knjižnem jeziku 9 besednih vrst; te so: samostalniška beseda
(substantival), pridevniška beseda (adjektival), glagol (verbum), prislov (adverb),
povedkovnik (predikativ), predlog (prepozicija), veznik (konjunkcija), členek (partikula) in
medmet (interjekcija).« (Toporišič 2000: 255) Pred Toporišičem sta bila tudi števnik in zaimek
besedni vrsti. Zaimek je postal podvrsta samostalniške in pridevniške besede, števnik pa
podvrsta pridevniške besede. Besednovrstni status pa sta pridobila členek in povedkovnik
(Golobič 2014: 14). Žagar v Slovenski slovnici (2001) sledi Toporišičevi teoriji in loči 9
besednih vrst. Tu ne moremo mimo dejstva, da Ahačič (2017) v Kratkoslovnici,5 med besedne
vrste uvršča števnik in zaimek, torej imamo zopet 10 besednih vrst (med besedne vrste ne
prišteva povedkovnika).
Toporišič (2000) po pregibnosti besedne vrste deli na pregibne in nepregibne. Pregibne so
samostalniška in pridevniška beseda, ki se sklanjata, glagol, ki se sprega, in deloma
povedkovnik, med nepregibne uvrščamo prislov, predlog, veznik, členek, medmet in deloma
povedkovnik. Samostalniško besedo razume kot nadrejeni pojem in torej obsega vse besede,
katerih skupna lastnost je specifična skladenjska funkcija. Podrejeni pojem izključuje besede,
4

Šolar kot soavtor ni naveden.

5

Kratkoslovnica, slovenska slovnica za osnovno šolo je napisana za osnovnošolce in za vse, ki bi radi čim

osnovnejši in kratek vpogled v slovnični opis slovenskega jezika. Kratkoslovnica ni okrajšava, ampak vsebinska
prilagoditev in vsebinska poenostavitev znanstvene slovnice. Avtor poudarja, da ne gre za učbenik ampak je to
priročnik (tako avtor v predgovoru) (Ahačič 2017).
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ki si ne delijo določenih oblikoslovnih in pomenskih lastnosti. Posamostaljeni pridevnik tipa
dežurni se uvršča med samostalniške besede, vendar ne med samostalnike, ker ohranja svojo
izvorno sklanjatev in zato ne ustreza oblikoslovnem kriteriju samostalniške sklanjatve. Prav
tako samostalniški zaimki ne spadajo med samostalnike, ampak znotraj samostalniške
besede tvorijo svojo podvrsto (Toporišič 2000, Golobič 2014: 14). Ahačič (2017) uvršča
števnik in zaimek med pregibne besedne vrste.
Toporišič je »zavračal dotedanje kriterije za definiranje in oblikovanje besednih vrst.
Preveliko težo sta imela pomenski in oblikoslovni vidik. Pomenski se mu zdi neupravičen, ker
se lahko denimo izražanje dejanja kot temeljna značilnost glagola izraža tudi z drugimi
predmetnopomenskimi besednimi vrstami: delati – delanje (samostalnik), delajoč –a –e; -ega
(pridevnik), delaje/delujoč/-vši (prislov), delal/-n –a –o (povedkovnik). S tem se torej izgubi
ločevalna lastnost in kriterij postane irelevanten. Podobno lahko ugotovimo tudi za druge
besedne vrste. Nekatere »izvorne« besede imajo sposobnost prehajanja v druge besedne
vrste in s tem opravljanja novih skladenjskih vlog, vendar se po tem izražanje pomena
(bistveno) ne spremeni (Toporišič 1979/1980: 203).« (Golobič 2014: 14)
»Da bi odpravil in presegel omejitve pomenskega in oblikoslovnega določanja besednih vrst
je Toporišič uporabil skladenjski kriterij pri postavitvi svoje besednovrstne teorije, upošteval
je torej »vedênje v govorni verigi.« (Toporišič 2000: 109) V določeno besedno vrsto tako
spadajo besede z enako skladenjsko vlogo. Upošteva sicer tudi druge lastnosti, in sicer
»tvorjenost, slovnične kategorije, konverzivnost ipd.« (Toporišič 1976: 192) Kot je značilno za
strukturalizem, poudari pomembnost razločevalnih lastnosti. Če skupina besed nima katere
razločevalne lastnosti, se zanjo ustvari podskupina. »S tem ko se oblikoslovje ukvarja s
skladenjskimi vlogami, se približuje skladnji, besedne vrste tako postanejo mnogo bolj
povezane s stavčnimi členi. Toporišič je v Novi slovenski skladnji postavil načelo, da mora
imeti vsaka besedna vrsta ustreznik v stavčnem členu, in to načelo je eden izmed temeljnih
argumentov za obstoj povedkovnika.« (Golobič 2014: 15)
Samostalniška beseda ima naslednje skladenjske vloge oz. naslednjih 7 rab: rabi se kot
osebek, neposredni predmet, predložni predmet ali prislovno določilo, povedkovo določilo in
povedkov prilastek, svojilno ob pomožniku, nastopa pa tudi kot prilastek ob drugi
samostalniški besedi (Toporišič 2000: 273). »Osebkovna in predmetna raba sta primarni,
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ostale so sekundarne. Hierarhično gledano se samostalniška beseda deli naprej na
samostalnik in samostalniški zaimek (k samostalnikom Toporišič prišteva tudi glagolnike).
Pomensko določilo samostalniških besed je izražanje predmetnosti ali pa izražanje razmerja
do le-te.« (Golobič 2014: 16) Z ozirom na njihov izvor ločimo tvorjene oz. motivirane in
netvorjene oz. nemotivirane. Inherentne slovnične kategorije, so spol s podspoloma
človeškosti in živosti, sklanjatev (4 tipi krat 3 spoli nam dajo 12 sklanjatev), sklon, oseba,
določnost, številskost in število. Samostalniške besede lahko prehajajo v druge besedne
vrste. Prehod v pridevniško besedo je načeloma priponski »tak iz gozda – gozden« (Toporišič
2000: 276). Redko s sprevrženjem (konverzijo) bomba film. Posamični konverzni prehodi so
še v povedkovnik (Bilo je mraz; Strah me je) ali prislov (sila zanimiv). (Toporišič 2000: 273276). Žagar v Slovenski slovnici (2001) loči 4 moške, 4 ženske in 3 srednje sklanjatve (2.
srednje sklanjatve nima). Ahačič (2017) v Kratkoslovnici loči štiri sklanjatve; moško, prvo in
drugo žensko ter srednjo sklanjatev.
Pridevniška beseda je skladenjsko lahko levi prilastek (lepa hiša, tista hiša), to je primarna
vloga, lahko je povedkovo določilo (biti lep, biti tak) ali povedkov prilastek (hoditi bos, hoditi
tak) (Toporišič 2000: 317). »Pridevniška beseda pozna tri podvrste: pridevnik, pridevniški
zaimek in števniški pridevnik. Števniški pridevnik je podvrsta, nastala iz nekdanje samostojne
besedne vrste števnikov. V izdaji Slovenske slovnice iz leta 2004 jih preimenuje nazaj v
števnike.« (Golobič 2014: 16) Specifična inherentna lastnost pridevniških besed je
stopnjevalnost. Druge slovnične lastnosti so odvisne od samostalniškega jedra, od katerega
jih prevzame oz. se z njim ujema: spol, sklanjatev, oseba, določnost, številnost in število.
Pomensko izražajo svojskost samostalniške besede. Glede na pomen poznamo lastnostne,
vrstne, svojilne in količinske. Tako kot samostalniške besede se tudi pridevniške izvorno
delijo na tvorjene oz. motivirane in netvorjene oz. nemotivirane (Golobič 2014: 16). Žagar
(2001) v pridevniško besedo uvršča tudi deležnik, medtem ko Toporišič v pridevniško besedo
uvršča le deležnik na -č in deležnik stanja na -n/-t. Žagar (2001) pridevnike deli po pomenu,
vendar ne pozna količinskih, prav tako delitev zasledimo tudi pri Ahačiču (2017), zanj je
števnik posebna pregibna besedna vrsta.
Prislovi se od ostalih dveh imenskih besednih vrst razlikujejo po svoji nepregibnosti.
Skladenjsko je njihovo primarno mesto v prislovnem določilu (kraja, časa, lastnosti, vzroka),
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ki določa povedek, ko so ob samostalniku, opravljajo skladenjsko vlogo prilastka (tako tudi
Žagar 2001: 297). Uvrščamo jih med polnopomenske besede in izražajo okoliščine, tj.
prostor, čas, lastnost in vzrok glagolskega dejanja. Z ozirom na to ločimo prostorske (Žagar:
2001 jih poimenuje krajevne), časovne, lastnostne in vzročnostne prislove (Toporišič 2000:
407–409, Golobič 2014: 16). Ahačič ločuje krajevne, časovne in načinovne prislove in pove,
da se z istimi vprašalnicami kot po prislovih sprašujemo tudi po besednih zvezah v
prislovnem določilu, obenem pa so prislovi tudi vprašalnice, s katerimi po takšnih besednih
zvezah sprašujemo. S tem nam jasno sporoča, da je potrebno povezati besedno vrsto prislov
s stavčnim členom prislovno določilo (Ahačič 2017: 36).
Skladenjska vloga glagola je povedek ali kopula, v primeru, da je glagol nepolnopomenski. To
velja za osebne glagolske oblike. Pomensko gledano »izražajo dejanje (vrniti se, iskati), stanje
(viseti), potek (razpasti, bleščati se), obstajanje (biti), zaznavanje (čutiti), spreminjanje
(usihanje) in še odnos do vsega tega (marati).« (Toporišič 2000: 345) Ahačič pravi, da so
glagoli lahko polnopomenski (v stavku stojijo samostojno), lahko so pomožni (glagol biti, z
njegovo pomočjo tvorimo sestavljene glagolske oblike) ali naklonski (stojijo ob
polnopomenskem glagolu v nedoločniku). Pri glagolu nas Ahačič usmeri k besednim zvezam
in predmetu in s tem nakaže povezavo, s katero pojasni, da je lahko stavčni člen predmet,
sestavljen iz več besed, v njegovem jedru pa je vedno samostalnik. Navaja tudi vezavo
glagolov z različnimi skloni (imam + tožilnik, dam + dajalnik …) (Ahačič 2017: 33).
Povedkovnik6 je obravnavan kot skupina predmetnopomenskih besed, ki se skladenjsko rabi
kot povedkovo določilo ali pa se besede rabijo kot take. K povedkovnikom spadata tudi oba
opisna deležnika in nedoločnik, ki se veže z naklonskimi in faznimi glagoli, sicer pa tudi
besede, ki so izpeljane in sprevržene iz ostalih besednih vrst. Glede na pomen označujejo
stanje narave, stanje in razpoloženje doživljavca zunanjega in notranjega sveta in
vrednotenje (Toporišič 2000: 412). V slovenskem prostoru se je s povedkovnikom teoretično
ukvarjalo več jezikoslovcev, v 70-ih letih prejšnjega stoletja I. Kozlevčar, v zadnjih letih,
natančneje zadnjih 15 let se s povedkovnikom intenzivno ukvarja A. Žele. Sprva je
povedkovnik priznavala kot besedno vrsto in mu pripisovala skladenjsko vlogo povedkovega
6

Glede povedkovnika je v slovenskem jezikoslovju več različnih opredelitev, vendar se z njimi natančneje ne

bom ukvarjala.
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določila, pri poznejših dognanjih pa ga je videla kot pomenskoskladenjsko kategorijo oziroma
kategorijo povedkove rabe oziroma kot povedkovo kategorijo stanja/lastnosti (Golobič 2014:
26). S povedkovnikom se je ukvarjala tudi A. Vidovič Muha, ki pa v svojem pogledu na
besedne vrste bistveno ne odstopa od Toporišičevega mnenja. O povedkovniku je bilo
napisanih tudi nekaj diplomskih del (N. Lampret, 2013, Golobič 2014), katerih ugotovitve so
vključene v to delo. Žagar (2001) se ravna po Toporišiču, pri Ahačiču (2017) pa povedkovnika
ni (ga ne obravnava),7 predstavljen je v slovnici za srednje šole.
Predlogi se rabijo kot sredstvo za izražanje razmerja med neenakovrednimi besedami ali
besednimi zvezami znotraj stavka. Ločimo prave in neprave (tudi drugotne) predloge. Pravi
se rabijo samo kot predlogi, nepravi pa se lahko rabijo tudi kot prislovi, samostalniki ali kaj
drugega (Toporišič 2000: 413, Žagar 2001: 304).
Vezniki8 so nepregibna besedna vrsta in se rabijo za izražanje neodvisnega (prirednega) ali
redkeje odvisnega (podrednega) razmerja med stavki oziroma med dvema deloma sporočila,
pri tem pa ne vpliva na pregibanje (to je značilnost predloga) (Toporišič 2000:426).
Opravljajo skladenjsko vlogo, nimajo pa stavčnočlenske.
Členek (ali partikula) je nepregibna beseda, ni stavčni člen. Lahko je že sam po sebi stavek,
lahko pa gostuje v drugem stavku (zmeraj pa je zamena za polni stavek) (Toporišič 1982: 13).
Kot samostojna besedna vrsta je v slovenski slovnici od leta 1974, pred tem so bile besede, ki
jih danes uvrščamo v skupino členkov, večinoma obravnavane kot prislovi (Smolej 2011: 12).
Pri določanju besednih vrst in stavčnih členov je velikokrat težavno razlikovanje med prislovi
in členki. Načeloma je bistvena razlika, da se po prislovih lahko vprašamo in na osnovi
vprašalnice tudi določamo njihovo stavčnočlensko vlogo, po členkih pa se ne moremo
vprašati (prav tam: 14). »Pri tem moramo biti pozorni, da odgovor vedno predstavlja samo
prislov oz. samo tisti stavčni člen, po katerem sprašujemo (Jutri bo deževalo. → Kdaj bo
7

Vprašanje je, kaj potem storiti s števnikom in zaimkom, ki ju Ahačič uvršča med besedne vrste, Toporišič pa ju

kot podvrsti umešča v samostalniško in pridevniško besedo.
8

Veznikom pogosto pripisujemo samo skladenjsko (slovnično) vlogo, ne pa tudi pomenske. Lang (v Kunst

Gnamuš, 1981) je trdil, da imajo vezniki tako kot druge besedne vrste samostojni leksikalni pomen, vendar
njihovega pomena ne moremo določiti kot označevalno razmerje med zaznamujočim (veznikom) in
zaznamovanim (konkretnim ali pojmovnim denotatom).
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deževalo? Jutri.; vendar: Tudi Ana je zbolela. → Kdo je zbolel? Tudi Ana. in ne *Tudi., kar
dokazuje, da je členek strukturno nezmožen in kot tak ne opravlja stavčnočlenske vloge.).«
(prav tam: 14) (Toporišič 2000: 445, Žagar 2001: 314).
Medmet je vedno beseda stavek (Toporišič 1982: 13). Medmeti so besedna vrsta, poznamo
razpoloženjske (oh, eh, ih), posnemovalne (bim bam zvoni zvon) in velelne (pst, št) (Toporišič
2000: 451). Lahko se sprevržejo v druge besedne vrste, zlasti v povedkovnik To bo joj - hudo
(Žagar 2001: 317).
Tako kot Toporišič razlikuje 9 besednih vrst, jih tudi M. Smolej, čeprav ona navaja 8 oziroma
9 besednih vrst (odvisno ali povedkovnik uvrščamo med besedne vrste ali ne), ki jih deli na
pregibne in nepregibne. Znotraj te delitve navaja, da vlogo stavčnih členov opravljajo
oziroma so skladenjsko strukturne: samostalniška beseda, pridevniška beseda, glagol, prislov
in povedkovnik (Smolej 2011: 12). Navaja tudi, da je za ustrezno prepoznavanje stavčnih
tipov in, natančneje gledano, samih sestavin stavka, stavčnih členov, nujno poznavanje vseh
besednih vrst in njihovih kategorialnih oz. slovničnih in skladenjskih lastnosti. Tudi tu se kaže
tesna obojestranska povezanost in odvisnost med samo besednovrstno določitvijo in
stavčnočlensko analizo. Besednovrstna določitev je namreč odvisna tudi od skladenjske
vloge, ki jo opravlja določena beseda v stavku, oz. od njene zmožnosti/nezmožnosti
stavčnočlenskega funkcijskega udejanjanja (prav tam: 12).

2.1.2.2 Stavčni členi

Stavčne člene obravnavamo pri zgradbi stavka. Po Toporišiču je stavek pojmovan kot besede,
zbrane okrog ene osebne glagolske oblike in kot najmanjša možna samostojna poved, ta pa
je najmanjša samostojna enota besedila. Stavek je zgrajen iz sestavin, ki jih imenujemo
stavčni členi. Te sestavine so: osebek ali subjekt, povedek ali predikat, predmet ali objekt,
prislovno določilo ali adverbiale, povedkov prilastek ali verbalni atribut in povedkovo
določilo ali predikatno določilo (Toporišič 2000: 555). O. Kunst Gnamuš (1981) piše, da je
stavek sestavljen iz sestavin – stavčnih členov, ki imajo skladenjski pomen in po katerih se
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vprašamo z značilnimi vprašalnicami. Določamo jih lahko pomensko, oblikovno,
besednovrstno in z vprašalnico.
Toporišič v članku O stavčnih členih in razmerju med povedkom in osebkom9 prenovi teorijo
stavčnih členov slovnice štirih. Kritizira tradicionalno slovnico Bajca, Kolariča, Rupla in
Šolarja, ki stavčnih členov sploh ne definira in ne izdela teorije te problematike. Ugotovi, da
»za osebek, prislovno določilo in povedkovo določilo pa sploh ni nikjer rečeno, da so stavčni
členi«. (Toporišič 1982: 149) Zanj je stavčni člen »beseda ali skupina besed, ki opravlja
tipično vlogo v stavčni zgradbi, je v čisto določenem razmerju do sobesedila, ima tipične
oblikovne značilnosti in se da ugotoviti s posebnimi vprašalnicami«. (Toporišič 1982: 149)
Žagar (2001) pravi, da so »med besedami in stavki še neke jezikovne enote, ki jih imenujemo
stavčni členi. Navadno jih ugotavljamo z nadomeščanjem besed ali besednih zvez z
vprašalnimi zaimki ali prislovi (kdo, kaj, kje, kam idr.).« (Žagar 2001: 81) Ahačič (2017) navaja,
da je stavčni člen sestavljen iz ene besede ali iz besedne zveze in da so tudi odvisniki stavčni
členi. Taka opredelitev je zelo pomembna, ker kot ugotavlja N. Lampret (2016) v
magistrskem delu, podatek o razmerju med besedo in stavčnim členom pogosto umanjka.
»Za celostno razumevanje jezikoslovnega pojma stavčni člen je pomembno učenčevo
poznavanje, da besede predstavljajo znamenja, ki opisujejo oz. poimenujejo stvarnost,
logična razmerja znotraj stvarnosti, lahko izražajo odnos do nečesa ipd.« (Lampret 2016:
173)
M. Smolej (2011) stavčne člene opredeli kot »stavčne enote, ki opravljajo določeno stavčno
oziroma strukturno skladenjsko vlogo. Določamo jih glede na pomen, obliko in položaj v
stavku. Pri tem so nam v pomoč vprašalnice oziroma diagnostična vprašanja.« (Smolej 2011:
59)
Toporišič (1982) pozna štiri glavne stavčne člene: osebek, povedek, predmet in prislovno
določilo (kraja, časa, vzročnosti, načina (lastnosti)). Ti so samostojni, torej niso del katerega
drugega stavčnega člena. Nesamostojna sta povedkovo določilo in prilastek,10 ki sta vedno
9

Toporišič 1982: 143–161
Povedkovega določila in prilastka se po UN 2011 ne obravnava, zato se z njima ne bom obširneje ukvarjala.

