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IZVLEČEK
Povezovanje pouka jezika in književnosti v prvem letniku gimnazij
V okviru magistrskega dela so bila zbrana teoretična spoznanja o medpredmetnem oz.
medpodročnem povezovanju s poudarkom na povezovanju pouka jezika in književnosti pri
predmetu Slovenščina v gimnazijah. Z vidika medpodročnih povezav so bili analizirani učni
načrt za predmet Slovenščina v gimnazijah iz leta 2008 ter novejši učbeniki za jezik in
književnost v prvem letniku gimnazij. Oblikovana je bila tudi učna priprava za učno enoto z
medpodročnim povezovanjem pouka jezika in književnosti za 1. letnik gimnazij, ki je bila
eksperimentalno izvedena v razredu. Ob koncu je bil izveden še kratek pisni preizkus znanja, s
katerim se je preverjalo, v kolikšni meri so dijaki dosegli cilje medpodročne povezave.
Ključne besede: medpredmetno povezovanje, jezikovni pouk, pouk književnosti, gimnazija,
učni načrt, učbeniki, učna enota z medpodročno povezavo

ABSTRACT
Interconnecting Language Classes and Literature Lessons in the First Grade of
Secondary School
This thesis presents theoretical knowledge of interdisciplinary learning, with the emphasis on
interconnecting language and literature lessons in Slovene courses in secondary schools. The
current syllabus of Slovene courses in secondary schools, released in 2008, and the most
recently published Slovene language and literature textbooks have been analysed in terms of
interdisciplinary learning content. A lesson plan for an interdisciplinary approach to teach
language and literature in the first grade of secondary school has been prepared, and carried out
in a classroom. At the end of the lesson, students took a short written test of the knowledge,
which aimed to evaluate the extent to which the student achieved the objectives of the
interdisciplinary lesson.
Keywords: interdisciplinary learning, language lessons, literature lessons, secondary school,
syllabus, textbooks, interdisciplinary lesson
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UVOD
V magistrski nalogi bom raziskovala, kako se v gimnaziji pri predmetu slovenščina povezujeta
pouk jezika in književnosti. S tovrstnim povezovanjem sem se teoretično začela ukvarjati že pri
didaktičnem magistrskem seminarju v drugem letniku podiplomskega študija, s to nalogo pa
želim teoretična spoznanja še poglobiti in jih prenesti v prakso. O smiselnosti slednjega sem še
posebej razmišljala med pedagoško prakso na gimnaziji, ko sem ugotavljala, da je za
poglobljeno obravnavo književnosti in za utrjeno jezikovno znanje učnih ur vselej premalo in
da se dijakom pogosto zdi, da je jezikovni pouk samemu sebi namen. Povezovanje pouka jezika
in književnosti se mi zato zdi dobra priložnost za racionalizacijo pouka, za uporabo jezikovnega
znanja pri razčlenjevanju in razumevanju umetnostnih besedil ter za uporabo umetnostnih
besedil pri doseganju ciljev jezikovnega pouka, hkrati pa predstavlja konkretno uresničitev
kompetenčnega pristopa v sodobnih učnih načrtih. Zaradi obsežnosti raziskovalnega gradiva se
bom omejila na prvi letnik gimnazije.
O tovrstnem povezovanju znotraj predmeta je na voljo zelo malo literature – doslej je o tem z
vidika pouka književnosti v različnih člankih pisala Boža Krakar Vogel, Petra Aškerc pa je v
svoji diplomski nalogi (2016) raziskovala tovrstno povezovanje v 8. in 9. razredu osnovne šole,
zato bo teoretični del izhajal predvsem iz literature o medpredmetnem oz. medpodročnem
povezovanju. Najprej bodo predstavljeni razlogi za pomen povezovanja predmetov oz. področij
v sodobnem izobraževalnem procesu, nato bodo prikazane prednosti medpredmetnega
povezovanja, našteti bodo elementi, ki takšen pouk omogočajo, predstavljeni bodo pogoji za
uspešno medpredmetno povezovanje in vrste medpredmetnega povezovanja. Na kratko bodo
predstavljene tudi novosti, ki jih je v posodobljene učne načrte za gimnazije prinesel
kompetenčni pristop, posebno v učnem načrtu za slovenščino.
V nadaljevanju bodo zato predstavljeni povezanost jezika in literature ter argumenti stroke,
zakaj je povezovanje pouka jezika in pouka književnosti smiselno oz. nujno, še posebno v luči
razvijanja določenih ključnih kompetenc. V didaktični praksi tovrstno povezovanje ne sme biti
– če želi profesorjem in dijakom res prinesti prej omenjene prednosti, ne pa le dodatno delo in
zmedo – le stvar posameznih učnih ur, pač pa mora biti vpeto v celotni učni sklop, v celoletno
pripravo in tudi v pripravo na vsa štiri leta gimnazijskega pouka, zato bo teoretični del sklenjen
s predstavitvijo načrtovanja pouka.