10

Sicer menim, da bi bilo smiselno, da se v osnovnošolsko obravnavo slovnice zopet vključi obravnava prilastka,
ker njegovo poznavanje umanjka pri obravnavi odvisnikov v 8. razredu.
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del katerega izmed glavnih stavčnih členov (povedkovo določilo je lahko le del povedka)
(Toporišič 1982: 148). »Na tem mestu še ne ločuje med obsamostalniškim (ali obprislovnim)
in povedkovim prilastkom, to stori kasneje, v prvi izdaji svoje slovnice.«(Golobič 2014: 17) Če
stavčne člene uredimo hierarhično, sta na vrhu osebek in povedek (osebek vpliva na
povedek oziroma osebek se ujema s povedkom), raven nižje predmet in prislovno določilo,
najnižje so nesamostojni stavčni členi. Pomembna razlika je, v primerjavi s slovnico štirih, da
njegova teorija smatra povedkovo določilo in prilastek le kot del določenega glavnega
stavčnega člena in ne kot samostojen stavčni člen (Toporišič 1982: 149). Toporišič (1982)
pravi, da bi morale dobre definicije stavčnih členov, le te zaobseči z vseh štirih plati: z
vsebinske, skladenjske, oblikovne ter s stališča vprašalnice, ki ji stavčni člen odgovarja.
Osebek je »stavčni člen«, ki »skladenjsko načeloma ujemalno uravnava povedkovo obliko,
/…/izraža se s samostalniško besedo, táko besedno zvezo ali stavkom oz. polstavkom, tudi z
golim nedoločnikom«. (Toporišič 1992: 167) Izraža vršilca dejanja, nosilca stanja ali poteka
(Toporišič 1976: 475).11 Osebek in povedek oblikovno poveže v članku O stavku, stavčnih
členih in razmerju med povedkom in osebkom.12 Osebek povedku določa obliko v osebi,
številu in spolu. Po njem se vprašamo Kdo ali kaj + [povedek]? Skladenjsko načeloma
ujemalno uravnava povedkovo obliko. Žagar (2001) ne poveže osebka z besednimi vrstami,
niti ne pove, da je lahko osebek sestavljen iz več besed. (Ahačič 2017) zapiše, da je osebek
lahko sestavljen iz več besed, njegovo jedro pa je vedno samostalnik.
Povedek je stavčni člen, ki izraža dejanje oz. dogajanje v času (predpretekli, pretekli, sedanji
in prihodnji), načinu (tvorni in trpni) in naklonu (pripovedni, velelni ali pogojni) (Toporišič
2000: 611). »Sestoji iz osebne glagolske oblike polnopomenskega glagola (Vso noč je
deževalo) ali iz take oblike pomožnega glagola (vezi) + dopolnila povedka, tj. povedkovnika
(povedkovnega določila) /…/ Oblikovno je povedek odvisen od osebka (Krave so mukale,
konji rezgetali), vez pa je odvisna tudi od povedkovega določila, če ima močnejšo slovnično
kategorijo.« (Toporišič 1992: 199–200) Po povedku se vprašamo Kaj [kdo] dela? Kaj se
11

M. Smolej (2011) loči naslednje najpogostejše udeleženske vloge, ki jih označuje osebek: vršilec dejanja,

povzročitelj dejanja, pobudnik dejanja, nosilec dejanja ali dogajanja, nosilec stanja, prizadeto, prejemnik in
sredstvo.
12

Toporišič 1982: 143–159
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dogaja? Kaj se zgodi? Žagar (2001) obravnava osebek in povedek skupaj, pravi, da sta glavna
stavčna člena in oba sta lahko sestavljena iz ene ali več besed, vendar povedek ni vse, kar je
povedano o osebku, ampak samo tisto, kar zadostuje za osnovno obvestilo. Ahačič (2017)
zapiše, da je povedek lahko sestavljen iz več besed in v njem vedno stoji glagol.
Povedkovo določilo13 stoji ob pomensko nepopolnih glagolih oz. pomožnikih. Kot
najsplošnejše Toporišič (2000) prepozna glagole biti, (p)ostati in imeti: »Tvoj oče je še mlad;
postal si nekam molčeč; Stanovanje imate zelo lepo urejeno« (Toporišič 2000: 612).
Naslednjo skupino pomožnikov predstavljajo glagoli zdeti se, izgledati, videti, ostajati,
pokazati in predstavljati: »Zdeli so se mi zadovoljni; Videti si zdrav; Izgleda mlad; Vse to
ostaja negotovo; Izkazal se je kot strokovnjak; Pokazal se je zelo dober delavec; To zame ne
predstavlja nobene napake«. (Toporišič 2000: 612) Naklonski glagoli (moči, morati, hoteti,
smeti in imeti v smislu ʽmoratiʼ), naklonski izrazi npr. nujno, treba ter fazni glagoli, ki
vsebujejo vez, v kateri so glagoli tipa začeti in nehati in povedkovo določilo, v katerem so
medmeti ali izglagolski samostalniki. »Vršimo popravila nogavic – popravljamo; Ne delaj
greha! – Ne greši!; Stroj dela puh-puh-puh; Kača reče sss; Zvonček dela cin-cin-cin«.
(Toporišič 2000: 612) »Povedkovo določilo ni samostojen stavčni člen, ampak samo del
zloženega povedka. Nekateri glagoli so pomensko nepopolni (biti, moči, smeti idr.), zato v
povedku nujno zahtevajo določilo (samostalnik, pridevnik, deležnik ali nedoločnik.« (Žagar
2001: 87) S tem poveže del stavčnega člena z besednimi vrstami.
Povedkov prilastek14 ima funkcijo naknadnega opredeljevanja oz. pojasnjevanja
samostalnika (lahko tudi samostalniške besedne zveze), ki je v vlogi osebka, predmeta ali
tudi v nekaterih primerih prislovnega določila. Zaradi svoje linearne »naknadnosti« in s tem
tudi neobveznosti je povedkovemu prilastku omogočen prehod v samostojni stavek, ki
vsebuje glagol biti v vlogi kopule in povedkovo določilo. »Sava teče motna ← Sava teče; je
motna; Sin se nam je z letovanja vrnil cel možak ← Sin se nam je vrnil z letovanja; je cel
možak« (Toporišič 2000: 557). Po njem se vprašujemo s kakšen + povedek z osebkom oz. s
predmetom, po potrebi tudi s kdo ali kaj (obakrat v različnih sklonih) + povedek z osebkom
ali predmetom (Toporišič 2000: 618). Žagar (2001) povedkov prilastek opredeli kot del
13

Povedkovega določila UN 2011 ne obravnava, prav tako ga ne zasledimo pri Ahačiču (2017).

14

Tudi povedkovega prilastka UN 2011 ne obravnava in tudi tega ne zasledimo pri Ahačiču (2017).
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povedka, ki je odvisen od osebka ali predmeta, kar se kaže zlasti v njegovem slovničnem
ujemanju z osebkom ali predmetom. Tak prilastek lahko pretvorimo v samostojen stavek
(Žagar 2001: 96). M. Smolej (2011) piše, da povedkov prilastek stoji ob pomensko popolnih
glagolih (povedkovo določilo pa ravno nasprotno). Kadar se nanaša na osebek, je v
imenovalniku, drugače je lahko tudi v drugih sklonih.
Predmet je pomensko gledano tisto, ki ga povedek oz. povedkovo dejanje, dogodek
prizadeva. »Srečal sem sosedo; Naveličal se je življenja; Sit sem tega večnega nadlegovanja;
To hišo so sezidali v 16. stoletju«. (Toporišič 2000: 615) Glede na osebek in povedek je
predmet nižjega, drugega ranga in v stavku je lahko več predmetov (Toporišič 2000: 556).
Predmet lahko stoji v vseh sklonih, razen v imenovalniku. Po njem se sprašujemo z
vprašalnicami za sklone + povedek. Ahačič (2017) zapiše, da je lahko predmet sestavljen iz
več besed, v njegovem jedru pa je vedno samostalnik. Opozori, da »se ne moremo vprašati
Kako/kje/kdaj/čemu se ukvarja? In odgovoriti Z glasbo, zato je to predmet, ne pa prislovno
določilo«. (Ahačič 2017: 48)
Prilastek15 skupaj z jedrom, v katerem stoji samostalniška beseda ali časovni oz. prostorski
prislov, tvori samostalniško ali prislovno besedno zvezo. Če se odnosnica nahaja levo od
prilastka, potem to imenujemo desni prilastek, če je vrstni red zamenjan, pa govorimo o
levem prilastku. Levi prilastek se lahko pojavlja kot del stavčnega člena, bodisi prvo- bodisi
drugo- bodisi tretjestopenjskega (hierarhično gledano) ali kot del osebka: »Črni kruh je
dober.« (Toporišič 2000: 557) Kot del povedka, še natančneje kot del povedkovega določila:
»To je pa črni kruh« (prav tam: 557). Zanimivo je, da Ahačič (2017) obravnava prilastek, pri
čemer poudari, da je prilastek del stavčnega člena in ne samostojen stavčni člen in da stoji

15

Prilastka se po osnovnošolskem UN 2011 ne obravnava, vendar menim, da bi bilo bolje, če bi ga obravnavali

(glej tudi opombo 12). Morda naredi Ahačič (2017) na tem mestu korak naprej, ker se (verjetno) zaveda, da je
poznavanje prilastka potrebno za obravnavo in razumevanje odvisnikov. V UN 2011 je namreč pri jezikoslovnih
izrazih navedeno » Učenci poznajo, razumejo, opišejo in uporabljajo naslednje jezikoslovne izraze: /…/ odvisni
stavek/odvisnik (osebkov, predmetni, časovni, krajevni, načinovni, vzročni, namerni, pogojni, dopustni,
prilastkov)« (UN 2011: 55), pri razvijanju metajezikovne zmožnosti pa je navedeno »poimenuje vrsto odvisnika
in navede vprašalnico zanj« (UN 2011: 92).

20

ob samostalniku, ki pa ima lahko več prilastkov. Po njem se največkrat vprašamo: kakšen?,
kateri?, čigav?.
Prislovno določilo16 njegovo funkcijo lahko opravljajo prislov, prislovna besedna zveza,
predložna imenska zveza, polstavek ali stavek (odvisnik). Po njem se vprašujemo z
zaimenskimi prislovi. Poznamo 9 (oziroma 13) vrst prislovnih določil:
-

prislovno določilo kraja,

-

prislovno določilo časa in količine časa,

-

prislovno določilo lastnosti, ki se deli v štiri podskupine:
- prislovno določilo načina
- prislovno določilo primere,
- prislovno določilo mere,
- prislovno določilo sredstva in orodja,

- prislovno določilo posledice,
- prislovno določilo ozira,
- prislovno določilo vzroka,
- prislovno določilo namena,
- prislovno določilo pogoja,
- prislovno določilo dopuščanja.

V rabi je podčrtovanje stavčnih členov (tako tudi Toporišič 2000: 255). Osebek podčrtujemo z
eno ravno črto, povedek z vijugasto črto, predmet z dvema ravnima črtama, prislovna
določila s poševnimi črticami, obrnjenimi v levo ali desno smer. Povedkovo določilo
podčrtujemo s črtkano črto, prilastek pa s pikicami. Podčrtovanje zasledimo tudi pri drugih
avtorjih (Žagar (2001), M. Smolej (2011), Ahačič (2017)). Med stavčnimi členi velja hierarhija.
Osebek in povedek sta stavčna člena višje vrste kot predmet in prislovno določilo.

16

V UN 2011 je napisano, da morajo učenci v 7. razredu poznati prislovna določila (kraja, časa, načina, vzroka)

(UN 2011: 55–56) zato so ti podčrtani [podčrtala Š. B.].
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Odvisniki ali odvisni stavki lahko poleg besed in besednih zvez opravljajo vlogo stavčnih
členov. Odvisnik je torej stavek, ki opravlja vlogo stavčnega člena17 nadrednega stavka.
Odvisnik ima lahko tudi sam odvisnik, med njima je vzpostavljeno podredno razmerje
(Smolej 2011: 76). Poznamo več vrst odvisnikov (17), ki jih delimo glede na stavčnočlenske
vloge, ki jih opravljajo:18
-

osebkov odvisnik,

-

povedkov odvisnik (odvisnik s stavčnočlensko vlogo povedkovega določila),

-

odvisnik povedkovega prilastka,

-

predmetni odvisnik,

-

krajevni odvisnik (po Toporišiču je to prostorski prislovni odvisnik, znotraj tega loči še
odvisnik količine poti),

-

časovni odvisnik (Po Toporišiču časovni prislovni odvisnik, znotraj tega še odvisnik
količine časa),

17

-

načinovni odvisnik,

-

primerjalni odvisnik (po Toporišiču še primerjalni odvisnik mere oz. količine),

-

posledični odvisnik,

-

odvisnik sredstva ali orodja (po Toporišiču sredstveni odvisnik),

-

izvzemalni odvisnik,

-

odvisnik ozira,

-

vzročni odvisnik,

-

namerni odvisnik,

-

pogojni odvisnik,

-

dopustni in

-

prilastkov odvisnik (Smolej 2011: 76-77, Toporišič 2000: 638-646).

Po Toporišiču
(2000) so to
lastnostni
odvisniki.

Po Toporišiču (2000) so
to vzročnostni odvisniki.

Ahačič (2017) navaja, da so tudi odvisniki stavčni členi. On obravnava 10 vrst odvisnikov: osebkov, predmetni,

prilastkov, in odvisnike prislovnega določila: krajevni, časovni, načinovni, vzročni, namerni, pogojni in dopustni.
Prav ti so navedeni tudi v UN 2011, da jih morajo učenci poznati, razumeti in znati uporabljati v 8. razredu (UN
2011:55). Žagar (2001) navaja istih 10 odvisnikov kot Ahačič (2017).
18

Podčrtani odvisniki so tisti, ki jih morajo učenci poznati, razumeti, opisati in uporabljati v 8. razredu po UN

2011 (podčrtala Š. B.).
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Velike skupine besednih vrst (samostalniška, pridevniška in prislovna beseda) so izraz
različnih razmerij do pomenskih kategorij in sobesedila (konteksta). Skupno pa jim je, da
lahko prevzamejo enake skladenjske vloge. »Oblikovna spremenljivost besed je usmišljena
skladenjsko. Končnica samostalnika omogoča, da ista beseda prevzame v povedi razne
skladenjske vloge.« (Kunst Gnamuš 1981: 94) Kot so ugotavljali Chomsky in kasneje Fillmore
ni nujno, da pretvorbe ne spremenijo stavčnega pomena, ker bi jim to vzelo smisel. Oba
pretvorbe stavka definirata kot procese, ki spremenijo obliko stavka, ne pa tudi temeljnega
pomena. Skladenjski pomeni so razvidni iz površinske sestave povedi. O. Kunst Gnamuš je s
sintetično – analitično metodo želela ponazoriti pot od pomena do oblike. Pretvorbe pri
pouku omogočajo uzavestiti razmerja med pomenom in obliko povedi in opisati postopke,
po katerih stavčne pomene strnjujemo in povezujemo (Kunst Gnamuš 1981).
Pretvorbni postopki lahko pripeljejo do pomensko dvoumnih stavkov, ker se lahko pri
pretvorbi glagolske zveze (ki je izražena kot razmerje osebek – povedek ali povedek –
predmet) v samostalniško zabrišejo nekateri temeljni podatki o vršilcih oziroma nosilcih
glagolskega dejanja, stanja ali poteka. Beseda/besedna zveza je v povedi nosilec dveh
pomenskih podatkov:
-

predmetnopomenskega (sporočevalec, naslovnik, neudeleženec)

-

skladenjskopomenskega (vršilec, dejanje, cilj, prejemnik)

Pomenska (skladenjska) razmerja19 lahko izražamo s podrednimi (ujemanje, vezava in
primik), prirednimi (vezalno, stopnjevalno, ločno, protivno, vzročno, pojasnjevalno in
sklepalno/posledično) ali sorednimi stavčnimi zvezami. Odvisniki imajo v površinski sestavi
povedi zares enak položaj kot stavčni členi; po njih se vprašamo z enakimi vprašalnicami.
Njihova pomenska razlaga pa je bolj zapletena. Chomsky je trdil, da lahko priredno
povežemo istovrstne stavčne člene, ki imajo enako skladenjsko vlogo. Fillmore pa je opazil,

19

Pomenska (skladenjska) razmerja učenci spoznavajo v drugem triletju osnovnošolskega izobraževanja,
natančneje v 5. razredu. Skladenjsko zmožnost učenec pokažejo tako, da »tvori skladenjsko pravilna
enogovorna in dvogovorna besedila (upošteva pomensko in oblikovno razmerje) (4., 5., 6. razred), /…/ v
zvezah dveh povedi prepozna časovno (4., 5., 6. razred), vzročno-posledično (5., 6. razred), namernoposledično (6. razred) oziroma pogojno-posledično razmerje (6. razred) ter združi zveze povedi v skladenjsko
pravilne zložene povedi s pravilnim veznikom (6. razred), povedi s časovnim oziroma vzročnim veznikom strne
v enostavčno poved (5., 6. razred).« (UN 2011: 81–82)
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da enakovrednosti priredno povezanih sestavin ni mogoče razumeti samo skladenjsko,
ampak tudi pomensko.

Skladenjska vloga besednih vrst
»Besedne vrste so pravzaprav samo zaradi skladenjskih vlog, kakor nas zlasti prepričujejo
besednovrstno različne besede z istim korenom (ali podstavo), npr.: prid. slab, sam.
slabost/slabina, glag. slabeti/slabiti, prisl. in povdk. slabo, katerih prva skladenjska vloga je
pri pridevniku prilastkovna, pri samostalniku osebkovna in predmetna, pri glagolu
povedkovna, pri prislovu prislovnodoločilna, pri povedkovniku povedkovodoločilna. Veznik in
predlog imata samo skladenjsko vlogo povezovanja (izražajoč hkrati določena razmerja),
npr.: oče in mati : oče z materjo; govoriti, da se govori : govoriti zaradi govorjenja. Členki
sploh zaznamujejo vsebinsko polne stavke, medmeti pa so le posebna vrsta stavkov in se
nestavčno sploh ne dajo rabiti. – Seveda imajo besedne vrste večinoma po več vlog, /…/ Isto
velja za njihove sklonske in druge oblike.« (Toporišič 1992: 273, Toporišič 2000: 487, 557)
Kot je že N. Lampret (2016) v magistrskem delu ugotovila je potrebno vzpostaviti odnos med
besedno vrsto in stavčnim členom, kar je pomembno, ker beseda kot samostojna enota
lahko spreminja svojo oblikovno podobo, beseda kot stavčni člen pa svoje oblike ne more
spreminjati, ker se s tem potem spremeni tudi podatek, ki ga stavčni člen prinaša (Lampret
2016: 15).
Verjetno povzeto po O. Kunst Gnamuš (1981), N. Lampret (2016: 16) navaja: »Vzporejanje
jezikoslovnih izrazov je pomembno z več vidikov:
-

iste besede lahko opravljajo različne skladenjske vloge oziroma iste besede lahko
sestavljajo različne stavčne člene,

-

iste besede lahko prinašajo različne podatke, izražen podatek pa je odvisen od oblike
besed,

-

posameznim besedam lahko spreminjamo obliko, kadar pa želimo izraziti točno
določen podatek, morajo besede imeti točno določeno obliko.«

S pomensko sestavo povedi se je ukvarjala O. Kunst Gnamuš (1981, 1984/85, 1992). V
osemdesetih in devetdesetih letih je veliko pisala o pouku skladnje in njegovi prenovi in v
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okviru tega raziskovala jezikovne primanjkljaje učencev. Na podlagi rezultatov je oblikovala
priporočila, kako prenoviti pouk. Ona pravi, da »je jezik predvsem sredstvo sporazumevanja,
spoznavanja, vplivanja in mišljenja.« (Kunst Gnamuš 1981: 33) Pri obravnavi skladnje je zanjo
pomanjkljivo, da »z razčlenjevanjem površinske sestave povedi ne uzaveščamo razmerij med
pomenom in obliko.« (prav tam: 33) Ugotavlja, da je to primerno pri »razčlenjevanju
pomensko razvidnih povedi, ne pa pri pomensko zapletenih, ki so nastale s strnitvijo več
stavkov, z vlaganjem enega v drugega ali z njihovim povezovanjem.« (prav tam: 33)

Opozorila na pomanjkljivosti pri obravnavi skladnje v šoli
Kot sem že omenila, O. Kunst Gnamuš (1981) kot enega izmed problemov navaja, da šola ne
uzavešča razmerij med oblikoslovno in skladenjsko ravnino, ki ju spoznava kot medsebojno
neodvisni, kar velja še danes. Učenci namreč spoznavajo jezik na različnih ravninah, ne
spoznavajo pa funkcionalnih razmerij med njimi. Trdi, da je za učenca pri izbiri pravilnega
stavčnega razmerja pomembna izkušnja in ne jezikovna logika in da mora učenec najprej
razumeti pomensko sestavo in šele nato lahko oblikuje stavek. V primerih, ko je razmerje
med pomenom in obliko zapleteno, veliko učencev odpove. »Če učenec ne obvlada skladnje
stavka in stavčnih zvez, to ne vpliva samo na pravilnost, lepoto in bogastvo njegovega
izražanja, ampak ima usodne posledice za razvoj njegovega abstraktnega mišljenja. Otrok
/…/ lahko dobro sklepa ob konkretnem gradivu, odpove pa, ko se je treba postaviti na
jezikovno raven in sklepati na podlagi jezikovno danih sodb.« (Kunst Gnamuš 1981: 20)

»O. Kunst Gnamuš (1992: 21) je ugotavljala, da sta generativno kot pomensko jezikoslovje
izhajala iz prepričanja, da ima jezik predvsem predstavitveno vlogo in da so besedila
namenjena prenosu informacij. Če želimo ugotoviti, kaj je sporočeni pomen ali smisel
povedi, pa moramo poznati kontekst oziroma okoliščine izrekanja. Nezadostna je bila po
njenem mnenju tudi prevladujoča metoda uzaveščanja in razvijanja jezikovne in
sporazumevalne zmožnosti, saj se razumevanja in tvorjenja ni mogoče naučiti zgolj z
jezikovnim analiziranjem besedila kot končnega izdelka.« (Vogel 2015: 175) Iz tega lahko
razberemo, da je O. Kunst Gnamuš (1981) že opozarjala, da je potrebno upoštevati
medsebojno povezanost ravni in jezik obravnavati celostno.
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Podobno kot O. Kunst Gnamuš za pouk slovenskega jezika v 80. in 90. letih 20 stoletja M.
Smolej (2011:23) tudi za Učni načrt 2011 ugotavlja, da izhaja iz formalne skladnje,
pomembna je vezljivost, ki je pomenskoskladenjski in strukturnoskladenjski pojav. Na
pomenski ravni je v ospredju predvsem vezljivost glagolskih pomenov (število in vrsta
oziroma pomen udeležencev), na strukturnoskladenjski pa predvsem funkcija udeležencev
(vrste in število določil).

2.3 Opredelitev jezikovne in sporazumevalne zmožnosti
Razvita sporazumevalna zmožnost oz. kompetenca je eden izmed temeljnih ciljev pouka
slovenščine, zato bom opredelitvi tega pojma in njegovim definicijam posvetila nekaj več
pozornosti. Definicije bom povzela po M. Ivšek, ki jih obravnava v doktorski desertaciji
Konceptualizacija sporazumevalne zmožnosti v slovenščini kot ključne kompetence (Ivšek
2014: 10–118).
Sporazumevanje v maternem jeziku in sporazumevanje v tujem jeziku sta dve od osmih
ključnih kompetenc, ki so bile potrjene 18. decembra 2006.20 Sestavo kompetence moramo
po M. Ivšek razumeti triplastno: (1) znanje, (2) spretnosti, veščine in (3) naravnanost,
stališče, odnos (tudi drža) (Ivšek 2014: 27), za ključne kompetence pa je značilno, da so
prenosljive in tako uporabne na različnih področjih v različnih okoliščinah in kontekstih;
uporabne so na več različnih načinov/so večfunkcionalne. Z njimi posameznik doseže cilje,
reši različne vrste problemov in opravi raznovrstne naloge in so predpogoj za ustrezno
delovanje posameznika v osebnem in poklicnem življenju ter nadaljnjem učenju in
izobraževanju (Ivšek 2014: 10, 20).
Kadar govorimo o zmožnosti imamo v mislih, da je zmožnost pridobljena oziroma zgrajena,
medtem ko je sposobnost delno prirojena (Ivšek 2014: 36).
»Sporazumevalna zmožnost posameznika se gradi najprej z obvladovanjem maternega
jezika, v procesu formalnega izobraževanja pa tudi še z obvladovanjem drugih/tujih jezikov.
/…/ Teoretiki se strinjajo, da je sporazumevalna jezikovna zmožnost posameznika ena sama
20

Objavljeno v Uradnem listu Evropske unije, podpisnika Evropski parlament in Svet, v Bruslju, 18. 12. 2006.
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in predstavlja repertoar različnih jezikovnih zmožnosti; od obvladovanja narečja do knjižnega
jezika, od obvladovanja domačega družinskega jezika (pri tem mislimo tudi na priseljence in
druge manjšine, ki jim slovenščina ni materni jezik) do obvladovanja uradnega jezika v našem
prostoru in v formalnem izobraževanju, od obvladovanja slovenščine do obvladovanja vseh
drugih (obveznih) tujih jezikov in tujih jezikov, ki so jih učenci spoznavali kot izbirni predmet
ali kot tečajne oblike v procesu izobraževanja, in tudi obvladovanje strokovnega jezika
posameznih disciplin pri nejezikovnih učnih predmetih.« (Ivšek 2014: 73) V formalnem
izobraževanju se sporazumevalna zmožnost oblikuje postopoma pri vseh učnih predmetih.
Oblikuje se tudi v procesu formalnega, neformalnega in informalnega (priložnostnega)
izobraževanja, zato je to zmožnost posameznika (prav tam: 73).

2.3.1 Sporazumevalna zmožnost – definicije

Vse definicije so iz doktorskega dela M. Ivšek (2014).
Sporazumevalna zmožnost oziroma sporazumevalna kompetenca se je v slovenskem
prostoru strokovnega razmišljanja začela uveljavljati že v 80-ih letih prejšnjega stoletja,
pogosteje pa v 90-ih.
O. Kunst Gnamuš je na pojem sporazumevalne zmožnosti opozorila že 1984. Kot pravi, so
»sestavljene iz izbirnih pravil, ki povezujejo jezikovne zmožnosti z družbenimi dejavniki
sporazumevanja /… / pojem sporazumevalnih zmožnosti je zelo širok in notranje razčlenjen,
saj nedvomno pokriva neomejeno število govornih položajev in veliko število sporočilnih
vlog«. (Kunst Gnamuš 1984: 97)
M. Bešter opredeli sporazumevalno zmožnost kot »zmožnost govorca in poslušalca, da se ob
upoštevanju okoliščinskih dejavnikov različnih vrst lahko sporazumevata«. (Bešter 1992: 82)
I. Ferbežar: »Sporazumevalna zmožnost oz. komunikacijska kompetenca so tista védenja,
znanja, zmožnosti in spretnosti, ki jih mora imeti uporabnik jezika, da se lahko učinkovito
sporazume z drugimi, tj. razume in tvori poljubno število besedil v najrazličnejših
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sporazumevalnih situacijah in za različne potrebe in sporazumevalne namene.« (Ferbežar
2012: 62)
N. Pirih Svetina: » Sporazumevalna zmožnost je znanje in védenje, ki posamezniku omogoča,
da lahko ustrezno in učinkovito (receptivno in produktivno, se pravi kot poslušalec in
govorec, bralec in pisec) uporablja jezik in sposobnosti (spretnosti), da to znanje uporablja za
sporazumevanje v realni situaciji – da lahko tvori in razume poljubno število besedil v
različnih govornih položajih in za različne potrebe oziroma sporazumevalne namene.« (Pirih
Svetina 2005: 147)
R. Pešec Zadravec: »Sporazumevalna zmožnost (kompetenca) je pomemben del občih
človekovih zmožnosti. Človeku omogoča, da se ustvarjalno prilagaja novim sporazumevalnim
okoliščinam in novim potrebam /…/. Sporazumevalna zmožnost je sinteza jezikovne in
pragmatične zmožnosti, pri čemer pragmatična zmožnost vključuje jezikovno.« (Pešec
Zadravec 1994: 62)
S. Kranjc pojmuje jezikovno zmožnost kot nadpomenko (poimenuje jo tudi kot lingvistična
kompetenca), podrejeni sta ji slovnična zmožnost in sporazumevalna zmožnost.
Sporazumevalno zmožnost opredeli kot pragmatično zmožnost (Kranjc 1995: 43, 1999: 53–
54).
M. Ivšek je napisala splošno definicijo, ki jo je povzela po Wikipediji: »Sporazumevalna
kompetenca/zmožnost je pojem v jezikoslovju; nanaša se na uporabo slovničnega znanja
(sintaksa, morfologija, fonetika itd.) kot tudi sociolingvističnega znanja (kako in kdaj
uporabiti primeren izraz) (Ivšek 2014: 80).
Iz navedenih definicij razberemo stične točke: gre za jezikovne in pragmatične zmožnosti
posameznika, ki se udejanjajo z jezikovno rabo. Domnevamo, da je umanjkala kulturna
dimenzija; ta odpira možnosti za medkulturni dialog. Lahko pa razumemo družbeni kontekst
(pragmatične okoliščine) »/…/ v veliko širših družbenih razsežnostih. Ta potreba je postala
očitnejša zaradi posledic globalizacije oziroma zaradi naraščajoče etnične, družbene
(socialne) in kulturne raznolikosti industrijskih družb«. (Vogel 2008: 121)
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Sestavine sporazumevalne zmožnosti, ki so navedene v evropskem dokumentu so znanje,
spretnosti in odnos.21
Iz naštetih definicij vidimo, da so različne, nekatere bolj splošne, druge bolj natančne. Lahko
trdimo, da so vse pravilne. Jasno se vidi, da je pojem sporazumevalna zmožnost zelo širok in
ga lahko razlagamo na več načinov. V učnem načrtu imamo zapisano, da učenci razvijajo
sporazumevalno zmožnost, nimamo pa jasne opredelitve, kaj sporazumevalna zmožnost
sploh je. Zato torej tudi ni nič nenavadnega, da imamo težave, kako objektivno preverjati
sporazumevalne zmožnosti.

2.3.2 Modeli sporazumevalne zmožnosti

Modeli sporazumevalne zmožnosti so zastavljeni širše od definicij. Z njihovo pomočjo
sporazumevalne zmožnosti lažje objektivno preverjamo, ker gre za skupek medsebojno
neločljivih prvin, ki jih povezujemo v celoto. Nobene od njih ne moremo obravnavati ločeno,
gre za neke vrste vzorec. Na kratko bom predstavila modele, ki so nastali v slovenskem
prostoru in evropski model SEJO, ki se v našem prostoru uporablja.

2.3.2.1 Model sporazumevalne zmožnosti v SEJO

V okviru Sveta Evrope je nastal dokument Common European Framework of Reference for
Languages, v knjižni obliki je bil prvič objavljen leta 2001, deset let kasneje smo dobili prevod
v slovenščino Skupni evropski jezikovni okvir: učenje, poučevanje, ocenjevanje (SEJO). SEJO
je pomemben dokument, ki ga uporabljamo v EU pri poučevanju drugega oziroma tujega
jezika. Kako sta definirani sporazumevalna in jezikovna zmožnost v dokumentu SEJO bom
povzela po M. Ivšek (2014: 102).
Sporazumevalna zmožnost je v njem opredeljena kot sporazumevalna jezikovna zmožnost in
je sestavljena iz treh prvin: jezikovne, sociolingvistične in pragmatične. M. Bešter Turk

21

Odnosu se ni posvečalo pozornosti.
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poimenuje te prvine kot delne zmožnosti. (Bešter Turk 2011: 120) Te prvine se delijo na
podprvine: znanje, spretnosti in operativno znanje. (SEJO: 35)
Jezikovne zmožnosti »vključujejo leksikalno, fonološko in skladenjsko znanje in spretnosti
ter druge razsežnosti jezika kot sistema, neodvisno od sociolingvistične vrednosti njegovih
različic in pragmatičnih funkcij njegovega udejanjanja«. (SEJO: 35)
2.3.2.2 Slovenski modeli sporazumevalne zmožnosti

V doktorski disertaciji je M. Ivšek razpravljala tudi o slovenskih modelih sporazumevalne
zmožnosti. Sledi povzetek njenih ugotovitev.

Že v 80-ih letih je O. Kunst Gnamuš postavila model sporazumevalne zmožnosti, čeprav ga
sama ni tako poimenovala. Govori o jezikovni kompetenci in je prva, ki jo je raziskovala in
opredelila. Njen model zgradbe kompetence opredeljuje pet prvin: jezikovnostrukturno ali
gramatično, semantično, pragmatično, metaforično in normativno (Ivšek 2014: 108).

Model jezikovne kompetence je večrazsežnostni, jezikovna kompetenca je notranje
protislovna, saj je sestavljena iz dveh razmerij, ki sta hierarhično sestavljeni. Prvo je
medosebno, družbeno in pragmatično razmerje, ki povezuje sporočevalca z naslovnikom.
Drugo pa je semantično ali spoznavno razmerje, ki povezuje izraz s spoznavnimi in
predstavnimi vsebinami. V hierarhičnem smislu je spoznavno razmerje podrejeno
družbenemu; družbeno je cilj in spoznavno je sredstvo za doseganje cilja. O. Kunst Gnamuš
opozarja na nevarnost, da bi pri poučevanju jezikovno kompetenco razvijali enosmerno, in
trdi, da je za vsako kompetenco potreben drugačen metodični postopek. (Ivšek 2014: 111)

Drugi model je zapisala M. Bešter Turk. »Sporazumevalna zmožnost je torej to, kar človek
zna (ima na razpolago) za sporazumevanje (za opravljanje govornih dejanj) v raznih
sporazumevalnih okoliščinah«. (Bešter Turk 2011: 115) Skupaj z M. Križaj Ortar sta za šolsko
prakso oblikovali definicijo za sporazumevalno zmožnost: »Sporazumevalna zmožnost je
zmožnost kritičnega sprejemanja besedil raznih vrst ter zmožnost tvorjenja ustreznih,
razumljivih, pravilnih in učinkovitih besedil raznih vrst.« (Ivšek 2014: 111)
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M. Bešter Turk (2011) je zapisala, da je »sporazumevalna zmožnost kompleksna zmožnost in
sestoji iz naslednjih gradnikov/sestavin:
a) iz motiviranosti za sprejemanje in sporočanje,
b) iz stvarnega/enciklopedičnega znanja prejemnika in sporočevalca,
c) iz pragmatične/slogovne/empatične zmožnosti prejemnika in sporočevalca,
d) iz zmožnosti nebesednega sporazumevanja prejemnika in sporočevalca,
e) iz metajezikovne zmožnosti prejemnika in sporočevalca.

Govori tudi o jezikovni zmožnosti prejemnika in sporočevalca, ki je pomemben gradnik
sporazumevalne zmožnosti in jo razume kot obvladanje oz. znanje danega besednega jezika.
»Človekova jezikovna zmožnost je zgrajena iz poimenovalne/besedne/slovarske,
upovedovalne/skladenjske/slovnične, pravorečne in pravopisne zmožnosti. /…/
Upovedovalna/skladenjska/slovnična zmožnost je za sporočevalca zmožnost tvorjenja
besednih zvez, povedi, zvez povedi (v enogovornih večpovednih besedilih) in zvez replik (v
dvogovornih besedilih), za prejemnika pa zmožnost razumevanja besednih zvez, povedi,
zvez povedi (v enogovornih besedilih) in zvez replik (v dvogovornih besedilih) (prim. Križaj
Ortar idr., 2001). Ko sporočevalec govori/piše, ne poimenuje le posameznih prvin
predmetnosti, temveč sporoča o izsekih predmetnosti (o dejanjih, stanjih …) in o njihovi
logični povezanosti, sporoča o prvotnih govornih dogodkih, izraža svoje mnenje o čem in ga
pojasnjuje …, zato besede povezuje/sklada v višje enote – povedi (v dvogovornih besedilih
povedi še v replike) –, te pa nato v besedilo.« (Bešter Turk 2011: 121–122) (Ivšek 2014: 111–
112).