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Sledil bo praktični del, v katerem bo pregledan učni načrt za slovenščino za gimnazije in bodo
izpostavljeni tisti elementi, ki na ravni splošnih in specifičnih ciljev ter vsebin omogočajo
povezovanje pouka jezika in književnosti. Ugotavljali bomo torej, v kolikšni meri in na kakšne
načine Učni načrt. Slovenščina: gimnazija: splošna, klasična, strokovna gimnazija: obvezni
predmet in mature (560 ur) iz leta 2008 (v nadaljevanju UN 2008) že spodbuja oz. omogoča
tovrstno povezovanje znotraj predmeta. Na podlagi teh ugotovitev bodo pregledana še izbrana
poglavja treh trenutno veljavnih učbenikov za književnost in jezik za 1. letnik gimnazij.
Zanimalo nas bo, ali so učbeniki izkoristili v UN 2008 nakazane možnosti za takšno
povezovanje (ali pa so ga v tem morda celo presegli).
V zadnjem, aplikativnem delu magistrske naloge bom oblikovala učno pripravo za
medpodročno učno enoto jezika in književnosti v 1. letniku gimnazij in jo tudi izvedla v
razredu. S tem eksperimentom bom skušala dokazati, da takšne učne ure pripomorejo k bolj
poglobljenemu razumevanju izbranih vsebin z obeh področij in k njihovemu povezovanju v
novo celoto. Uspešnost učne enote bom preverila s kratkim preizkusom znanja, ki ga bodo pisali
dijaki v eksperimentalni in kontrolni skupini.1 Predpostavljam, da bodo dijaki eksperimentalne
skupine pri tem uspešnejši.

1

Eksperimentalna in kontrolna skupina bosta dva razreda 1. letnika, ki ju poučuje ista profesorica.
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TEORETIČNI DEL
MEDPREDMETNO/MEDPODROČNO IN KURIKULARNO POVEZOVANJE
Medpredmetno/medpodročno in kurikularno povezovanje z vidika kompetenc
Medpredmetno oz. medpodročno povezovanje je celosten didaktični pristop, ki horizontalno
(na ravni predmetov oz. področij) in vertikalno (na ravni celotnega kurikula) povezuje znanja,
vsebine in učne spretnosti (Pavlič Škerjanc 2010: 24; Sicherl-Kafol 2008: 7). Sodobne
izobraževalne politike v svetu mu posvečajo veliko pozornosti v kurikulih na vseh ravneh
izobraževanja, saj je specializacija posameznih disciplin oz. predmetov privedla do
razdrobljenosti vzgojno-izobraževalnih programov, ti pa dajejo fragmentarno znanje. To ni
skladno z delovanjem človeških možganov, ki zaznave procesirajo vzporedno, ne sekvenčno,
poleg tega pa ne omogoča reševanja kompleksnih problemov v resničnem življenju (Pavlič
Škerjanc 2010: 19).
Stvarnosti namreč ne doživljamo strukturirano po kriterijih posameznih področij, ampak kot
celoto, za reševanje vsakdanjih problemov pa potrebujemo celovita znanja in veščine. Cilj
sodobnega vzgojno-izobraževalnega sistema je zatorej razvoj ključnih kompetenc, ki so
kompleksne in po svoji naravi interdisciplinarne in jih zato ni mogoče doseči pri enem samem
predmetu, pač pa šele z medpredmetnim in kroskurikularnim2 povezovanjem (Pavlič Škerjanc
2010: 19).3
Kompetence so v strokovni literaturi opredeljene kot kompleksni sistemi znanj, spretnosti,
strategij, rutine, čustev in stališč, ki učinkujejo čezvsebinsko oz. čezpredmetno, kar pomeni, da
so uporabni tudi v novih/drugačnih okoliščinah (Krakar Vogel 2008: 14; Žakelj 2008: 171).
Ključne kompetence so tiste, ki jih posameznik potrebuje za uspešno delovanje v osebnem,
družbenem in poklicnem življenju (Krakar Vogel 2008: 15). Prispevajo namreč k osebni
izpolnitvi, aktivnemu državljanstvu, socialni vključenosti in zaposljivosti (Ivšek 2014: 17). V
projektu DeSeCo so z obsežnimi interdisciplinarnimi povezavami ugotovili, da se v vzgojnoizobraževalnem procesu z medpredmetnim in kurikularnim povezovanjem razvija osem
2

Kroskurikularne povezave vključujejo vse predmete (ali vsaj večino predmetov) kurikula v vseh letnikih in v
vseh oddelkih na šoli (Pavlič Škerjanc 2010: 29).
3
V kontekstu izobraževalnega diskurza govorimo tudi o predmetno specifičnih kompetencah, ki temeljijo na
znanju, spretnostih/veščinah in odnosih, hotenjih/voljnosti in navadah/izkušnjah. Učenec jih izgradi v
izobraževalnem procesu in jih lahko aktivira za reševanje novih problemov v konkretnih situacijah ob danih
nalogah na specifičnem področju. V nadaljevanju izobraževalnega procesa se te kompetence spreminjajo, razvijajo
in nadgrajujejo (Ivšek 2014: 146−148).