Kot tretji model M. Ivšek (2014) navaja model J. Vogel. Ona se sprašuje, kaj je cilj
jezikovnega izobraževanja. V odgovorih na to vprašanje se oblikuje sestava sporazumevalne
zmožnosti v povsem drugačni razsežnosti. Pri tem ne gre za sestavo glede na delne
zmožnosti, temveč za različne ravni sporazumevalne zmožnosti. Pri tem je – v nasprotju s
sestavinami, ki delujejo medsebojno povezano in vplivajo druga na drugo – včasih dovolj
tudi le t. i. funkcionalna raven; odvisno pač od konteksta in namena. Cilj jezikovnega pouka
je »/…/ razvita sporazumevalna zmožnost, ki vključuje:
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(1) funkcionalno sporazumevanje« (Vogel 2010: 122), to poimenuje tudi pismenost; gre za
zmožnost razumevanja besedil in tvorjenja besedil v vsakdanji praksi. To prvino bi lahko
poimenovali funkcionalna sporazumevalna zmožnost/kompetenca; gre za jezikovno
(upo)rabo v določenih okoliščinah;
(2) zmožnost kulturnega sporazumevanja (pismenost), »saj je vsako sporazumevanje tudi
družbeno in kulturno dejanje, kar pomeni, da vsem ni enako dostopno /…/; zato je treba
poznati svojo kulturo, razumeti, kaj v njej posamezni pojmi, dogodki, dogajanja
pomenijo …«; (prav tam: 123)
(3) zmožnost kritičnega sporazumevanja, »pri katerem so udeleženci občutljivi tudi na širši
kontekst, upoštevajo čustvene/emotivne razsežnosti ter se zavedajo potrebe po
prizadevanju za načrtno presojanje na podlagi meril, preseganju čustvene
(ne)naklonjenosti, predsodkov, ustaljenih perspektiv ter po razmisleku o lastnem
sporazumevanju (metakogniciji).« (prav tam: 123)
Sporazumevalno zmožnost torej sestavljajo: funkcionalna sporazumevalna zmožnost,
kulturna sporazumevalna zmožnost in kritična sporazumevalna zmožnost. Te tri sestavine so
v hierarhičnem odnosu in se nadgrajujejo; kritični sporazumevalni zmožnosti/kompetenci je
namenjena najvišja stopnja razvitosti sporazumevalne jezikovne kompetence. /…/ Kulturna
in kritično sporazumevalna zmožnost sta prav zaradi sodobnih spoznanj različnih strok v
udejanjanju ključne kompetence sporazumevanje v slovenščini zelo pomembni (Ivšek 2014:
117).

M. Ivšek v zaključku izpostavi dvoje:
(1) »Sporazumevalna jezikovna kompetenca v slovenščini kot ključna kompetenca je ena
sama, nanaša se na posameznika, ki jo sistematično gradi v procesu formalnega
izobraževanja pri jezikovnih in nejezikovnih učnih predmetih. V pedagoškem diskurzu vsi
učni predmeti prispevajo svoj delež k (iz)gradnji učenčeve lastne sporazumevalne
kompetence. Individualna dimenzija kompetence se z delovanjem v različnih družbenih
kontekstih prepleta z družbeno dimenzijo, pri tem je nujno poudariti kulturno in kritično
zmožnost za učinkovito delovanje v globalnem svetu. (Ivšek 2014: 118)
(2) Pri pregledu razvoja ključne kompetence sporazumevanje v slovenščini in ob
razmišljanju o večrazsežnosti sporazumevalne zmožnosti in njeni zgradbi lahko
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predvidevamo, da bomo govorili o sporazumevalni zmožnosti/kompetenci in
metasporazumevalni zmožnosti/kompetenci in kot izhodiščnih ključnih kompetencah, ki
naj ju posameznik gradi vse življenje, sistematično pa na vseh stopnjah izobraževanja. O
metasporazumevalni zmožnosti razmišljamo zato, ker sta ozaveščenost o svoji lastni
sporazumevalni zmožnosti in (samo)refleksija razvijanja lastne sporazumevalne
zmožnosti zelo pomembni za prevzemanje odgovornosti in pozitivnega odnosa do
jezikovnih in sporazumevalnih zmožnosti/kompetenc.« (Ivšek 2014: 117–118)

Glede na teoretični del, skladenjsko zmožnost razumem kot poznavanje in razumevanje
zgradbe povedi in zmožnost pravilnega tvorjenja povedi in njihovih delov. Pri vsem tem
moramo upoštevati tudi položaj povedi v besedilu.

Skladenjsko zmožnost bi bilo smiselno razvijati pri pouku slovenščine kot prvega/maternega
jezika:
na podlagi prvega npr.:
•

pri razvijanju je treba upoštevati vse tri ravni skladnje in

•

da je treba obravnavo obojega povezati (o tem veliko pove že OKG);

na podlagi drugega denimo:
•

obravnavo je treba zasnovati tako, da bo vključevala znanje, izkušnje (rabo) in razvijanje
odnosa,

•

potrebna je celostnost tudi z vidika delnih zmožnosti (tj. čeprav sta v ospredju jezikovna
in metajezikovna, se je treba dotakniti tudi pragmatične in pomenske, pa tudi
metakognitivne – tj. razmisleka o /lastni/ rabi jezikovnih sredstev);

•

izhajati je treba iz učenčeve sporazumevalne izkušnje/besedila,

•

ki jo/ga je treba postaviti v kontekst (ker drugače ni mogoče doseči celostnosti, brez te
pa je najbrž nemogoče razvijati skladenjsko zmožnost z upoštevanjem vseh ravni
skladnje);

•

da mora razvijanje izhajati iz učenčeve dejavnosti in da mora ta vključevati različne ravni
zahtevnosti.
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3. EMPIRIČNI DEL
Na podlagi teoretičnega dela želim ugotoviti, kako se razvija skladenjska zmožnost v razredu,
katere ravni so poudarjene in v kolikšni meri je upoštevana povezanost delnih skladenjskih
zmožnosti. Zanima me tudi, kateri pojmi niso obravnavani in kaj to pomeni. Pri tem mi bo v
pomoč primerjava UN iz leta 1998 in 2011 in kjer je opaziti največ sprememb, ki se nanašajo
na obravnavani del, bom dodala primerjavo Predloga novega UN iz leta 2015. Rezultate
primerjav bom nato praktično preverila z opazovalnim obrazcem, s pomočjo katerega bom
ugotovila ustreznost in kakovost samostojnih delovnih zvezkov. Kakovost učnih gradiv vpliva
na delo učitelja v razredu.

3.1 Metodološki uvod
V prvem delu bom primerjala cilje, vsebine in didaktična priporočila, ki se navezujejo tudi na
usvajanje stavčnih členov ter njegovo povezanost z besednimi vrstami, v učnem načrtu22
1998 in UN 2011; kjer je zaznati največ sprememb, bom v primerjavo vključila tudi Predlog
UN 2015. Opazovane elemente bom prikazala primerjalno v dveh stolpcih tabele.23 Zaradi
preglednosti bosta v tabelah uporabljena manjša pisava in razmik med vrsticami (kot v
preostalem besedilu magistrske naloge), poudarki bodo nespremenjeni. Ker se je struktura
UN spreminjala, bodo na nekaj mestih primerjani cilji ali vsebine sorodnih področij ali pa gre
samo za drugačno poimenovanje, kar bo označeno sproti, v opombah.
V drugem delu bom s pomočjo opazovalnega obrazca analizirala 3 samostojne delovne
zvezke (J. Vogel, M. Čuden, T. Košak: Slovenščina 7, 2. del, P. Kodre: Od glasov do knjižnih
svetov 7 in N. Cajhen, N. Drusany, D. Kapko, M. Križaj Ortar in M. Bešter Turk: Slovenščina za
vsak dan 7, 2. del.), ki se najpogosteje uporabljajo, v 7. razredu osnovnošolskega
izobraževanja. Opazovalni obrazec je zasnovan tako, da bom lahko preverila in nato
primerjala obseg in kakovost vsebine samostojnih delovnih zvezkov. Samostojni delovni

22

Učni načrt bom od tu naprej označevala z UN.

23

Iz UN so prepisani samo cilji, ki so ključni za analizo (ne)povezanosti besednih vrst in stavčnih členov.
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zvezki se od leta 200524 ne potrjujejo več, njihova izbira pa je odvisna od vpliva več različnih
faktorjev, zato bo nekaj vprašanj, s pomočjo katerih bom preverjala, če so kakšni pojmi
obravnavani dodatno (npr. opazovalni obrazec, vprašanje 2: Ali DZ sledi ciljem UN? ).

3.2 Cilji empiričnega dela

1. Analizirati, po čem se cilji, vsebine in predvidene metode obravnave stavčnih členov
iz UN 1998 razlikujejo od ciljev v UN iz leta 2011.
2. Ugotoviti katere ravni skladnje so v UN zajete in katere so v ospredju.
3. Ugotoviti, ali so cilji obravnave v samostojnih delovnih zvezkih usklajeni s cilji v UN
2011.
4. Navesti s stavčnimi členi povezane pojme, ki jih učenci usvojijo,
5. Ugotoviti ali je obravnava besednih vrst in stavčnih členov ločena ali je eksplicitno
oziroma implicitno povezana.
6. Ugotoviti ali v samostojnih delovnih zvezkih avtorji izhajajo iz deduktivne ali
induktivne metode.
7. Razčleniti vrste nalog pri obravnavi stavčnih členov glede na učenčevo dejavnost in
spoznavno zahtevnost.
8. Preveriti, ali se znanje o stavčnih členih in/ali besednih vrstah sistematizira.
9. Presoditi, kako grafična podoba učbenika prispeva k jasnosti in nazornosti obravnave.
10. Presoditi prednosti in slabosti analiziranih samostojnih delovnih zvezkov.

24

»Leta 2005 je državni zbor sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju

vzgoje in izobraževanja, v katerem je postopek potrjevanja učnih gradiv spremenjen tako, da zavod in center
potrjujeta le še učbenike, ostalih učnih gradiv pa nič več.« (Revizijsko poročilo, 2013)
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3.2 Hipoteze
1. Predvidevam, da bo na določenih mestih bolj ohlapna določitev ciljev in da bo nekaj
vsebinskih sprememb, pri metodah pričakujem več dela z besedili.
2. Predvidevam, da bo zajeto več ravni in da bo v ospredju slovnična.
3. Predvidevam, da bodo cilji obravnave v samostojnih delovnih zvezkih usklajeni s cilji v
UN 2011, ker samostojni delovni zvezki sledijo UN.
4. Predvidevam, da bodo v samostojnih delovnih zvezkih obravnavani vsi pojmi
povezani s stavčnimi členi, ki jih morajo učenci po UN usvojiti.
5. Na podlagi lastnih izkušenj pričakujem ločeno obravnavo, ker učenci ne znajo
povezovati stavčnih členov in besednih vrst.
6. Glede na izkušnje pričakujem, da bodo izhajali iz deduktivne metode.
7. Pričakujem, da bo zastopano več vrst nalog.
8. Sistematizacije ne pričakujem, ker večino gradiv že poznam.
9. Pričakujem, da bodo gradiva različno grafično oblikovana, da pa bo vsako gradivo
imelo več pozitivnih lastnosti.
10. Verjetno bo vsak samostojni delovni zvezek vseboval tako slabosti kot prednosti.

3.3 Primerjava učnih načrtov
UN je krovni šolski dokument, ki predpisuje teme in pojme, ki jih je potrebno obravnavati.
Zagotavlja sistematično in racionalno poučevanje in učenje in učno dogajanje usmerja ciljno,
vsebinsko, organizacijsko in metodično. Pri analizi so me zanimali predvsem operativni cilji in
vsebine – jezikoslovni pojmi, ki ji učenci usvajajo, standardi znanja in didaktična priporočila.
Operativni cilji učitelja usmerjajo pri obravnavi. Določajo namreč teme in pojme, ki jih
morajo učenci spoznati. Standardi znanja učitelja usmerjajo pri ocenjevanju. Navedeno je,
kako učenci pokažejo, da dosegajo določene cilje (cilji so označeni tudi glede na minimalni
standard, ki ga morajo ob zaključku posameznega leta doseči).
V učnem načrtu 1998 so jasno razdelani izobraževalni cilji, s katerimi »učenci pridobivajo
temeljne jezikoslovne pojme (in sicer predvsem na ravni njihove rabe).« (UN 2002: 73–74)
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Zdi se mi smiselno, da pojme vključim, ker je ravno tu jasno razvidno, kje in kaj je izpuščeno.
UN 2002 namreč natančno navaja, katere pojme morajo učenci spoznati.
UN 1998

UN 2011

Razvijanje skladenjske zmožnosti
Metajezikovna skladenjska zmožnost

Jezikovna – skladenjska zmožnost25

»Učenci razvijajo zmožnost logičnega
mišljenja in poimenovalno ter
upovedovalno, pravorečno in pravopisno
zmožnost.
2 Prepoznavajo in izražajo logična
razmerja med povedmi:
2.1 Med dvema stavkoma prepoznavajo
dobnostno razmerje; istodobnost izrazijo
z veznikom in ali medtem ko,
neistodobnost pa z zadobnim prislovom
potem oz. z veznikom ko. 8. in 9. razred:
istodobnost izrazijo tudi s predložno zvezo
med x, preddobnost s pred x, zadobnost s
po x.
2.2 Med dvema stavkoma prepoznavajo
vzročno – posledično razmerje; vzrok
izrazijo z veznikom ker oz. posledico z
zato. 8. in 9. razred: vzrok izrazijo tudi s
predložno zvezo zaradi x.
2.3 Med dvema stavkoma prepoznavajo
namerno razmerje; izrazijo ga z veznikom
da (ob pogojniku/prihodnjiku). 8. in 9.
razred: ob glagolih premikanja izrazijo
namen tudi z
namenilnikom/namenilniškim polstavkom.
2.4 Med dvema stavkoma prepoznavajo
pogojno razmerje in ga izrazijo z veznikom
če (ob prihodnjik/pogojniku).
2.5 8. razred: Med dvema stavkoma
prepoznavajo sklepalno – pojasnjevalno
razmerje: pojasnilo/dokaz/utemeljitev
izrazijo z veznikom saj oz.

• predstavijo pomen dane povedi, zveze povedi,
• dopolnijo enostavčne povedi s pomensko in
oblikovno pravilnimi besedami,
• sprašujejo po danih delih povedi,
• dopolnijo (glavne) stavke z opisom vršilca,
prizadetega, prejemnika, kraja, časa, načina dejanja iz
glavnega stavka oziroma s stavčnim vzrokom,
namenom, pogojem ali izjemo dejanja iz glavnega
stavka,
• utrjujejo in nadgrajujejo prepoznavanje logičnega
razmerja (to je sočasnosti, nesočasnosti, vzročnosti,
posledičnosti, namernosti ali pogojnosti) v zvezi iz dveh
povedi ter njegovega izrekanja z vezniki oziroma s
predlogi,
• v zvezi iz dveh povedi prepoznajo druga logična
razmerja (to je stopnjevalnost, nasprotje, pojasnilo ali
sklep) ter jih izrazijo z ustreznimi vezniki,
• v povedih odpravljajo kritična mesta v svojem
praktičnem obvladovanju slovnice (na primer v
sklanjanju posebnih samostalnikov, pridevnikov in
osebnih zaimkov, vprašalnih zaimkov kdo/kaj in
oziralnih zaimkov kdor/kar, v rabi povratnega svojilnega
zaimka, oziralnih zaimkov ki oziroma kateri in čigar
oziroma katerega/katere/katerih ter istostnih zaimkov
enak oziroma isti, v tvorbi in spreganju velelnika, v
tvorbi in rabi dovršnika in nedovršnika, v rabi
protipomenskih predlogov in v tvorbi predložnih zvez, v
stopnjevanju pridevnikov z obrazili, v rabi nedoločnika
in namenilnika ipd.),
• strnjujejo podredno zložene povedi v enostavčne,
• razširjajo enostavčne povedi v podredno zložene,
• pretvarjajo skladenjsko zapletene povedi v

25

Tu so navedeni operativni cilji, ki jih morajo učenci usvojiti v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju, ni pa
natančno opredeljeno, v katerem razredu.
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sklep/trditev/tezo z veznikom torej.
2.6 9. razred: Med dvema stavkoma
prepoznavajo dopustno razmerje; izrazijo
ga z veznikom čeprav ali kljub temu da.
Dopustno razmerje izrazijo tudi s predložno
zvezo kljub x.
3 Pomensko podstavo povedi
upovedujejo s tvorno povedjo, v 8. razredu
s trpno ali stanjsko povedjo in v 9. razredu
z glagolniško besedno zvezo.
4 Premi govor pretvarjajo v odvisni govor.
V 9. razredu Predmetni odvisnik iz
odvisnega govora zamenjajo s
samostalniško besedno zvezo.
5 V zaporednih povedih izrazijo isto
osebo/žival/predmet/kraj/…:
a) implicitno (v osebni glagolski
obliki ob izpuščenem osebku),
b) z zaimkom
(osebnim/kazalnim/oziralnim),
c) s sopomenko,
č) v 8. razredu z nadpomenko,
d) v 9. razredu s parafrazo.
6 Z vajami odpravljajo kritična mesta v
praktičnem obvladovanju slovnice.« (UN
2002: 70–71).

preprostejše,
• v isti enostavčni povedi razvrstijo stavčne člene na
razne načine in za vsako možnost povedo, v katerih
okoliščinah bi bila pravilna,
• prepoznajo pomenske, oblikovne in aktualnostne
napake v svojih in tujih besedilih ter jih odpravijo (UN
2011: 49–50).

Jezikoslovni izrazi, ki jih morajo učenci
poznati, razumeti, opisati in
uporabljati:
v 7. razredu:
• V besedilu podčrtajo samostalnike in jim
določijo spol, število, sklon ter sklanjatev.
• Razčlenjujejo enostavčne povedi z golimi
stavčnimi členi: na osnovi vprašalnice
določijo glavne stavčne člene in opazujejo
njihova pomenska in oblikovna razmerja;
(UN 2002: 67)
- prva, druga in tretja moška sklanjatev;
prva, druga in tretja ženska sklanjatev;
srednja sklanjatev,
- povedni, velelni in pogojni naklon,
- predlog,

v 7. razredu:
• stavek,
• stavčni člen: povedek, osebek, predmet, prislovno
določilo (kraja, časa, načina, vzroka),
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- veznik,
- stavek, enostavčna, dvostavčna poved,
- stavčni člen, osebek, povedek, predmet,
prislovno določilo. (UN 2002: 73)
v 8. razredu:
• V besedilu podčrtajo glagole v osebni
obliki in jim določijo osebo, spol, število,
čas, naklon, vid in vezljivost; glagolom iz
besedila zamenjajo vid in pojasnijo vlogo
dovršnika/nedovršnika; (glagole postavijo
iz osebne v nedoločniško obliko;)
• nedoločnike uporabijo v povedi (ob
naklonskih in faznih glagolih) in pojasnijo
njihovo rabo; v besedilu podčrtajo
naklonske glagole in pojasnijo njihovo
vlogo; v besedilu prepoznavajo rabo
nedoločnika in namenilnika;
• razčlenjujejo preproste enostavčne
povedi z golim ali zloženim osebkom,
predmetom in prislovnim določilom:
- ločujejo goli in zloženi stavčni
člen,
- ločujejo priredno in podredno
zloženi stavčni člen,
- ločujejo jedro in določilo/prilastek
v podredno zloženem stavčnem
členu; (UN 2002: 67–68)
- namenilnik,
- levi in desni prilastek,
- glavni in odvisni stavek,
- osebkov, predmetni, krajevni, časovni,
načinovni, vzročni, namerni, dopustni,
pogojni, prilastkov odvisnik,
- naklonski glagol (UN 2002: 73–74)
v 9. razredu:
• v besedilu podčrtajo medmete in
pojasnijo njihovo vlogo v besedilu;
• v besedilu podčrtajo členke in pojasnijo
njihovo vlogo v besedilu;
• v besedilu podčrtajo predloge in
pojasnijo njihovo vlogo v besedilu;
določijo jim vezavo danega predloga in jo
ponazorijo s primeri;
• preproste dvostavčne povedi delijo na

v 8. razredu:
• enostavčna poved, dvostavčna/zložena poved,
• podredno zložena poved,
• glavni stavek, odvisni stavek/odvisnik (osebkov,
predmetni, časovni, krajevni, načinovni, vzročni,
namerni, pogojni, dopustni, prilastkov),

v 9. razredu:
• medmet,
• členek in
• priredno zložena poved (UN 2011:55–56).
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podredne in priredne; razčlenjujejo
preproste dvostavčne priredno zložene
povedi – ločujejo posledično,
pojasnjevalno, sklepalno, vezalno, protivno
in ločno razmerje;
• prikažejo sestavo dvostavčnih povedi s
simboli (S);
• prikažejo sestavo večstavčnih povedi s
simboli (S); (UN 2002: 67–68).
- večstavčna poved (UN 2002: 73).