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ključnih kompetenc, in sicer: sporazumevanje v maternem jeziku; sporazumevanje v tujem
jeziku; matematična pismenost; raba IKT (informacijsko-komunikacijske tehnologije) za
ustvarjanje, shranjevanje, predstavljanje in izmenjavo informacij; učenje učenja; medosebne,
medkulturne, socialne in državljanske zmožnosti, podjetnost; kulturna zavest (Krakar Vogel
2008: 15).4
Z vidika razvijanja ključnih kompetenc je medpredmetno in kurikularno povezovanje torej
nujno, poleg tega pa prinaša še številne druge prednosti. Učence spodbuja k samostojnemu in
aktivnemu pridobivanju učnih izkušenj, pri čemer so vključene učenčeve spoznavne, čustvene
in telesne funkcije. Nadalje spodbuja spoznavanje globljih odnosov med pojavi in razvija
sintetično mišljenje, ki omogoča izgradnjo celovitega in povezanega znanja. Razvija se tudi
trajna zmožnost povezovanja znanj in s tem zmožnost vseživljenjskega učenja. Izkušnje kažejo,
da učenci pri tako zasnovanem pouku razvijajo interes in motivacijo za učenje, da so zmožni
povezati učne spretnosti z različnih predmetnih področij in da imajo posledično boljši priklic
in boljše razumevanje učne snovi (Sicherl-Kafol 2008: 7–9).
Načrtovanje medpredmetne in kurikularne povezave
Da bi dosegli vse te učinke oz. razvijali določene kompetence, moramo pouk oz. učni proces,
ki vključuje medpredmetne in kurikularne povezave, skrbno načrtovati. Prvi pogoj za uspešno
načrtovanje je, da je medpredmetna povezava smiselna. Če nastane na silo, zgolj otežuje učni
proces. Povezave morajo upoštevati temeljne cilje posameznih predmetnih področij, pa tudi
kurikula. Jasno je torej treba določiti vloge posameznih predmetov, njihove medsebojne odnose
in interakcije in vloge predmetnih področij znotraj kurikula (Pavlič Škerjanc 2010: 20–21;
Sicherl-Kafol 2008: 9).
Kadar v povezave vstopa več predmetov, njihova vloga navadno ni enakovredna, pač pa je en
predmet bolj v ospredju kot drugi. To ne sme biti stvar naključja, temveč rezultat že vnaprej
jasno opredeljene vloge posameznega predmeta. Predmet, iz katerega povezava izhaja, ima
nosilno vlogo, predmet, ki ga pomembno dopolnjuje, ima poudarjeno vlogo, ostali predmeti pa
imajo podporno vlogo. Vloge so opredeljene glede na učne cilje, ki jih s povezavo dosegamo.
4

Milena Ivšek v svoji doktorski disertaciji povzema Vollmerjev pogled na sporazumevalno zmožnost v maternem
jeziku in tujih jezikih v vzgojno-izobraževalnem procesu, ki se nekoliko razlikuje od DeSeCo-ve opredelitve:
sporazumevanje v tujih jezikih imenuje zunanji tip plurilingvizma, sporazumevanje v maternem jeziku pa notranji
tip plurilingvizma. Pri slednjem izhaja iz ugotovitve, da učenci pri vsakem učnem predmetu razvijajo svoj učni
jezik in specifično predmetno sporazumevalno zmožnost. Jezikovno kompetenco tako pojmuje kot integralni del
predmetne kompetence (Ivšek 2014: 120−121).
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Nosilno vlogo ima tisti predmet, za katerega so zastavljeni učni cilji ključni in najbolj
kompleksni. Poudarjeno vlogo ima predmet, ki s svojim sodelovanjem omogoča uresničitev
skupnega cilja, hkrati pa uresničuje tudi nekatere cilje iz svojega učnega načrta. Predmeti s
podporno vlogo prav tako prispevajo k uresničevanju skupnega cilja, vendar nanj niso nedeljivo
vezani. Navadno so to predmeti, ki k povezavi pristopijo z veščinskimi cilji, npr. IKT ali
slovenščina/tuji jezik kot jezik sporazumevanja. Tudi ti predmeti v povezavi uresničujejo svoje
cilje, saj svoje veščine postavljajo v funkcijo zunajpredmetnega cilja (Pavlič Škerjanc 2010:
34).