Standardi znanja, ki jih učenci dosegajo
v tretjem vzgojno – izobraževalnem
obdobju:
Skladenjsko zmožnost pokaže tako,
da:
V UN iz leta 2002 so standardi znanja ob
zaključku 3. triletja (nižji/minimalni,
srednji/temeljni in višji). Pri jezikovnem
pouku učenec prebere strokovna in
publicistična besedila (navedena v učnem
načrtu), nato pa:
- najde samostalnike in jim določi spol,
število, sklon in sklanjatev,
- najde glagole v osebni obliki in jim
določi osebo, spol, število, čas, naklon, vid
in vezljivost,
- glagolom iz besedila zamenja vid in
pojasni vlogo dovršnika/nedovršnika,
- glagole iz besedila postavi iz osebne v
nedoločniško obliko,
- nedoločnike uporabi v povedi (ob
naklonskih in faznih glagolih),
- loči nedoločnik od namenilnika,
- najde medmete in pojasni njihovo vlogo
v besedilu,
- najde členke in pojasni njihovo vlogo v
besedilu,
- najde predloge in pojasni njihovo vlogo
v besedilu ter jim določi vezavo,

UN 2011:
Učenec
• sprašuje po
danih delih
povedi (7., 8., 9.
razred),
• tvori povedi iz
niza besed v
imenovalni,
slovarski obliki
(7., 8., 9.
razred),
• dopolni
povedi s
pomensko in
oblikovno
pravilnimi
besedami (7.,
8., 9. razred),
• v zvezi dveh
povedi
prepozna
pomensko
razmerje ter
združi zveze

Predlog UN 2015 »Pri razvijanju
jezikovne in slogovne zmožnosti
učenci in učenke razvijajo
skladenjsko zmožnost tako, da:
- sprašujejo po danih delih povedi,
- dopolnijo (glavne) stavke s
stavčnim
vršilcem/prizadetim/prejemnikom/k
rajem/časom/
načinom/vzrokom/namenom/pogoj
em/izjemo dejanja iz glavnega
stavka,
- v zvezi dveh povedi prepoznavajo
časovno/posledično/vzročno/namer
no/pogojno razmerje
ed povedma ter ga izrazijo z
veznikom in tudi s predlogom,
- v zvezi dveh povedi prepoznajo
tudi druga logična razmerja (tj.
stopnjevanost/nasprotje/
pojasnilo/sklep) in jih izrazijo z
ustreznimi vezniki,
- v povedih odpravljajo “kritična
mesta” v svojem praktičnem

츞
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- najde eno- in dvostavčne povedi ter jim
določi stavčno in stavčnočlensko zgradbo,
- prikaže sestavo večstavčnih povedi s
simboli (S) (UN 2002: 119-121).

povedi v
skladenjsko
pravilne zložene
povedi s
pravilnim
veznikom (8., 9.
razred) (UN
2011: 89–90).

obvladanju slovnice (npr. v
sklanjanju “posebnih“
samostalnikov, pridevnikov, osebnih
zaimkov, vprašalnih zaimkov
kdo/kaj in oziralnih zaimkov
kdor/kar, v rabi povratnega
svojilnega zaimka, oziralnih
zaimkov ki oz. kateri in čigar oz.
katerega/katere/katerih ter istostnih
zaimkov enak oz. isti,
v tvorbi in spreganju velelnika, v rabi
nedoločnika in namenilnika, v tvorbi
in rabi dovršnika in nedovršnika, v
rabi protipomenskih predlogov in v
tvorbi predložnih zvez,
v stopnjevanju pridevnikov z obrazili
ipd.),
- strnjujejo podredno zložene povedi
v enostavčne,
- razširjajo enostavčne povedi v
podredno zložene,
- pretvarjajo trpne stavke v tvorne in
obrnjeno,
- pretvarjajo skladenjsko zapletene
povedi v preprostejše,
- v isti enostavčni povedi razvrstijo
stavčne člene na razne načine in za
vsako možnost
povedo, v katerih okoliščinah bi bila
pravilna,
- skladajo besede v povedi, povedi v
zveze povedi in replike v zveze replik
ter upoštevajo
pomensko, oblikovno in
aktualnostno razmerje,
- prepoznajo skladenjske napake v
svojih in tujih besedilih ter jih
odpravijo,
- primerjajo slovensko skladnjo s
tujo (npr. besedni red v povedi, rabo
osebnih zaimkov ipd.)

in predstavijo svoje ugotovitve.«
(Predlog 2015: 30,31)
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Razvijanje metajezikovne zmožnosti26
V UN iz leta 1998 so standardi znanja ob
zaključku 3. triletja (nižji/minimalni,
srednji/temeljni in višji). Pri jezikovnem
pouku učenec prebere strokovna in
publicistična besedila (navedena v učnem
načrtu), nato pa:
• najde samostalnike in jim določi spol,
število, sklon in sklanjatev,
• najde glagole v osebni obliki in jim
določi osebo, spol, število, čas, naklon, vid
in vezljivost,
• glagolom iz besedila zamenja vid in
pojasni vlogo dovršnika/nedovršnika,
• glagole iz besedila postavi iz osebne v
nedoločniško obliko,
• nedoločnike uporabi v povedi (ob
naklonskih in faznih glagolih),
• loči nedoločnik od namenilnika,
• najde medmete in pojasni njihovo vlogo
v besedilu,
• najde členke in pojasni njihovo vlogo v
besedilu,
• najde predloge in pojasni njihovo vlogo
v besedilu ter jim določi vezavo,
• najde eno- in dvostavčne povedi ter jim
določi stavčno in stavčnočlensko zgradbo,
• prikaže sestavo večstavčnih povedi s
simboli (S) (UN 2002: 119–121).

Učenec metajezikovno zmožnost pokaže tako, da:
• besede razvrsti v besedne vrste skladno z
opredelitvijo v UN (7., 8., 9. razred),
• loči enostavčne povedi od večstavčnih ter utemelji
svoje rešitve s strokovnimi argumenti (7., 8., 9.
razred),
• opiše stavčnočlensko sestavo stavka – poimenuje
stavčne člene in navede vprašalnice zanje (7., 8., 9.
razred),
• loči priredno zložene povedi od podredno zloženih
ter utemelji svoje rešitve z argumenti (9. razred),
• opiše stavčno sestavo podredno zloženih povedi –
določi glavni stavek, poimenuje vrsto odvisnika in
navede vprašalnico zanj (7., 8., 9. razred),
• razume in uporablja temeljne jezikoslovne izraze,
navedene v tem učnem načrtu (7., 8., 9. razred),
• v besedilu prepozna poimenovalne, skladenjske,
pravorečne in pravopisne napake ter jih odpravi; svoje
popravke utemelji (7., 8., 9. razred) (UN 2011: 92–93).

Razvijanje slogovne zmožnosti27
Učenec slogovno zmožnost pokaže tako, da:
• danim besedam/besednim zvezam, povedim določi
slogovno vrednost in okoliščine rabe (7., 8., 9. razred),
• prepozna slogovne napake, jih odpravi in popravke
utemelji (7., 8., 9. razred) (UN 2011: 91).

26

Pojem metajezikovna zmožnost v UN 1998 še ni zastopan, na mestu za primerjavo sem zato zapisala
standarde znanja.
27
Jezikovna in slogovna zmožnost sta navedeni skupaj, zato ju bom primerjala na mestu, kjer je v UN 2011
razvijanje slogovne zmožnosti.
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Didaktična priporočila28
V UN 1998 je zapisano, da učenci
»zapisano besedilo razčlenjujejo
ne le pomensko, pragmatično in
vrednotenjsko, temveč tudi
besedno – slovnično, besedilom
(povedim) določajo skladenjsko
zgradbo, besedam pa vlogo,
pomen, stilsko vrednost in obliko
ter jih uvrščajo v ustrezne
skupine, ki jih poimenujejo z
jezikoslovnimi izrazi in jim
določajo temeljne slovnične
značilnosti.« (UN 2002: 107)

28

V UN 2011 je zapisano, da učenci
»pri poslušanju in branju se
navajajo na razmišljujoče in
kritično sprejemanje besedil ter na
utemeljevanje svojega mnenja o
njih; zapisano besedilo
razčlenjujejo ne le pomensko,
pragmatično in vrednotenjsko,
temveč tudi besedno-slovnično –
besedilom (povedim) določajo
skladenjsko zgradbo, besedam pa
vlogo, pomen, stilsko vrednost in
obliko ter jih uvrščajo v ustrezne
skupine, ki jih poimenujejo z
jezikoslovnimi izrazi in jim
določajo temeljne slovnične
značilnosti.« (UN 2011: 104–105)

Predlog 2015
Tako dejavno in procesno
razvijajo svojo
metajezikovno zmožnost
oz. pridobivajo
jezikovnosistemsko znanje;
učitelj naj jih občasno
usmerja k povezovanju
jezikovnosistemskega
znanja in spodbuja k
njegovi uporabi pri učenju
tujih jezikov. Povezovanje
pridobljenega
jezikovnosistemskega
znanja naj pomaga
umeščati jezikovne vsebine,
ki jih učenci usvojijo, v
smiselno zaokroženo
celoto, ki postopoma do 9.
razreda dobi dokončno
strnjeno podobo. Pri tem
naj skuša učitelj smiselno
ločevati temeljne vsebine
od manj pomembnih.
Učenci s takšnim
povezovanjem krepijo
svojo jezikovno samozavest
v slovenščini, saj so
sposobni vsakdanje
jezikovne probleme
umeščati v enoten okvir,
hkrati pa pridobivajo
splošno jezikoslovno
teoretično osnovo, ki jim
pomaga usvajati in
razumeti tuje jezike in
njihove jezikovne pojave
(UN 2015: 65–66).

Didaktična priporočila za uresničevanje ciljev predmeta za tretje vzgojno – izobraževalno obdobje.
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Sprejemanje in tvorjenje besedil
UN 2011
Sprejemanje in tvorjenje neumetnostnih besedil
naj poteka v osmih korakih. 3. korak: učenci po
sprejemanju z učiteljevo pomočjo razčlenjujejo
besedilo (in sicer predvsem okoliščinsko,
naklonsko in pomensko, prebrano besedilo pa
tudi besedno-skladenjsko in tvarno) ter
vrednotijo njegovo učinkovitost, ustreznost,
razumljivost in pravilnost. (UN 2011: 105)

Pomemben dodatek je v Predlogu UN 2015: 67–
68 zapisan v razdelku, ki pravi: »Poleg zmožnosti
dvosmernega sporazumevanja se pri jezikovnem
pouku razvija tudi zmožnost enosmernega
sporazumevanja; ta se vedno začne s
sprejemanjem (poslušanjem ali branjem)
vzorčnega enogovornega besedila in se
načeloma nadaljuje s tvorjenjem besedila iste
vrste. /…/ Ker je sporazumevalna zmožnost v
veliki meri odvisna od jezikovne in slogovne
zmožnosti, učenci/učenke sistematično razvijajo
tudi svojo zmožnost logičnega mišljenja ter
poimenovalno, skladenjsko, pravorečno,
pravopisno in slogovno zmožnost ter odpravljajo
svoje in tuje poimenovalne, skladenjske,
pravorečne, pravopisne in slogovne napake.
Ob tem povezujejo svoje jezikovnosistemsko
znanje z naslednjimi dejavnostmi:
- analizirajo jezikovne napake s pomočjo
umeščanja posameznega problema v enoten
jezikovnosistemski okvir,
- določajo oblikoslovne, skladenjske ter
pravopisne in druge značilnosti (izbranih) besed,
besednih zvez ali stavkov v izbranem besedilu ali
povedi,
- utemeljujejo pravopis težjih oblikoslovnih ali
besedotvornih besednih oblik s pomočjo
jezikovnosistemskih zakonitosti (npr. stric >
stričev: o > e za c, j, č, ž, š),
- povzamejo osnovne značilnosti določenega
jezikoslovnega pojma (npr. kaj lahko določimo
samostalniku, katere vrste odvisnih stavkov
poznamo itd.),
- primerjajo oblikoslovne, skladenjske in
pravopisne značilnosti istega besedila v
slovenščini in tujem jeziku.
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3.3.1 Analiza primerjave učnih načrtov

S spreminjanjem učnih načrtov se je že veliko ukvarjal didaktik, Damijan Štefanc (2012), ki v
enem od člankov obravnava, kako smo spremenili standarde znanja v pričakovane rezultate
in potem zopet nazaj v standarde znanja. Standardi znanja so bili jasno določeni objektivno
preverljivi cilji in so bili podlaga za ocenjevanje, nato smo dobili pričakovane rezultate, ki so
bili težje preverljivi. Učni načrt iz leta 1998 ni vseboval objektivno nepreverljivih osebnostnih
lastnosti, stališč in navad učencev. V učnem načrtu iz leta 2008 je bilo nekaj objektivno
nepreverljivih ciljev, v trenutno veljavnem učnem načrtu (UN 2011) pa jih je manj.

Cilji, povezani z razvijanjem skladenjske zmožnosti (jezikovne in metajezikovne) so v UN 2011
natančneje opredeljeni kot v UN 1998. Cilji za doseganje slogovne zmožnosti so posebej
opredeljeni samo v UN 2011, v UN 1998 sta jezikovna in slogovna zmožnost navedeni skupaj.
Cilji za doseganje skladenjske zmožnosti so najbolje oziroma najbolj izčrpno navedeni v
Predlogu UN 2015, zato sem ga tudi vključila v analizo.
Cilji v vseh treh UN so predstavljeni analitično oz. ločeno. Nekateri cilji so navedeni večkrat, v
različnih razdelkih.
Izpis iz obeh učnih načrtov jasno pokaže, kateri jezikovni pojmi so pri obravnavi izpuščeni.
Prav tako lahko opazimo, kje se je učni načrt najbolj spremenil. Trenutno veljavni učni načrt,
glede na UN 1998, ne vsebuje obravnave sklanjatev (3 moške, 3 ženske, 2 srednji),
obravnave prilastka (levi, desni, ujemalni, neujemalni) in povedkovega določila (jedra in
odnosnice), ne obravnava se več vezljivosti, ni več prikaza sestave večstavčnih povedi s
simboli (S). Opazim, da se sedaj ne sistematizira snovi tako, kot se je to počelo v preteklosti.
Tudi pomenska razmerja so obravnavana zelo ohlapno.

V didaktičnih priporočilih sem zaznala največji napredek. V UN 1998 so jasno zapisana, v UN
2011 so nadgrajena tako, da učenci razmišljujoče in kritično sprejemajo besedila in
utemeljujejo svoje mnenje o njih. V Predlogu 2015 gredo še korak naprej, učenci »dejavno in
procesno razvijajo svojo metajezikovno zmožnost oz. pridobivajo jezikovnosistemsko znanje;
učitelj naj jih občasno usmerja k povezovanju jezikovnosistemskega znanja in spodbuja k
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njegovi uporabi pri učenju tujih jezikov. Povezovanje pridobljenega jezikovnosistemskega
znanja naj pomaga umeščati jezikovne vsebine, ki jih učenci usvojijo, v smiselno zaokroženo
celoto, ki postopoma do 9. razreda dobi dokončno strnjeno podobo. /…/ Učenci so sposobni
vsakdanje jezikovne probleme umeščati v enoten okvir, hkrati pa pridobivajo splošno
jezikoslovno teoretično osnovo, ki jim pomaga usvajati in razumeti tuje jezike in njihove
jezikovne pojave.« (UN 2015: 65–66)

Učni načrt ni usklajen z ugotovitvami o pomanjkljivostih, na katere opozarjajo teoretični
pogledi jezikoslovcev od O. Kunst Gnamuš naprej, ker ne upošteva vseh treh ravni skladnje in
ne povezuje obravnave besednih vrst in stavčnih členov. Učni načrti tudi niso v skladu s
temeljnimi načeli razvijanja sporazumevalne zmožnosti. V ospredju sta jezikovna in
metajezikovna, potrebno pa bi bilo razvijati tudi pragmatično, pomensko in metakognitivno
delno zmožnost.
3.3.1.1 Mnenje o analizi

Iz izkušenj in na podlagi pogovorov z nekaterimi učitelji ugotavljam, da taka obravnava ni
najboljša in da povzroča nepotrebno zmedo. Veliko stvari ostane v zraku, učenci jih ne
povežejo, ne vidijo logičnih povezav, ne morejo vleči vzporednic, naenkrat vse postane
nelogično in abstraktno. Nekateri se pritožujejo, da slovenska slovnica nima pravil, da se je
vse treba naučiti na pamet. Vendar tam, kjer imamo pravila, npr. pri sklanjatvah, jih učencem
ne povemo in kjer bi lahko povezovali, ne povezujemo.
Težava je v tem, da se učenci ne znajo vprašati po predmetu, od tu verjetno izhajajo težave
pri pisanju in pri govorjenju, ko uporabljamo napačne končnice. Morda lahko razloge iščemo
tudi pri ne obravnavi sklanjatvenih vzorcev, ker učenci menijo, da se morajo vsako besedo
naučiti na pamet. Jezik je živ sistem, ki se nenehno spreminja in morda je tu eden od
razlogov, zakaj imamo vedno več dvojnic. Primer, ko lahko rabimo rodilnik ali tožilnik: Želim
si nove torbice.(Česa si želim?)/Želim si novo torbico. (Kaj si želim?). Velikokrat ne
uporabljamo rodilnika. Zanimivo je, da je vedno več ljudi pozornih na ne rabo in jih le ta tudi
moti. Posebej moteče je, ko zasledimo ne rabo rodilnika v medijih, bodisi na televiziji, na
spletu ali v tiskanih medijih. Seveda nekaterim napako lažje odpustimo, kot drugim.
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Poudarja se izkušenjsko učenje pri katerem izhajamo iz besedil, opušča se definicije.