Da se lahko odločimo, katere predmete bomo povezovali in kakšne vloge bodo ti predmeti
imeli, moramo torej najprej določiti cilje povezovalno zastavljenega pouka oz. pričakovane
dosežke/rezultate. Če namreč vemo, kaj natančno od pouka pričakujemo, lažje načrtujemo učni
proces oz. dejavnosti znotraj pouka, poleg tega pa tudi že vemo, kaj bomo v končni fazi
preverjali oz. ocenjevali (pri običajnem pouku o tem navadno razmišljamo šele po končanem
učnem procesu). Wiggins in McTighe sta takšen model načrtovanja pouka poimenovala model
vzvratnega načrtovanja pouka, torej načrtovanje od pričakovanih dosežkov k učnemu procesu,
pri čemer se pričakovani dosežki opredelijo s pomočjo znanj in veščin, ki jih narekujejo cilji in
standardi. To ne pomeni, da je bistvo celotnega pouka preverjanje in ocenjevanje, ampak da se
to dvoje uravnava po tem, kar želimo doseči kot rezultat kakovostnega učnega procesa (Rutar
Ilc 2010a: 71–72).
Ko vemo, katere predmete bomo povezovali, moramo nato določiti, na kakšne načine se bodo
povezovali. Kurikularne mehanizme, s pomočjo katerih se organizira povezava, imenujemo
povezovalni elementi. Ti so lahko: vsebine (vsebinska in procesna znanja); dejavnosti;
didaktične metode in postopki (npr. projektno delo ali aktivno učenje); učna orodja (npr. IKT);
miselni postopki, veščine in navade (npr. razvijanje kritičnega in ustvarjalnega mišljenja ter
zmožnost reševanja problemov in odločanja); kompetence (npr. bralna zmožnost, medkulturna
zmožnost, učenje učenja, socialne zmožnosti); in koncepti (npr. medkulturnost, človekove
pravice). Vsak predmet vstopi v povezavo na zase, za svoje cilje in za skupni cilj najbolj smiseln
način, zato lahko različni predmeti vstopajo z različnimi povezovalnimi elementi (Pavlič
Škerjanc 2010: 35).
Kurikul, ki omogoča in spodbuja povezave med predmeti (a jih ne predpiše), imenujemo
integrativni oz. povezovalni kurikul. Njegov namen ni ustvariti novih, integriranih
transdisciplinarnih predmetov, temveč vzpostavljati načela in pravila za interakcije med
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predmeti. Pri tem presega raven linearnih povezav med predmeti, saj poleg predmetnih ciljev
določa tudi krovne, kurikularne cilje, ki so predmetnim nadrejeni. Ker, kot že rečeno, povezav
ne predpiše, tudi konkretni učni cilji posameznih kurikularnih povezav in njihovo uresničevanje
niso določeni vnaprej, ampak nastajajo v sodelovanju med učitelji pri vsakokratnem
načrtovanju izvedbenega kurikula (Pavlič Škerjanc 2010: 23).
Vrste kurikularnih povezav
Kurikularne povezave so možne na treh ravneh: znotraj predmetov, med predmeti in nad
predmeti (Žakelj 2008: 170).5 Vsakokrat, ko načrtujemo povezavo, se torej vprašamo, koliko
predmetov bomo povezovali in kateri predmeti bodo to ter katere letnike in koliko oddelkov
istega letnika bomo vključili v povezavo.
Glede na to, koliko predmetov vstopa v kurikularno povezavo, ločimo enopredmetne oz.
monodisciplinarne povezave in večpredmetne oz. pluridisciplinarne povezave. Enopredmetne
oz. monodisciplinarne kurikularne povezave omogočajo uresničevanje različnih učnih ciljev
znotraj enega predmeta ali pa povežejo učitelje istega predmeta na šoli. Že po svoji definiciji
so intradisciplinarne oz. znotrajpredmetne. Lahko so navpične/vertikalne, če potekajo v več
zaporednih letnikih, ali vodoravne/horizontalne, če potekajo v več oddelkih istega letnika.
Glede na to, koliko letnikov in oddelkov zajamejo, so lahko delne/parcialne, če zadevajo le del
kurikula (npr. se izvajajo le v nekaterih letnikih ali le v nekaterih oddelkih iste generacije na
šoli), lahko pa so celovite/prečne/kroskurikularne, če zadevajo predmet v celoti (tj. se izvajajo
v vseh letnikih ali v vseh oddelkih iste generacije) (Pavlič Škerjanc 2010: 27–29).
Katja Pavlič Škerjanc kot konkreten primer enopredmetne povezave navaja situacijo, ko se
učitelji istega predmeta odločijo, da bodo v pouk uvedli določeno novost, ki zahteva določen
pristop k poučevanju predmeta. Kolektiv skupaj načrtuje izvajanje takšne učne ure oz. učnih ur,
učitelji jih izvedejo ločeno, vsak v svojem oddelku, nato pa naredijo skupno evalvacijo. Kadar
cilji zahtevajo timsko poučevanje, je lahko skupna tudi izvedba pouka (2010: 27).
Večpredmetne oz. pluridisciplinarne povezave povežejo izvajanje več predmetov v kurikulu in
več učiteljev na šoli. Te povezave so lahko multidisciplinarne oz. raznopredmetne ali

5

Pavlič Škerjanc kurikularne povezave opredeljuje kot tiste, ki »izhajajo iz kurikularnih ciljev« in »z nadrejene
ravni sežejo v posamezne predmete ter jih ciljno in izvedbeno povežejo oz. prepletejo med seboj«, medpredmetne
povezave pa kot tiste, ki »se odvijajo na linearni ravni« in »izhajajo iz predmetov, ki v medsebojnih povezavah
iščejo višjo kakovost doseganja predmetnih ciljev« (2010: 24).
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interdisciplinarne oz. medpredmetne. Za prve je značilno, da dva ali več predmetov poveže od
zunaj. Predmeti sicer imajo skupne cilje, a ti še niso združeni. Vsak predmet bi te cilje lahko
dosegel tudi ločeno, a ne tako učinkovito kot s povezavo. To pomeni, da povezava v svojem
bistvu ohranja učnociljno in izvedbeno ločenost na šolske premete. Če je povezovalni element
npr. skupna tema, jo bo vsak predmet obravnaval s svojega vidika, vendar kolikor je mogoče
časovno usklajeno (Pavlič Škerjanc 2010: 29).
Druge, interdisciplinarne povezave pa povežejo dva ali več predmetov od znotraj. Cilji teh
povezav so skupni in že združeni ter zato preveč kompleksni, da bi jih lahko dosegel en sam
predmet ali več predmetov posamezno. Čeprav je zaželeno, da vsak sodelujoči predmet opredeli
pričakovane rezultate oz. dosežke za tisti del povezave, ki ga prispeva sam, so skupni cilji tisti,
ki dajejo povezavi dodatno vrednost. Takšne povezave navadno zahtevajo posebne oblike
pouka, npr. projektni teden (Pavlič Škerjanc 2010: 28–29; Rutar Ilc 2010a: 86).
Medpredmetno povezovanje tako poleg smiselnih povezav, skrbnega načrtovanja ter jasno
opredeljenih ciljev in vlog predmetov zahteva tudi fleksibilno organiziran pouk in
pripravljenost učiteljev za sodelovalno delo ter njihovo ustrezno usposobljenost. Dobro morajo
namreč poznati cilje in vsebine različnih predmetnih področij, oblikovati morajo primeren tim
in znotraj njega skrbno načrtovati povezave, biti morajo ustrezno strokovno in didaktično
usposobljeni, da bodo učni proces lahko prilagodili ne le predmetnim ciljem, ampak tudi
razvojni stopnji in predznanju otrok, predvsem pa se morajo osebno zavzeti za spremembe v
načinu dela (Sicherl-Kafol 2008: 9).

KOMPETENČNI PRISTOP V POSODOBLJENIH UČNIH NAČRTIH
Skladno s sodobnimi izobraževalnimi politikami, ki sledijo spremembam strokovnih pogledov
na izobraževanje, in družbenimi spremembami, ki jih je prinesel vstop Republike Slovenije v
Evropsko unijo, je v Sloveniji med letoma 2006 in 2008 potekala prenova osnovnošolskih in
gimnazijskih učnih načrtov, ki je ob bok specifičnemu znanju postavila nabor splošnih
kompetenc. Snovalci novih učnih načrtov so namreč izhajali iz prepričanja, da nove generacije
mladih po vsej verjetnosti ne bodo več preživele celotne delovne dobe na istem delovnem mestu
ali v istem sektorju, temveč jih bodo večkrat zamenjale, zato bodo potrebovale širok nabor
splošnih zmožnosti, ki jim bo omogočal prilagodljivost (Poznanovič Jezeršek 2014: 64; Žakelj
2008: 168–169).
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Da bi jih šola lahko kar najbolje pripravila na to, so pri prenovi učnih načrtov sledili naslednjim
načelom: »avtonomija učitelja in šole, učnociljni in procesno-razvojni pristop, odprtost in
izbirnost (fleksibilnost učnega procesa), kompetenčnost dijakov in učiteljev, kakovost znanja
(aktualnost, trajnost in uporabnost znanja) ter globalni pristop učenja in poučevanja oz.
spodbujanje kurikularnih povezav« (Žakelj 2008: 168). Pri posodabljanju so bili prisotni tudi
predlogi za združevanje predmetov, vendar se zaradi številnih argumentov proti niso uresničili
(Žakelj 2008: 170), je pa zato v vse učne načrte vključeno poglavje o medpredmetnih
povezavah – pri nekaterih so usmeritve bolj konkretne, pri drugih pa bolj splošne.
Četudi medpredmetne povezave niso natančno opredeljene, večja avtonomija in izbirnost dajeta
učiteljem zanje prosto pot. Če so v prejšnjih učnih načrtih (iz leta 1998) imeli proste roke pri
izbiri učnih metod, jo imajo po novem tudi pri izbiri ciljev in vsebin. Nekatera znanja so
namenjena vsem učencem oz. dijakom, druga pa so izbirna in jih učitelj vključuje v pouk po
lastni presoji (Žakelj 2008: 170). Poleg tega cilji in vsebine v gimnazijskih učnih načrtih niso
razporejeni po letnikih, zato je pouk še bolj fleksibilen.