Zanimivo je, da je v trenutno veljavnem učnem načrtu poudarjeno, da se morajo učenci znati
vprašati po stvareh, ne samo, da jih znajo prepoznati in poimenovati. Pri pregledu Predloga
učnega načrta za slovenščino, iz leta 2015, sem zasledila, da so dodali izraze povzamejo,
vrednotijo, primerjajo, ustvarjalno in kritično pridobivajo podatke, razumejo in uporabljajo,
pojasnjujejo, uporabljajo domišljijo (to je omenjeno večkrat), prepoznajo, poimenujejo,
opisujejo, utemeljujejo, opazujejo, tvorijo. S tem učence spodbujamo, da izražajo svoje misli
na različnih ravneh spoznavne zahtevnosti. Moje mnenje je, da je v dobi tehnologije, ko je
vsem dostopen internet in imamo zelo hiter in neomejen dostop do podatkov, to smiselno,
čeprav moramo vseeno učence naučiti (vsaj) to, kje in kako priti do pravilnih in kakovostnih
podatkov. Opozarjati jih moramo, da se bodo sčasoma naučili kritično presojati, kje so
informacije relevantne in kje ne, seveda pa ni narobe, če se informirajo tudi na spletnih
straneh, ki niso vedno povsem verodostojne (blogi, forumi, debate, časopisni članki idr.).

Štefanc (2012) navaja, da so bili v tretjem poglavju učnega načrta iz leta 1998 opredeljeni
operativni cilji predmeta. To poglavje je bilo najbolj obsežno in tu so bili zapisani učni cilji v
najkonkretnejši in najbolj operativni obliki. Povzame Strmčnika (Strmčnik 2001: 218), ki
pravi, da je za operativne učne cilje značilno zlasti naslednje:
- ciljna vsebina in ravnanje sta opisana v natančni, konkretni, enopomenski in časovno
določeni obliki,
- rezultati pouka so predvideni in predvidljivi s pričakovanim konkretnim ravnanjem in
vednostjo,
- cilji so pregledno, konsistentno in hierarhično razporejeni (navadno po kriteriju
pomembnosti),
- iz formulacije ciljev so razvidni posebni pogoji za njihovo realizacijo in pomoč, ki jo bo
učenec potreboval (Štefanc 2001).

Iz tega lahko sklepam, da je bilo lažje ocenjevati, ker je bilo v standardih znanja natančno
opredeljeno, kaj morajo učenci znati oziroma, kaj jih mora učitelj naučiti. Poleg tega, da so
standardi znanja podlaga za ocenjevanje, so tudi pomembna orientacija učiteljem, ko se
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odločajo, katere učne vsebine bodo izbrali in kako poglobljeno jih bodo obravnavali. Vendar
ne želimo razvijati samo znanja in nekaterih spretnosti na ravni prepoznavanja, določanja,
analiziranja …, zato preverljivi standardi in natančno določeni operativni cilji niso najboljša
usmeritev. Pri učencih želimo razvijati tudi druge razsežnosti sporazumevalne zmožnosti na
ravneh sinteze, samostojne uporabe, prenosa, ustvarjalnosti zato pa potrebujemo
operativne cilje.

3.4 Primerjalna analiza delovnih zvezkov za pouk slovenskega jezika v 7.
razredu osnovne šole
Najprej bom vsak delovni zvezek analizirala posebej, na podlagi opazovalnega obrazca.
Opazovalni obrazec je predstavljen v poglavju 3.1 in dodan tudi kot priloga, v poglavju 6.1.
Opazovala bom poglavja, ki obravnavajo stavčne člene. Nato bom primerjalno povzela
ugotovitve. S tem bom tudi potrdila ali ovrgla hipoteze, ki sem jih postavila pred analizo.
Vprašanja v opazovalnem obrazcu so zastavljena široko, dobila bom samo okvirno sliko, kako
so samostojni delovni zvezki zgrajeni in kje ter kako se najbolj razlikujejo in kje so si najbolj
podobni.

48

3.4.1 Analiza delovnega zvezka Slovenščina za vsak dan 7

Samostojni delovni zvezek Slovenščina za vsak dan29 je v dveh delih. 1. del ima 137 strani, 2.
del pa 136. Za analizo bom uporabila samo 2. del, ker vsebuje obravnavo stavčnih členov in
sicer na straneh 79–84, 89–94, 100–115, kar skupaj znese 25 strani.
1. Ali je v UN 2011 jasno opredeljeno, kdaj se
obravnavajo besedne vrste in kdaj stavčni členi?

DA/NE/DELNO

1.1 Če je odgovor ne/delno, ali so stavčni členi v
DA/NE
vseh delovnih zvezkih obravnavani v istem razredu?
1.2 Če je odgovor DA, v katerem?
2. Ali DZ sledi ciljem UN?
2.1 Če je odgovor NE:
a) katerih ciljev ne uresničuje?
b) katere dodatne cilje uresničuje?
3. Ali so v samostojnem delovnem zvezku obravnavani
pojmi, ki jih predvideva UN?

7. /8. /9.
DA/NE/DELNO
Kot dodatni cilj uresničuje
povezavo stavčnega člena
povedek z besedno vrsto glagol.
DA/NE

3.1 Če je odgovor NE:
a) kateri pojmi niso obravnavani?
b) kateri dodatni pojmi so
obravnavani/omenjeni?
4. Ali v samostojnem delovnem zvezku zasledimo, da je DA/NE
možno podatek izraziti na več različnih načinov, pri
čemer pomen ostane enak? (Med učenjem poslušam
glasbo. : Medtem ko se učim, poslušam glasbo.)

4.1 Če je odgovor DA, kje?

29

Cajhen, N., Drusany, N., Kapko, D., Križaj Ortar M. in Bešter Turk, M.: Slovenščina za vsak dan 7.

Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 7. razredu osnovne šole. 1. in 2. del. Ljubljana, Rokus Klett, 2016.
Dostopno na: https://www.irokus.si/izbirka
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5. Ali je razložen odnos med besedno vrsto in stavčnim DA/NE/DELNO
členom?
6. Ali je možno v samostojnem delovnem zvezku najti DA/NE
podatek, da je posamezen stavčni člen lahko izražen
z več kot eno besedo?
7. Ali je pri stavčnih členih navedeno, katera besedna
vrsta (večinoma) opravlja to skladenjsko vlogo?
7.1 Če je odgovor DA, pri katerem stavčnem členu
je to navedeno?

DA/NE

Pri povedku, da je to glagol v
osebni obliki.

8. Ali so navodila razčlenjena/analitična in usmerjajo
učence po posameznih korakih?

DA/NE/DELNO

9. Ali prevladujejo splošna/celostna navodila?

DA/NE/DELNO

10. Ali je obravnava besednih vrst in stavčnih členov
ločena?

DA/NE

10.1 Če je odgovor NE, kje se obravnava
prepleta?
11. Ali je obravnava zasnovana ob besedilu?

DA/NE/DELNO30

12. Ali ima učitelj možnost izbire tem?

DA/NE/DELNO

12.1 Če je odgovor DA/DELNO utemeljim, kdaj
oziroma na katerih mestih?

13. Ali izhajajo iz deduktivne ali induktivne metode?

INDUKTIVNA/DEDUKTIVNA

14. Ali obravnava usmerja pozornost na pomensko,
pragmatično in slovnično (oblikovno) sestavino?

DA/NE

14.1 Če je odgovor NE, katere sestavine so zajete?

15. Ali delovni zvezek vsebuje definicije?
15.1
30

Ima možnost izbire nalog in
dodajanja primerov, za katere
meni, da bodo učencem bližje.

Zajete so slovnične (oblikovne) in
pragmatične sestavine.
DA/NE

Če je odgovor DA ali

Ob besedilu se obravnava samo predmet.
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- so jasne,

DA/NE

- so zapisane ali

DA/NE

- jih morajo učenci dopolnjevati

DA/NE

- so drugače vizualno označene,

DA/NE

-kako?

Napisane so z roza barvo in so
ločene z roza črtami.

16. Ali je dovolj nalog za ponavljanje in utrjevanje?

PREMALO/DOVOLJ/PREVEČ

17. Ali je zastopano več različnih vrst nalog glede na
učenčevo dejavnost?

DA/NE

17.1 Katere naloge zaprtega tipa so
vključene?(izločevalne, izbirne, povezovalne,
urejevalne, dopolnjevalne, popravljalne,
primerjalne in tvorne)?

Največ je dopolnjevalnih nalog,
nato sledijo izbirne in
popravljalne. Izločevalnih je
malo, najmanj je tvornih.

17.2 Ali so prisotne naloge odprtega tipa?

DA/NE

18. Ali so upoštevani različni spoznavni konteksti?

DA/NE

11.1 Če je odgovor DA, kateri (predznanje, potrebe, Predznanje in motivacija sta
želje, motivacija)?
pomembna.
19. Ali so naloge na različnih ravneh spoznavne
zahtevnosti?

DA/NE/NE POVSEM

20. Ali se celotno znanje o stavčnih členih/besednih
vrstah sistemizira (npr. v obliki preglednic ipd.)?
20.1 Če je odgovor DA, kam je sistemizacija
umeščena?
21. Ali se pomembne stvari vizualno ločijo od manj
pomembnih?
22. Ali je pisava v delovnem zvezku ustrezna (velikost,
barva, slog)?

DA/NE/DELNO

DA/NE
DA/NE

23. Ali so barve v delovnem zvezku ustrezne?

DA/NE

24. Ali delovni zvezek vsebuje slikovno gradivo?

DA/NE

24.1 Če je odgovor DA, kakšna je njegova vloga
(popestri, ponazarja, dodatno razlaga povedano)?
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3.4.2 Analiza delovnega zvezka Od glasov do knjižnih svetov 7

Samostojni delovni zvezek Od glasov do knjižnih svetov 731 je sestavljen iz dveh delov. V
prvem delu je obravnava tem s področja jezika in v drugem delu s področja književnosti.
Obsega 190 strani, od tega je 90 strani namenjenih jeziku in prav toliko književnosti.32
Stavčni členi so obravnavani v poglavju Besede združujemo v stavke (47–57), na 10 straneh.
1. Ali je v UN 2011 jasno opredeljeno, kdaj se
obravnavajo besedne vrste in kdaj stavčni členi?

DA/NE/DELNO

1.1 Če je odgovor ne/delno, ali so stavčni členi v
DA/NE
vseh delovnih zvezkih obravnavani v istem razredu?
1.2 Če je odgovor DA, v katerem?
2. Ali DZ sledi ciljem UN?

7. /8. /9.
DA/NE/DELNO

2.1 Če je odgovor NE:
a) katerih ciljev ne uresničuje?
b) katere dodatne cilje uresničuje?
3. Ali so v samostojnem delovnem zvezku
obravnavani pojmi, ki jih predvideva UN?
3.1 Če je odgovor NE:
a) kateri pojmi niso obravnavani?
b) kateri dodatni pojmi so
obravnavani/omenjeni?
4. Ali v samostojnem delovnem zvezku zasledimo, da
je možno podatek izraziti na več različnih načinov,
pri čemer pomen ostane enak? (Med učenjem
poslušam glasbo. : Medtem ko se učim, poslušam
glasbo.)

31

DA/NE

Osebnih zaimkov ne smemo
podčrtovati kot da so del
povedka.
DA/NE

Kodre, Petra: Od glasov do knjižnih svetov 7: [samostojni delovni zvezek za slovenščino v 7. razredu osnovne

šole: jezik in književnost]. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. Dostopno na: https://www.irokus.si/izbirka
32

Razmerje je tako, ker so v delu za obravnavo književnosti tudi besedila. Drugače je razmerje obravnave 60:40,

v korist jezika.
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4.1 Če je odgovor DA, kje?
5. Ali je razložen odnos med besedno vrsto in
stavčnim členom?

DA/NE/DELNO

6. Ali je možno v samostojnem delovnem zvezku najti DA/NE
podatek, da je posamezen stavčni člen lahko
izražen z več kot eno besedo?
7. Ali je pri stavčnih členih navedeno, katera besedna
vrsta (večinoma) opravlja to skladenjsko vlogo?

DA/NE

7.1 Če je odgovor DA, pri katerem stavčnem členu
je to navedeno?
8. Ali so navodila razčlenjena/analitična in usmerjajo
učence po posameznih korakih?

DA/NE/DELNO

9. Ali prevladujejo splošna/celostna navodila?

DA/NE/DELNO

10. Ali je obravnava besednih vrst in stavčnih členov
ločena?

DA/NE

10.1 Če je odgovor NE, kje se obravnava prepleta?
11. Ali je obravnava zasnovana ob besedilu?

DA/NE/DELNO

12. Ali ima učitelj možnost izbire tem?

DA/NE/DELNO

12.1 Če je odgovor DA/DELNO utemeljim, kdaj
oziroma na katerih mestih?

13. Ali izhajajo iz deduktivne ali induktivne metode?
14. Ali obravnava usmerja pozornost na pomensko,
pragmatično in slovnično (oblikovno) sestavino?
14.1 Če je odgovor NE, katere sestavine so zajete?

15. Ali delovni zvezek vsebuje definicije?

Tu ima učitelj veliko možnosti, da
obravnavo prilagodi sebi in
učencem, tako tematsko kot
količinsko.
INDUKTIVNA/DEDUKTIVNA
DA/NE

Zajema le slovnično sestavino,v
enem primeru je nakazana tudi
pragmatična sestavina.
DA/NE
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15.1

Če je odgovor DA ali

- so jasne,

DA/NE

- so zapisane ali

DA/NE

- jih morajo učenci dopolnjevati

DA/NE

- so drugače vizualno označene

DA/NE

-kako?

V zelenih okvirjih in v oblačkih pri
knjižnih molih.

16. Ali je dovolj nalog za ponavljanje in utrjevanje?

PREMALO/ DOVOLJ/ PREVEČ

17. Ali je zastopano več različnih vrst nalog glede na
učenčevo dejavnost?

DA/NE

17.1 Katere naloge zaprtega tipa so
vključene?(izločevalne, izbirne, povezovalne,
urejevalne, dopolnjevalne, popravljalne,
primerjalne in tvorne)?

Največ je dopolnjevalnih nalog,
vsebovane so tudi tvorne naloge.

17.2 Ali so prisotne naloge odprtega tipa?

DA/NE

18. Ali so upoštevani različni spoznavni konteksti?

DA/NE

11.1 Če je odgovor DA, kateri (predznanje, potrebe,
želje, motivacija)?
19. Ali so naloge na različnih ravneh spoznavne
zahtevnosti?

DA/NE/NE POVSEM

20. Ali se celotno znanje o stavčnih členih/besednih
vrstah sistemizira (npr. v obliki preglednic ipd.)?
20.1 Če je odgovor DA, kam je sistemizacija
umeščena?
21. Ali se pomembne stvari vizualno ločijo od manj
pomembnih?
22. Ali je pisava v delovnem zvezku ustrezna (velikost,
barva, slog)?
23. Ali so barve v delovnem zvezku ustrezne?

DA/NE

24. Ali delovni zvezek vsebuje slikovno gradivo?

DA/NE

24.1 Če je odgovor DA, kakšna je njegova vloga
(popestri, ponazarja, dodatno razlaga povedano)?

Preglednice za jezik so na začetku
delovnega zvezka.
DA/NE
DA/NE
DA/NE

Dodatno razlaga povedano.
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3.4.3 Analiza delovnega zvezka Slovenščina 7

Samostojni delovni zvezek Slovenščina 733 je v dveh delih. 1. del obsega 135 strani, 2. del pa
147. Za analizo bom uporabila samo 2. del, ker vsebuje obravnavo stavčnih členov in sicer od
strani 81–107, kar znese 26 strani.
1. Ali je v UN 2011 jasno opredeljeno, kdaj se
obravnavajo besedne vrste in kdaj stavčni členi?

DA/NE/DELNO

1.1 Če je odgovor ne/delno, ali so stavčni členi v
DA/NE
vseh delovnih zvezkih obravnavani v istem razredu?
1.2 Če je odgovor DA, v katerem?
2. Ali DZ sledi ciljem UN?

7. /8. /9.
DA/NE/DELNO

2.1 Če je odgovor NE:
a) katerih ciljev ne uresničuje?
b) katere dodatne cilje uresničuje?
Dodatno povezuje stavčne člene z
besednimi vrstami.
3. Ali so v samostojnem delovnem zvezku obravnavani DA/NE
pojmi, ki jih predvideva UN?
3.1 Če je odgovor NE:
a) kateri pojmi niso obravnavani?
b) kateri dodatni pojmi so
obravnavani/omenjeni?
4. Ali v samostojnem delovnem zvezku zasledimo, da
je možno podatek izraziti na več različnih načinov,
pri čemer pomen ostane enak? (Med učenjem
poslušam glasbo. : Medtem ko se učim, poslušam
glasbo.)
4.1 Če je odgovor DA, kje?

33

DA/NE

Pri nalogah tvorjenja dvostavčnih
povedi.

Vogel, J., Čuden, M., Košak, T.: SLOVENŠČINA 7. 1. in 2. del. Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 7.

razredu osnovne šole Ljubljana, Mladinska knjiga, 2014.
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5. Ali je razložen odnos med besedno vrsto in stavčnim DA/NE/DELNO34
členom?
6. Ali je možno v samostojnem delovnem zvezku najti DA/NE
podatek, da je posamezen stavčni člen lahko izražen
z več kot eno besedo?
7. Ali je pri stavčnih členih navedeno, katera besedna
vrsta (večinoma) opravlja to skladenjsko vlogo?
7.1 Če je odgovor DA, pri katerem stavčnem členu
je to navedeno?

DA/NE

Pri osebku, povedku in predmetu.

8. Ali so navodila razčlenjena/analitična in usmerjajo
učence po posameznih korakih?

DA/NE/DELNO

9. Ali prevladujejo splošna/celostna navodila?

DA/NE/DELNO

10. Ali je obravnava besednih vrst in stavčnih členov
ločena?

DA/NE

10.1 Če je odgovor NE, kje se obravnava
prepleta?
11. Ali je obravnava zasnovana ob besedilu?

DA/NE/DELNO

12. Ali ima učitelj možnost izbire tem?

DA/NE/DELNO

12.1 Če je odgovor DA/DELNO utemeljim, kdaj
oziroma na katerih mestih?

Skozi celoto lahko dodaja
primere, če se mu zdi to potrebno
glede na potrebe učencev.

13. Ali izhajajo iz deduktivne ali induktivne metode?

INDUKTIVNA/DEDUKTIVNA

14. Ali obravnava usmerja pozornost na pomensko,
pragmatično in slovnično (oblikovno) sestavino?

DA/NE

14.1 Če je odgovor NE, katere sestavine so zajete?
15. Ali delovni zvezek vsebuje definicije?
15.1

Če je odgovor DA ali

- so jasne,
34

DA/NE

DA/NE

Pri osebku, povedku in predmetu.
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- so zapisane ali

DA/NE

- jih morajo učenci dopolnjevati

DA/NE

- so drugače vizualno označene

DA/NE

-kako?

Vse so v pastelno zelenem
okvirju.

16. Ali je dovolj nalog za ponavljanje in utrjevanje?

PREMALO/ DOVOLJ/ PREVEČ

17. Ali je zastopano več različnih vrst nalog glede na
učenčevo dejavnost?

DA/NE

17.1 Katere naloge zaprtega tipa so
vključene?(izločevalne, izbirne, povezovalne,
urejevalne, dopolnjevalne, popravljalne,
primerjalne in tvorne)?