Po zgledu tujih učnih načrtov za pouk maternih jezikov je bil posodobljen tudi učni načrt za
predmet slovenščina v gimnazijah. Novost, ki jo prinaša – poleg kompetenc, medpredmetnih
povezav in kroskurikularnih tem – je, da cilji in vsebine jezikovnega in književnega pouka
načeloma niso več razvrščeni po letnikih in po sporazumevalnih dejavnostih, temveč po
procesnociljnih in vsebinskih sklopih.6 Splošnih znanj je 70 %, posebnih oz. izbirnih pa 30 %
(Poznanovič Jezeršek 2014: 64).

POVEZOVANJE POUKA JEZIKA IN KNJIŽEVNOSTI PRI PREDMETU
SLOVENŠČINA V GIMANZIJAH
Povezanost jezika in literature
Tudi po prenovi pouk slovenščine po gimnazijskem učnem načrtu še naprej ostaja razdeljen na
dva dela. UN 2008 namreč jasno ločuje cilje in vsebine za jezikovni in književni pouk in v
opredelitvi predmeta navaja, da vsakemu pripada polovica učnih ur. Toda delitev pouka
slovenščine na jezik in književnost ne izhaja iz učnih načrtov, temveč je tako že tradicionalno
6

Opozoriti je treba, da je večina procesnorazvojnih in vsebinskih sklopov jezikovnega pouka še vedno vezana na
določeno sporazumevalno dejavnost, npr. razvijanje zmožnosti (uradnega) pogovarjanja, razvijanje zmožnosti
tvorjenja enogovornih neumetnostnih besedil itd., hkrati pa je tudi natančno določeno, katere besedilne vrste naj
se obravnavajo v katerem letniku ter kako naj dijaki v posameznem letniku razvijajo jezikovno in metajezikovno
zmožnost.
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razdeljena slovenistika. Jezikoslovje in književna veda imata namreč vsak svoj teoretski in
metodološki aparat, pa tudi svoje naloge in cilje (Stabej 2003: 23). Kot ugotavlja Stabej (prav
tam), so prizadevanja za povezovanje med tema področjema zelo redka. Obe vedi prej iščeta
meddisciplinarne povezave pri sorodnih vedah kot pa med sabo, kar se pozna tudi v učnem
načrtu: medpredmetnim povezavam je namenjeno posebno poglavje, medpodročne povezave7
znotraj predmeta pa niso eksplicitno omenjene.
Takšna razdeljenost zbuja občutek, da sta jezik in literatura dve povsem ločeni področji, v
resnici pa sta neločljivo povezani. Kot lahko beremo v berilu Umetnost besede 1 v poglavju
Uvod v književnost (Lah idr. 2007: 15), je jezik temeljno gradivo za besedno umetnino. »Jezik
je za književnost to, kar so glina, bron ali kamen za kiparstvo, barva za slikarstvo ali ton za
glasbo; je tista posebnost, ki književnost loči od drugih umetnosti« (prav tam). Lahko rečemo,
da je jezik medij literature in literatura medij jezika, kar potrjuje dejstvo, da so vsi sodobni
evropski jeziki zoreli v ugledne jezike javne komunikacije prav prek literature (Stabej 2008:
13).
Posebno vlogo jezika v literaturi prepoznava tudi Janko Kos, ki piše (1981: 17), da je jezik sicer
predliterarna realnost, ki obstaja neodvisno od literarnih del v vsakdanji stvarnosti človekovega
fizičnega in psihičnega sveta, vendar pa v literaturo vstopa na drugačen način kot ostale
zunajliterarne realnosti. V njem »se v marsičem oddalji od običajnega pogovornega ali
uporabnega jezika, vendar še zmeraj ostaja kot to, kar je bil, se pravi, da ohranja svoj prvotni
eksistenčni modus in specifični ustroj« (prav tam). Ker torej ohranja nekatere svoje bistvene
značilnosti tudi v literaturi, je tako zunajliterarna kot znotrajliterarna kategorija (Kos 1981: 21).
S povezanostjo jezika in literature so se sicer ukvarjali že ruski formalisti, ki so povezovali
spoznanja jezikoslovja in literarne vede z namenom, da bi določili specifiko pesniškega oz.
literarnega jezika glede na vsakdanji, praktični jezik. Lev Jakubinski je v razpravi O glasovih
pesniškega jezika zapisal, da je praktični jezik osredotočen na označevanje, pomen, pesniški pa
je osredotočen sam nase, svoj zven in svojo obliko, in vsebuje posebno čustveno naravnanost.
Roman Jakobson je dopolnil njegovo teorijo in zapisal, da je pesniški jezik usmerjen na svojo
posebno jezikovno organizacijo in da je torej njegova posebnost v njegovi funkciji, tj. estetski
oz. pesniški (Virk 2003: 81−83).

7

Boža Krakar Vogel za povezovanje pouka jezika in pouka književnosti uporablja izraz medpodročno
povezovanje (2011: 275). Izraz znotrajpredmetno povezovanje ni ustrezen, saj je v strokovni literaturi že zaseden
z drugim pomenom, kot je pojasnjeno v poglavju Medpredmetno/medpodročno povezovanje.
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V spisu Lingvistika in poetika je namreč na podlagi šestih dejavnikov besedne komunikacije –
pošiljatelja, sporočila, naslovljenca, koda, stika in konteksta – razločil šest funkcij jezika:
referencialno, tj. usmerjenost jezika na predmet oz. kontekst sporočila; konativno, tj.
usmerjenost na naslovljenca (pošiljatelj se obrača neposredno na naslovljenca); fatično, tj.
usmerjenost k stiku (pošiljatelj preverja, ali obstaja stik med njim in sprejemnikom sporočila);
metajezikovno, tj. usmerjenost na kod (govorec prevaja dvomljive lekseme na skupen kod);
emotivno, s katero govorec izraža stališče do tega, o čemer govori; in poetično (Bizjak 1979:
11−13, Virk 2003: 85−86). O slednji govorimo, kadar je sporočilo naravnano samo nase.
Komunikacijska funkcija, ki ima pri vseh ostalih vrstah sporočila dominantno vlogo, je tu
sekundarna ali pa je sploh ni. V ospredje stopi jezik s svojo strukturo, informacija, referent in
vse ostale funkcije jezika pa so potisnjene v ozadje. Iz tega sledi, da je pesniški jezik, za
katerega je najbolj značilna ta funkcija, diametralno nasproten predmetnemu, referencialnemu
jeziku, za katerega je bolj značilnih ostalih pet funkcij8 (Bizjak 1979: 13−16).
Tako Jakubinski kot Jakobson sta govorila predvsem o pesniškem jeziku v poeziji, Šklovski pa
se je osredotočil tudi na problem pesniškega jezika v prozi in ugotovil, da je kriterij za
umetniškost oz. literarnost potujevanje. To je postopek, v katerem je neka zaznava, ki je sicer
že avtomatizirana in je bralec zato ne zaznava več v njeni polnosti, prikazana iz nenavadnega,
šokantnega ali smešnega zornega kota, spremenjeni zorni kot pa bralca prebudi, da to stvar v
resnici zazna (Virk 2003: 65).
Ruski formalisti so torej kot dve osnovni funkciji pesniškega oz. proznega jezika prepoznali
samonanašalnost in potujevanje, ki sta jim obenem pomenili tudi pokazateljici literarnosti (Virk
2003: 66). Iz njihovih ugotovitev je izhajala »objektivistična« teorija literarnosti, ki je
literarnost opredelila kot »objektivno« potezo besedila. Po njej sta za literarna dela značilna
posebna raba jezika oz. njegova posebna urejenost in neobičajen odnos do resničnosti.
Pesniškega oz. literarnega jezika sicer ni imela za posebno funkcijsko zvrst, je pa ugotavljala,
»da literarni ustvarjalec v svojem besedilu, pisanem z umetniškimi namerami, jezikovne prvine in vzorce, ki so na
izbiro v splošnem jezikovnem sestavu, uporablja in ureja drugače, z drugimi cilji, kot pri standardnem sporočanju.
Aktualizacija jezikovnih ravnin v besedilu, napisanem z umetniškimi nameni, se zato razlikuje od jezikovnih navad
praktičnega, znanstvenega oziroma vsakega neumetnostnega sporočanja« (Juvan 2000: 32−33).

8

To ne pomeni, da je poetična funkcija lastna le pesniškim delom in da se v pesniških delih nikoli ne pojavi katera
druga funkcija (vsaj delno je vedno navzoča referencialna funkcija). Vse funkcije so skupne vsem oblikam govora,
skoraj nikoli nobena ne nastopa samostojno, vendar pa je vedno ena dominantna in glede na to se določa vrsta
govora (Virk 2003: 88−91).
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Konkreten primer razlike v rabi jezika v umetnostnih in neumetnostnih besedilih je, da v prvih
jezik teži k večpomenskosti, v drugih pa k enopomenskosti (prav tam: 33).
»Objektivistična« teorija ima tudi svoje nasprotnike, ki na podlagi dejstva, da se estetska oz.
poetična funkcija pojavlja tudi v neumetnostnih besedilih (npr. oglasih), trdijo, da literarnost ni
objektivna, temveč je konvencija. To so dokazovali avantgardistični pesniki, npr. Šalamun, ki
je časopisno novico predstavil kot pesem in s tem spodkopal »bralčeva pričakovanja, ki izvirajo
iz konvencionalnih predstav o leposlovju, poeziji« (prav tam: 41). Literarnost se besedilom
torej po njihovem določa na podlagi konteksta.