Največ je izbirnih in
dopolnjevalnih nalog, vsebovane
so tudi tvorne, izločevalne in
povezovalne naloge.

17.2 Ali so prisotne naloge odprtega tipa?

DA/NE

18. Ali so upoštevani različni spoznavni konteksti?

DA/NE

18.1 Če je odgovor DA, kateri (predznanje, potrebe,
želje, motivacija)?
19. Ali so naloge na različnih ravneh spoznavne
zahtevnosti?

DA/NE/NE POVSEM

20. Ali se celotno znanje o stavčnih členih/besednih
vrstah sistemizira (npr. v obliki preglednic ipd.)?
20.1 Če je odgovor DA, kam je sistemizacija
umeščena?

DA/NE/DELNO

21. Ali se pomembne stvari vizualno ločijo od manj
pomembnih?
22. Ali je pisava v delovnem zvezku ustrezna (barva,
velikost, slog)?
23. Ali so barve v delovnem zvezku ustrezne?
24. Ali delovni zvezek vsebuje slikovno gradivo?

Ob koncu poglavja je preglednica
z vprašanji za ponovitev oziroma
samoevalvacijo.35
DA/NE
DA/NE
DA/NE
DA/NE

24.1 Če je odgovor DA, kakšna je njegova vloga
(popestri, ponazarja, dodatno razlaga povedano)?
35

Učenci lahko preverijo svoje znanje oziroma obnovijo naučeno.
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3.4.4 Povzetek in interpretacija rezultatov

V UN 2011 ni popolnoma jasno opredeljeno, kdaj se obravnavajo besedne vrste in kdaj
stavčni členi. Pri jezikoslovnih izrazih, ki jih morajo učenci poznati, razumeti, opisati in
uporabljati je navedeno, da morajo v 7. razredu poznati stavek, stavčni člen: povedek,
osebek, predmet in prislovna določila (kraja, časa, načina, vzroka) (UN 2011: 55–56). V vseh
treh analiziranih delovnih zvezkih so stavčni členi obravnavani v 7. razredu in vsi trije delovni
zvezki sledijo ciljem UN 2011, s tem potrjujem hipotezo 2.36 Samostojni delovni zvezek
Slovenščina za vsak dan 7, kot dodatni cilj uresničuje povezavo stavčnega člena povedek z
besedno vrsto glagol, Slovenščina 7 pa povezuje stavčne člene in besedne vrste pri osebku,
povedku in predmetu. Torej omenjena samostojna delovna zvezka delno razložita odnos
med besedno vrsto in stavčnim členom. V vseh delovnih zvezkih so obravnavani vsi pojmi, ki
jih predvideva UN 2011, s tem potrjujem hipotezo 4.37 V delovnem zvezku Od glasov do
knjižnih svetov 7 je omenjeno, da osebnih zaimkov ne smemo podčrtovati, kot da so del
povedka. Samo v Slovenščina 7 zasledimo, da je možno podatek izraziti na več različnih
načinov, pri čemer pomen ostane enak, to je pri nalogah, kjer učenci tvorijo dvostavčne
povedi. Prav tako samo tu najdemo podatek, da je možno posamezen stavčni člen izraziti z
več kot eno besedo.
V delovnem zvezku Slovenščina za vsak dan 7 in Slovenščina 7 so navodila za reševanje nalog
razčlenjena/analitična in usmerjajo učence po posameznih korakih, v Slovenščina 7 so
zastopana tudi splošna/celostna navodila, v delovnem zvezku Od glasov do knjižnih svetov 7
so navodila samo razčlenjena/analitična. S tem sem delno potrdila hipotezo, da bodo
navodila razčlenjena/analitična. Navodila za reševanje nalog so v Slovenščina 7 zapisana za
moški in ženski spol (izvedel/-a, spraševal/-a, znal/-a, …), v ostalih dveh delovnih zvezkih pa
je v navodilih uporabljen velelnik (tvori, podčrtaj, pojasni, …).

36

Predvidevam, da bodo cilji obravnave v samostojnih delovnih zvezkih usklajeni s cilji v UN 2011, ker

samostojni delovni zvezki sledijo UN.
37

Predvidevam, da bodo v samostojnih delovnih zvezkih obravnavani vsi pojmi povezani s stavčnimi členi, ki jih

morajo učenci po UN usvojiti.
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V vseh treh delovnih zvezkih sta obravnava besednih vrst in stavčnih členov ločeni, njihova
obravnava se ne prepleta, kar je tudi v skladu z zapisom v UN. Vendar se obravnava stavčnih
členov v samostojnem delovnem zvezku Slovenščina 7 delno navezuje na poznavanje
besednih vrst, saj za osebek, povedek in predmet izvemo, katera besedna vrsta ima
(običajno) to stavčnočlensko vlogo; v delovnem zvezku Slovenščina za vsak dan 7 je
napisano, da je povedek lahko tudi sestavljen. Tu delno potrjujem hipotezo 5,38 ker ni nikjer
zapisano, je pa delno nakazano, razmerje med stavčnimi členi in besednimi vrstami, čeprav
ne za vse stavčne člene, ampak samo za nekatere.
Učitelj ima pri delu z delovnim zvezkom Od glasov do knjižnih svetov 7 veliko možnosti izbire
tem, ker je malo nalog in se te ne navezujejo na besedilo. V tem primeru je manj očitno, če
določeno temo obravnava s svojim gradivom, ker so neizpolnjene naloge manj očitne
(praznih ostane le nekaj strani, lahko pa jih učenci rešijo sami doma, za domačo nalogo).39 Pri
ostalih delovnih zvezkih ima delno možnost izbire tem, ker je veliko nalog in se vse
navezujejo na besedilo. V delovnem zvezku Slovenščina 7 je veliko nalog, ki se navezujejo na
literarno besedilo; s tem se povežeta obravnava jezika in književnosti, izbira nalog pa se
nekoliko zmanjša, ker se nanašajo druga na drugo. Učitelj lahko dodaja svoje primere, če se
mu zdi to potrebno (npr., če učenci česa ne razumejo, ali jim tema besedila ni blizu). Pri vseh
delovnih zvezkih se mi zdi, da je dovolj nalog, različna je le stopnja avtonomnosti učitelja.
Največ nalog je v Slovenščina za vsak dan 7, kjer lahko učitelj določene naloge izpusti ali jih
da učencem za domačo nalogo, najmanj pa v Od glasov do knjižnih svetov 7, kjer je nujno, da
učitelj dodaja razlago in naloge. Menim, da ni nalog nikoli preveč, ker nekateri učenci
potrebujejo več vaje, seveda pa to ne pomeni, da je treba vse vaje rešiti v okviru pouka in
domačih nalog. Obseg gradiv pa je omejen in prav je tako.
Slovenščina za vsak dan 7 in Slovenščina 7 izhajata iz induktivne metode, Od glasov do
knjižnih svetov 7 pa iz deduktivne metode. Oba delovna zvezka, ki izhajata iz induktivne

38

Na podlagi lastnih izkušenj pričakujem ločeno obravnavo, ker učenci ne znajo povezovati stavčnih členov in

besednih vrst.
39

Starši s(m)o vedno bolj občutljivi, če so delovni zvezki neizpolnjeni, pri tem pa velikokrat spregledamo učne
liste in dodatno gradivo, ki ga učitelji dajejo učencem.
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metode, izhajata iz besedila in gre za indukcijo z analizo. Tu hipotezo 640 ovržem, ker se je
izkazalo, da je trenutno veljaven UN 2011 pripomogel k temu, da izhajamo iz besedil, čeprav
še vedno veliko učiteljev najprej pove definicijo in nato delajo primere, ker je to hitreje.
Samo pri Slovenščina 7 je obravnava usmerjena na pomensko, pragmatično in slovnično
sestavino, pri ostalih dveh umanjka pomenska sestavina, pragmatična pa je skromno
zastopana.
V vseh delovnih zvezkih se pomembne stvari vizualno ločijo od manj pomembnih. Delovni
zvezek Od glasov do knjižnih svetov 7 ima na začetku poglavja tabelo stavčnih členov,
vprašalnice zanje in način podčrtovanja. Ostala delovna zvezka vsebujeta definicije
posameznih stavčnih členov, ki so vizualno ločene od nalog in ostalega besedila. Definicije so
jasne, v delovnem zvezku Slovenščina 7 so znotraj definicij navedeni primeri. V delovnem
zvezku Slovenščina za vsak dan 7 definicije učenci dopolnjujejo sami, tako da na prazne črte
vstavijo posamezne besede. Definicije so zapisane z roza barvo in so v roza okvirju brez
stranskih robov. V delovnem zvezku Slovenščina 7 so definicije podane in zapisane v okvirju
pastelno zelene barve.
V vseh treh delovnih zvezkih je zastopanih več vrst nalog, kar v celoti potrjuje mojo hipotezo
6. V vseh delovnih zvezkih so dopolnjevalne (te so najpogostejše) in tvorne naloge. Sledijo
izbirne in izločevalne naloge. Povezovalne naloge so vsebovane samo v delovnem zvezku
Slovenščina 7. Popravljalne naloge so zastopane samo v delovnem zvezku Slovenščina za
vsak dan 7. Urejevalne in primerjalne naloge niso zastopane. Naloge odprtega tipa so
prisotne v dveh delovnih zvezkih, in sicer v Slovenščini za vsak dan 7 in Slovenščini 7. Prav
tako so v teh dveh delovnih zvezkih upoštevani različni spoznavni konteksti (predvsem
predznanje). Naloge so v delovnem zvezku Od glasov do knjižnih svetov 7 urejene
hierarhično, od lažjih proti težjim, v ostalih dveh delovnih zvezkih pa ne povsem, v vseh treh
pa so naloge na različnih ravneh spoznavne zahtevnosti.
Znanje se ne sistematizira v delovnem zvezku Slovenščina za vsak dan 7, Slovenščina 7 ima
na koncu poglavja povzetek in samoevalvacijski vprašalnik za učence, ki jim lahko služi tudi
40

Glede na izkušnje pričakujem, da bodo izhajali iz deduktivne metode.
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kot hitra ponovitev. Od glasov do knjižnih svetov 7 pa ima povzetke v obliki tabele za
jezikovni del pouka na začetku, na sprednji platnici,41 ko delovni zvezek odpremo. Tu se
hipoteza 842 delno potrdi.
Pisava v vseh treh delovnih zvezkih je ustrezna, dovolj velika, različnih barv in slogov. Tudi
barve se mi zdijo v vseh treh delovnih zvezkih ustrezne, ker je veliko učencev vizualnih tipov.
V Slovenščina 7 (pisava calibri) je celotno poglavje pastelno zelene barve, kar morda ni
najboljša rešitev za vizualne tipe (to je znanstveno potrjeno in tudi iz lastnih izkušenj lahko
trdim, da so pastelne barve ustrezne za učence z disleksijo). Je pa enotna pastelna barva
prednost, če si učenci pomembnejše podatke v delovnem zvezku sami označijo z drugačno
barvo. Edina slabost so, morda, premalo poudarjeni naslovi. V delovnem zvezku Slovenščina
za vsak dan 7 je poglavje barvno bolj pestro, barve so bolj intenzivne. Na prvi pogled je
delovni zvezek bolj privlačen, vendar če si učenci še dodatno označujejo, je potem preveč
barvno, kar bi znala biti slabost (žive barve so morda tudi preveč intenzivne za dislektike).
Prednost so naslovi, ki so precej večji od ostalega besedila.
Likovno najmanj opremljen je delovni zvezek Slovenščina 7, kjer ne bi bilo odveč, če bi bilo
dodano kakšno slikovno gradivo, uporabniki so otroci. Celotno poglavje vsebuje sličice treh
pisem (str. 92) in fotografijo dveh deklic (str. 97); vloga likovnega gradiva pa je popestriti
obravnavo. Dodatne didaktične grafične elemente oz. ikone imata delovna zvezka Od glasov
do knjižnih svetov 7 in Slovenščina za vsak dan 7. Od glasov do knjižnih svetov 7 ima narisane
knjižne mole, ki imajo ponekod zelo duhovite pripombe in so neke vrste spominska sidra in
služijo kot dodatna razlaga. Slovenščina za vsak dan 7 ima veliko zanimivega, tudi duhovitega
slikovnega materiala. Zelo uporabne se mi zdijo tudi ikone pred številko naloge, ki označujejo
vrsto sporazumevalne dejavnosti glede na sprejemanje/tvorjenje in prenosnik (branje,
gledanje, poslušanje, govorno nastopanje, pogovarjanje, pisanje in delo z računalnikom).
Glede na vse povedano bi morda izpostavila le to, da pri primerjavi samostojnih delovnih
zvezkov kakovost gradiva ni odvisna od števila in obsežnosti nalog. Sicer je res, da je najmanj

41

Na zadnji platnici oziroma na koncu so povzetki za književnost.

42

Sistematizacije ne pričakujem, ker večino gradiv že poznam.
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obsežen Od glasov do knjižnih svetov 7 tudi glede na analizo najbolj pomanjkljiv. Slovenščina
7 pa z vidika analize po opazovalnem obrazcu najbolj kakovosten.
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4. APLIKATIVNI DEL
Na podlagi spoznanj teoretičnega in empiričnega dela, kot dodatek, predlagam nekaj nalog,
kako bi lahko povezali obravnavo besednih vrst in stavčnih členov. Kot je že ugotovila N.
Lampret (2016) v magistrskem delu in ugotavljamo tudi mi, obravnava stavčnih členov in
besednih vrst v osnovni šoli ni povezana, čeprav bi povezanost obeh področij pomembno
prispevala k razvitosti učenčeve skladenjske zmožnosti.
Pri oblikovanju predloga za medsebojno povezano obravnavo stavčnih členov in besednih
vrst sem upoštevala temeljna načela, ki sem jih izpeljala ob koncu teoretične razprave, in
sicer:
•

načelo celostnosti, po katerem je treba obravnavo zasnovati tako, da bo:
o usmerjala pozornost na vse ravni skladnje: pomensko, strukturno in
pragmatično/besedilno;
o razvijala učenčevo znanje, spretnosti in odnos;
o razvijala skladenjsko zmožnost povezano z razvijanjem preostalih delnih
zmožnosti sporazumevalne zmožnosti;

•

načelo kontekstualizacije in vživljanja v vloge, ki predvideva izhajanje iz
besedila/sporazumevalnega položaja ter omogoča pritegnitev učenčevih izkušenj ter
tako usmišlja usvajanje spoznavno zahtevnih slovničnih tem;

•

načelo učenčeve dejavnosti, ki učencu omogoča lastno konstruiranje znanja;

•

načelo metakognicije oz. avtorefleksije, ki učencu omogoča ozavestiti lastno rabo besed
in besednih zvez (glede na njihovo obliko, pomen in pragmatično ustreznost) pri
tvorjenju stavkov oz. povedi in predvidevati drugačne možnosti;

•

načelo kontinuiranosti, kar pomeni, da razmerja med besednimi vrstami in stavčnimi
členi ne bi poudarjali le ob uvodni predstavitvi stavčnih členov ali ob sistematičnem
povzetku, temveč bi nanj bodisi na metajezikovni ravni ob definicijah bodisi na jezikovni
ravni ob reševanju nalog opozarjali ob obravnavi vseh stavčnih členov; s tem bi zagotovili
trajnost znanja in zmožnosti ter gradili pozitiven odnos do pravilnega pregibanja besed
in do njihove smiselne rabe v stavčnočlenski vlogi.
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Pri zasnovi sem upoštevala tudi dopolnila, ki sem jih predlagala na ravni vsebin oz.
obravnavanih pojmov. V predlog tako vključujem obravnavo prilastka, ki sedaj ni
obravnavan, kot sem navedla že v opombah (glej opombo 12), vendar menim, da bi ga
morali obravnavati. V 8. razredu se bodo učenci srečali s prilastkovim odvisnikom, zato je
dobro, da vedo, kaj prilastek je.

4. 1 Predlog obravnave prilastka
Predlagano obravnavo prilastka sem umestila za obravnavo vseh (samostojnih oz. glavnih)
stavčnih členov. Temeljni cilji predvidene obravnave so:
o Učenci poznajo, razumejo, opišejo in uporabljajo pojem prilastek (levi in desni) in se
znajo po njem vprašati.
o Prilastke v besedilu prepoznajo in jih povežejo z besednimi vrstami. Vedo, katera
besedna vrsta opravlja funkcijo prilastka.
o Učenci razumejo pomen in vlogo prilastka v različnih vrstah besedila.
Za izhodišče sem izbrala neumetnostno besedilo o lipicancih. Temo sem izbrala, ker mi je
blizu, ker je povezana z učenčevo izkušnjo in splošnim znanjem, a hkrati spodbuja njegovo
radovednost in krepi splošno razgledanost; poleg tega so nanjo navezana besedila različnih
vrst – torej tudi taka, v katerih je več enostavčnih povedi z raznovrstno stavčnočlensko
sestavo. Tema ob tem učitelju omogoča tudi doseganje nekaterih širših ciljev oz. načel, npr.
povezovanje pouka jezika in pouka književnosti, medpredmetno povezovanje, uporabo IKTtehnologije.
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Vir: Revija o konjih, Letnik 24, številka 2, februar 2016, str. 49

4.2 Didaktični potek
1. Priprava na delo z besedilom

Lipica na Unescovem seznamu
a) Uvodna motivacija: Preberem oziroma projiciram naslov. Učence vprašam, na kaj
pomislijo ob besedi Lipica in na kaj ob besedi UNESCO.43 Vprašam jih, ali so že bili v
Lipici, kaj je tam pomembnega za nas, morda kdo izmed njih poveže obe besedi.
b) Kontekstualizacija: Učence vprašam, zakaj je po njihovem mnenju pomembno, da je
nekaj na Unescovem seznamu, kaj se vpisuje v Unescov seznam in v katero vrsto
dediščine uvrščamo lipicance.
c) Zastavitev problema: Nadaljevala bi s tem, da morajo predlagatelji predlog najprej
posredovati etnografskemu muzeju (verjetno bo treba komu tudi razložiti, kaj to je),
ta pa ga lahko posreduje Unescu. Učenci naj razmislijo o tem, kaj bi kot predlagatelji
poudarili na vsebinski ravni (kolikor pač vedo), nato pa tudi, na kaj vse bi bilo dobro
paziti pri oblikovanju besedila, da bi bilo jasno, razumljivo in da bi z njim naredili
»dober vtis« na odgovorne v entografskem muzeju. Napovem jim, da bomo poskusili

43

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) je organizacija Združenih narodov
za izobraževanje, znanost in kulturo. Ustanovljena je bila leta 1945, sedež ima v Franciji.
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pripraviti predlog, tako da bomo pri tem pozorni tudi na vse jezikovne »probleme«, ki
so jih navedli.

Še pred branjem izhodiščnega besedila naj poskusijo napisati naslov besedila – nekaj
možnosti napišemo na tablo, npr.: Predlog za uvrstitev Lipice na Unescov seznam – Predlog
za uvrstitev Lipice na seznam Unesca – Predlog za uvrstitev kobilarne Lipica na Unescov
seznam - Prošnja za posredovanje predloga Unescu (gledamo, da se v njih besedi Lipica in
Unesco pojavita v različnih sklonih ter da se v vlogi prilastka uporabi Unescov). Ob primerjavi
besed Lipica, Unesco in Unescov si zastavijo nekaj problemskih vprašanj, povezanih s tem,
kako različna oblika besed vpliva na pomen in zakaj/ali je pravilno pregibanje besed
pomembno, če želimo tvoriti smiselno besedilo.
Ker že poznajo besedne vrste, ti dve besedi tudi besednovrstno opredelimo in ju sklanjamo.
Pri besedi UNESCO opozorim na nedoslednost zapisa te besede in na tablo napišem obe
možnosti sklanjanja (UNESCO, UNESCO-a, UNESCO-(j)u ... Sicer pa taka imena raje sklanjamo
v navadni pisni obliki lastnih imen: Unesco, Unesca, Unescu ...).
č) Napoved ciljev: Na podlagi razprave napovem, da bomo ob obravnavi opazovali,
katere besedne vrste najpogosteje uporabljamo v določenih stavčnih členih in kaj z
njimi izražamo, pa tudi, zakaj moramo biti pri tem pozorni na obliko besed. Pri tem
bomo posebej pozorni na pridevnike, ki jih ob stavčnih členih doslej nismo omenjali.
2. Napoved in branje besedila:
Napovem branje besedila, ki je nastalo, ko so iz Kobilarne Lipica poslali predlog za
uvrstitev lipicancev na Unescov seznam. Učencem dam nalogo, da so med branjem
pozorni na to,
o ali lahko v besedilu odkrijejo kak vsebinski argument, ki bi ga vključili v »svoj« predlog
in
o ali bodo morali predlog posredovati še komu.
Besedilo preberemo.
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3. Razumevanje besedila:
Pri pomenski razčlembi bomo preverili razumevanje manj znanih besed in odgovorili
na vprašanja, ki smo jih zastavili pred branjem. Ko ugotovijo, da niso izvedeli tako
rekoč nič o vsebini predloga, se lahko vprašajo, s katerim namenom je avtor pisal
besedilo (in zakaj se mu ni zdelo potrebno vključevati podatkov o argumentih).
4. Jezikovna in metajezikovna razčlemba:
Začnemo z nekoliko širšim vprašanjem, ali se jim zdi besedilo jezikovno razumljivo za
bralca revije Konji (med njimi je tudi veliko mlajših) in zakaj ne. Izpišemo prvo poved
besedila (Pobuda na nacionalni ravni je temelj za skupni vpis vseh evropskih
lipicanskih kobilarn na Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne
dediščine.). Učence vprašam, kako bi lahko poved poenostavili. Povedo nekaj
predlogov, nato pa jih spodbudim še k razmisleku o tem, ali bi lahko poved
poenostavili tudi tako, da bi v njej izpustili kake besede, npr. pridevnike. Poved
poskusijo poenostaviti tako, da opustijo tiste pridevnike (ali besede), zaradi katerih se
ne bo bistveno spremenil pomen oz. bistvo povedi.
a) Učenci opazujejo svoje »poenostavljene« povedi in ugotavljajo, ali so v njih
izpustili celoten stavčni člen ali le njegov del. Ugotovimo, da so izpuščali le dele
stavčnega člena oz. besede, ki dopolnjujejo jedro. Povem jim, da take dele
stavčnega člena imenujemo prilastki.
b) Po delih stavčnih členov, ki so jih opustili, naj se vprašajo. Povem, da smo dobili
vprašalnice, s katerimi se vprašamo po prilastku – Kakšen, Kateri in Čigav?
c) Učenci naj najprej ugotovijo, da v vlogi prilastka po navadi uporabljamo
pridevnike. Šele potem se lahko vprašamo, kakšno vlogo imajo pridevniki v
stavku:
- ali jih lahko uporabimo le kot prilastke oz. določila ali tudi kot samostojne
stavčne člene;
- ali jih lahko vedno izpustimo ali so kdaj nujno potrebni?
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Ali ima besedna zveza nesnovna kulturna dediščina enak pomen kot dediščina ali kot
kulturna dediščina?
DA

NE

Če je odgovor NE, razloži, po čem se pomen besednih zvez razlikuje.
____________________________________________________________________.

Od tod izpeljemo ugotovitev, da so prilastki različnih vrst in z različnimi vlogami nujno
potrebni, ker lahko povsem spremenijo pomen besedne zveze. S prilastki oziroma z
njihovo uporabo lahko zelo natančno in nazorno opišemo neko stvar ali z njihovo
uporabo delamo jezik bolj živ.

č) Pred strnitvijo znanja o povezanosti stavčnih členov in besednih vrst je treba najprej
zaokrožiti obravnavo prilastka. Učenci morajo ugotoviti, da lahko poleg pridevnikov v vlogi
prilastka uporabimo še samostalnike oz. predložne zveze. Veliko prilastkov je uporabljenih
tudi v podnaslovu:
Kobilarna Lipica je 15. januarja Slovenskemu etnografskemu muzeju predala pobudo
za vpis v Unescov register žive kulturne dediščine.
o Vprašajte se po izpisanih stavčnih členih ter poimenujte stavčne člene:
Kobilarna Lipica

– __________________________________________________

15. januarja

– __________________________________________________

Slovenskemu etnografskemu muzeju – ______________________________________
o V izpisanih stavčnih členih poiščite jedrno besedo in prilastek.
o Opazujte prilastke in odgovorite na vprašanja:
Ali so vsi prilastki pridevniki?
Ali vsi prilastki stojijo na levi strani jedra?
Ali vsi pridevniški prilastki stojijo na levi strani jedra?
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Vrste prilastkov in njihov položaj v stavku + vprašalnica.44
Priča bomo DEJANJU.
Pričakujemo zgodovinsko DEJANJE. : Udeležili se bomo DEJANJA ob obletnici.

Primerjajte naslednji povedi in podčrtajte dele, ki se razlikujejo in jih opazujte. Presodite,
katera se vam zdi ustreznejša.
Pobuda na državni ravni je temelj za skupni vpis vseh evropskih lipicanskih kobilarn na
Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine.

Pobuda na ravni države je temelj za skupni vpis vseh kobilarn lipicancev iz Evrope na
reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine Unesca.

o Kaj ste ugotovili?

o Kaj pa v tem primeru? Vam obe povedi zvenita enako smiselno in enako
»tekoče« oz. razumljivo?

Pisatelj je napisal direktorjev najljubši predlog.
Pisatelj je napisal najljubši predlog direktorja.
DA NE
Če je odgovor NE, zakaj? _________________________________________________

o Opazujte povedi in utemeljite, ali je desni samostalniški prilastek v drugem
primeru pomensko nujen?
Uslužbenec je napisal direktorjev najljubši predlog.
Uslužbenec je napisal najljubši predlog direktorjevega mandata.
44

Obravnavali bi samo levi in desni prilastek, povedkovega ne. Lahko bi edino povedali, da obstaja in da ga
bodo srečali kasneje v procesu izobraževanja.
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5. Sinteza oz. definicija:45

Prilastek je del stavčnega člena – ni samostojen stavčni člen. Stoji ob samostalniku.
Po njem se največkrat vprašamo: kakšen?, kateri?, čigav?.
Samostalnik ima lahko več prilastkov. Prilastek lahko stoji na levi ali na desni strani
samostalnika, po čemer ju tudi poimenujemo, levi in desni prilastek. Na levi strani
stojijo pridevniške besede, na desni pa druge besedne vrste. Poleg pridevnikov v vlogi
prilastka lahko uporabimo še samostalnike oz. predložne zveze.

6. Ponavljanje in utrjevanje:
Sledijo naloge, za ponavljanje in utrjevanje znanja, povezanega s prilastki.

o Učenci v besedilu poiščejo čim več prilastkov. Opazujejo njihov pomen in ali se
pomen spremeni, če jih izpustimo.
o Učenci pojasnijo, kaj s prilastki sporočamo.
o Zveze z desnimi prilastki spremenite v zveze z levimi prilastki:
vodja kobilarne - ______________________________________________
seznam Unesca - ______________________________________________

7. Sistematizacija znanja:
Učenci bodo poskušali na podlagi povedi iz besedila povezati znanje o besednih
vrstah in stavčnih členih. Isti povedi bodo določili besedne vrste in stavčne člene in jih
med seboj povezali. Videli bodo, da besedne vrste lahko opravljajo funkcije enega ali
več stavčnih členov.
o Učenci izberejo eno poved in jo izpišejo. Določijo besedne vrste in stavčne člene.
Podčrtajo stavčne člene, nato izpišejo vsako besedo oziroma besedno zvezo v svojo
vrsto, da dobijo tudi grafični prikaz, s katerim lažje primerjajo. Pogledamo, katera
besedna vrsta opravlja funkcijo katerega stavčnega člena.
45

Povzeto po Ahačič (2017) in Žagar (2001)
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o Opazujte spodnji povedi. Kaj opazite? V čem se razlikujeta? Ali je druga poved
slovnično pravilna in ali je smiselna?
Škocjanske jame so del svetovne kulturne dediščine.
Svetovna kulturna dediščina je del Škocjanskih jam.

Stavčni členi predstavljajo posamezne pomenske enote, ki prinašajo različne podatke.
Beseda oziroma besedna zveza lahko spreminja svojo oblikovno podobo, beseda
oziroma besedna zveza kot stavčni člen oziroma del stavčnega člena pa svoje oblike
ne more spreminjati, ker se s tem spremeni tudi podatek, ki ga stavčni člen prinaša.

Lahko tudi poenostavimo:
Prazgodovinski kolišči sta na območju Ljubljanskega barja. – Prazgodovinski kolišči sta
na Ljubljanskem barju.
Beseda lahko spreminja svojo obliko, pa je še vedno samostalnik, s spremenjeno
obliko pa lahko sporoči drug podatek.

Če stavčni člen spremeni obliko, se spremeni pomen povedi in lahko dobimo drug
stavčni člen.

Opazujte spodnji povedi. Je pomen enak ali ne? Kaj opazite?

Direktor je poudaril pomen pobude na nacionalni ravni .(Direktor je vršilec dejanja.)
Direktor je dobil pomembno pobudo na nacionalni ravni. (Direktor je prejemnik).

V eni povedi so lahko uresničeni enaki skladenjski pomeni (dejanje, vršilec, cilj
dejanja) in enake skladenjske vloge (osebek, povedek, predmet), sporočila povedi pa
so različna.

o Učenci naredijo miselni vzorec STAVČNI ČLENI.
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8. Nove naloge
• Preberite Kocbekovo pesem Lipicanci.46 Pesem poskušajte preoblikovati v prozno
besedilo. Osredotočite se na uporabo pridevnikov, lahko jih krčite ali širite. Glede na
odločitev nadaljujte besedilo.

46

Dostopno na: https://www.scribd.com/document/89965486/Edvard-Kocbek-Pesmi-2
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• Ali ste iz besedila razbrali argumente za vpis lipicanca na Unescov seznam?Ugotovili bomo,
da ne, da jih moramo poiskati v drugih virih. Ogledamo si kratek glasbeni film Lipicanci
(2013)47 in učenci na njegovi podlagi oblikujejo vsaj nekaj utemeljitev, zakaj se jim zdi
smiselno, da dobi Lipica mesto na Unescovem seznamu. Pogovorimo se o tem, v katerih virih
bi lahko dobili dodatne zanesljive (tj. preverjene in objektivne) podatke.
Učence v pogovoru usmerimo v razmislek o tem, katere podatke bodo morali posebej
poudariti in ali bodo morali biti pri tem posebej pozorni na oblike (»težjih«) besed. Skupaj
oblikujemo ocenjevalna merila, ki jih bo komisija uporabila pri izbiri najboljše oblikovanega
predloga (tako vsebinska kot jezikovna, usmerjena predvsem v ustrezno oblikovanje
enostavčnih povedi in zloženih stavčnih členov, npr. natančno poimenovanje, živost v uvodu
in zaključku dopisa).
Učence razdelimo v skupine po 4, ki bodo pripravile predloge. 4 učenci bodo t. i. komisija.
Predlogi so lahko različni, lahko se nanašajo na lokalno znamenitost ali na znamenitost, ki se
zdi učencem zanimiva in menijo, da bi lahko dobila mesto na seznamu.
Učenci napišejo »svoj predlog« v obliki uradnega pisma. Morda si lahko predloge po
skupinah prek elektronske pošte tudi izmenjajo in oblikujejo najboljšega, ki ga nato
predstavijo v razredu. Ta pošljejo komisiji, ki predloge oceni in med njimi izbere tistega, ki ga
bo posredovala Unescu. Svoje mnenje pisno utemelji na podlagi ocenjevalnega obrazca.

47

Dostopno na: https://www.youtube.com/watch?v=5FFCI95P0aY
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5. ZAKLJUČEK
V magistrskem delu sem ugotovila, da je obravnava stavčnih členov v UN 2011 zastavljena
precej široko in ni natančno določeno, kako jih je treba obravnavati. V Toporišičevi slovnici
sta obravnavana tudi povedkov prilastek in povedkovo določilo, ki jih učenci v osnovni šoli ne
spoznajo. Tu se mi zdi, da je Ahačič naredil velik korak naprej s Kratkoslovnico, ker je slovnica
res kratka, zgleduje se po Toporišičevi slovnici in hkrati sledi tudi UN 2011 in dopolnjuje
pomanjkljivosti. To je seveda moje mnenje, ki pa ni nujno pravilno. Namreč Ahačič (2017)
obravnava prilastek, ki je potreben za razlago in razumevanje prilastkovega odvisnika in skozi
celoto povezuje besedne vrste in stavčne člene tako, da pri vsaki besedni vrsti pove njeno
skladenjsko vlogo. V UN 2011 so jasno določeni le jezikoslovni izrazi, ki jih morajo učenci v
določenem razredu spoznati, cilji pa so zapisani široko in pri večini je zapisano, da se snov
obravnava v 7., 8., 9. razredu. Menim, da je zelo pomembno, da znajo učenci in kasneje dijaki
prepoznati stavčne člene, predvsem pa se morajo znati po njih vprašati in jih povezati z
besednimi vrstami. Pomemben del, ki v praksi umanjka, je povezovanje besednih vrst in
stavčnih členov ter sistematizacija znanja, kar sem ugotovila s primerjavo samostojnih
delovnih zvezkov, ki se najpogosteje uporabljajo pri pouku slovenščine v 7. razredu
osnovnošolskega izobraževanja. To je osnova za obravnavo in razumevanje podredij in
priredij ter uspešno sporazumevanje in tvorjenje besedil. Na podlagi ugotovljenega sem
dodala tudi aplikativni del, ki je lahko učiteljem v pomoč pri poučevanju ali pa zgolj v
razmislek.
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6. PRILOGA
6.1 Opazovalni obrazec
1. Ali je v UN 2011 jasno opredeljeno, kdaj se
obravnavajo besedne vrste in kdaj stavčni členi?

DA/NE/DELNO

1.1 Če je odgovor ne/delno, ali so stavčni členi v
DA/NE
vseh delovnih zvezkih obravnavani v istem razredu?
1.2 Če je odgovor DA, v katerem?
2. Ali DZ sledi ciljem UN?

7. /8. /9.
DA/NE/DELNO

2.1 Če je odgovor NE:
a) katerih ciljev ne uresničuje?
b) katere dodatne cilje uresničuje?
3. Ali so v samostojnem delovnem zvezku obravnavani
pojmi, ki jih predvideva UN?

DA/NE

3.1 Če je odgovor NE:
a) kateri pojmi niso obravnavani?
b) Kateri dodatni pojmi so obravnavani/omenjeni?
4. Ali v samostojnem delovnem zvezku zasledimo, da je DA/NE
možno podatek izraziti na več različnih načinov, pri
čemer pomen ostane enak? (Med učenjem poslušam
glasbo. : Medtem ko se učim, poslušam glasbo.)
4.1 Če je odgovor DA, kje?
5. Ali je razložen odnos med besedno vrsto in stavčnim DA/NE/DELNO
členom?
6. Ali je možno v samostojnem delovnem zvezku najti DA/NE
podatek, da je posamezen stavčni člen lahko izražen
z več kot eno besedo?
7. Ali je pri stavčnih členih navedeno, katera besedna
vrsta (večinoma) opravlja to skladenjsko vlogo?

DA/NE
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7.1 Če je odgovor DA, pri katerem stavčnem členu
je to navedeno?
8. Ali so navodila razčlenjena/analitična in usmerjajo
učence po posameznih korakih?

DA/NE/DELNO

9. Ali prevladujejo splošna/celostna navodila?

DA/NE/DELNO

10. Ali je obravnava besednih vrst in stavčnih členov
ločena?

DA/NE

10.1 Če je odgovor NE, kje se obravnava
prepleta?
11. Ali je obravnava zasnovana ob besedilu?

DA/NE/DELNO

12. Ali ima učitelj možnost izbire tem?

DA/NE/DELNO

12.1 Če je odgovor DA/DELNO utemeljim, kdaj
oziroma na katerih mestih.
13. Ali izhajajo iz deduktivne ali induktivne metode?

INDUKTIVNA/DEDUKTIVNA

14. Ali obravnava usmerja pozornost na pomensko,
pragmatično in slovnično (oblikovno) sestavino?

DA/NE

14.1 Če je odgovor NE, katere sestavine so zajete?
15. Ali delovni zvezek vsebuje definicije?
15.1

DA/NE

Če je odgovor DA ali

- so jasne,
- so zapisane ali

DA/NE
DA/NE

- jih morajo učenci dopolnjevati
- so drugače vizualno označene

DA/NE

- kako?
16. Ali je dovolj nalog za ponavljanje in utrjevanje?

PREMALO/ DOVOLJ/PREVEČ

17. Ali je zastopano več različnih vrst nalog glede na
učenčevo dejavnost?

DA/NE
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17.1 Katere naloge zaprtega tipa so
vključene?(izločevalne, izbirne, povezovalne,
urejevalne, dopolnjevalne, popravljalne,
primerjalne in tvorne)?
17.2 Ali so prisotne naloge odprtega tipa?
18. Ali so upoštevani različni spoznavni konteksti?

DA/NE
DA/NE

18.1 Če je odgovor DA, kateri (predznanje,
potrebe, želje, motivacija)?
19. Ali so naloge na različnih ravneh spoznavne
zahtevnosti?

DA/NE/NE POVSEM

20. Ali se celotno znanje o stavčnih členih/besednih
vrstah sistemizira (npr. v obliki preglednic ipd.)?

DA/NE/DELNO

20.1 Če je odgovor DA, kam je sistemizacija
umeščena?
21. Ali se pomembne stvari vizualno ločijo od manj
pomembnih?

DA/NE

22. Ali je pisava v delovnem zvezku ustrezna (velikost,
barva, slog)?

DA/NE

23. Ali so barve v delovnem zvezku ustrezne?

DA/NE

24. Ali delovni zvezek vsebuje slikovno gradivo?

DA/NE

24.1 Če je odgovor DA, kakšna je njegova vloga
(popestri, ponazarja, dodatno razlaga povedano)?
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