Toda tudi ta opredelitev ni zadostna, saj ne daje odgovora na vprašanje, kako in zakaj besedila
v danem kulturnem kontekstu obveljajo za literarna. Juvan ugotavlja, da se je literarnost kot
konvencija oblikovala ob kanonu reprezentativnih besedil, ob klasikah različnih nacionalnih
literatur, zato jo lahko definiramo kot »učinek besedila, ki ga dojemamo na strukturni, pomenski
in ideološko-vrednostni ravni« (prav tam: 42−43).
Četudi torej posebna raba jezika v umetnostnih besedilih ni dovolj za opredelitev literarnosti,
je vseeno njen imanentni del, ki pomembno vpliva tudi na jezik v splošni rabi. Andreja Žele
govori o jeziku književnosti kot o bistvenem dejavniku dopolnjevanja, širjenja in posodabljanja
(zapisane) slovenščine, o pesnikih, pisateljih in prevajalcih pa kot o potencialnih tvorcih,
preizkuševalcih in uporabnikih kar najširših tvorbenih zmožnosti v jeziku (2014: 564−566). Na
podlagi analize izbranih sodobnih leposlovnih del namreč ugotavlja, da je v leposlovju še
posebej vidno »živahno delovanje besedotvorja in z njim povezanega besedilotvorja«, jezik
književnosti pa je posledično bogat z novotvorjenkami. Poleg tega vase sprejema vse sociolekte
in dialekte »s ciljem stalnega iskanja najprimernejšega poimenovanja za upovedovane vsebine«
(prav tam: 559). Jezikovna ustvarjalnost kot del umetniške ustvarjalnosti tako prinaša novo
leksiko in nove jezikovne prvine, ki lahko prek književnosti sčasoma preidejo v splošno rabo
knjižnega jezika (prav tam: 559−564).
Pomen medpodročnega povezovanja pri pouku slovenščine
O pomembnosti povezovanja področij jezika in književnosti je v času prenove učnih načrtov za
slovenščino pisala Boža Krakar Vogel, saj je to za razvijanje kompleksnih ključnih kompetenc
– pri pouku slovenščine so še posebno poudarjeni sporazumevanje v maternem jeziku, kulturna
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zvest in širše socialne zmožnosti – pravzaprav nujno.9 Opozorila je na nekatera
literarnodidaktična načela, ki bi jih bilo treba upoštevati pri sodobnem pouku slovenščine,
povezovanje jezika in književnosti pa je posebej omenjeno v drugem načelu, ki pravi, da je
treba »načrtno povezovati razvijanje literarnobralne zmožnosti z razvijanjem splošne bralne
zmožnosti sprejemanja in tvorjenja raznovrstnih besedil, pogovarjanja, izrekanja mnenja, kar
vse je hkrati prispevek k razvijanju funkcionalne in kritične pismenosti« (Krakar Vogel 2008:
17–18).
Pri tem, podobno kot Kos, poudarja, da se učenci pri branju literarnih besedil srečujejo s
posebno in velikokrat zahtevno rabo jezika, zato ob njih razvijajo tudi splošno zmožnost
dekodiranja zapletenih jezikovnih sporočil (Krakar Vogel 2008:18). Polega tega so pri pouku
književnosti – prav tako kot pri pouku jezika – spodbujeni k dejavnemu sprejemanju in
tvorjenju besedil (Krakar Vogel 2006: 66). Opazovanje posebne rabe jezika v umetnostnih
besedilih in tvorjenje novih neumetnostnih besedil ob obravnavi umetnostnih torej vidi kot
priložnost, da se pouk književnosti poveže s poukom jezika, hkrati pa se s tem prihrani čas in
racionalizira obseg učne snovi (Krakar Vogel 2008: 18).
Da jezik usvajamo tako iz neumetnostnih kot tudi umetnostnih besedil in da je to dejstvo
premalo upoštevano pri pouku slovenščine, opozarja tudi Sonja Starc.10 Pri pregledu zadnjih
treh učnih načrtov za pouk slovenščine v gimnazijah (1996, 1998, 2008) je ugotovila, da je
besedilni zgled za jezikovni pouk praviloma neumetnostno besedilo (pretežno publicistično),
čemur sledijo tudi učbeniki in zunanje preverjanje na splošni maturi. V tovrstnih besedilih je
izbira leksikogramatičnih sredstev pogosto vsakdanja in pričakovana, medtem ko se
raznovrstne možnosti sporočanja, ki jih ponuja jezikovni sistem, in izvirnost vsebine najbolje
izražajo v umetnostnih besedilih. Njihovo branje je zato kognitivno zahtevnejše, zahtevnejše
pa so tudi jezikoslovno-slogovne analize takšnih besedil (2015: 153−156).
Starc meni, da bi se morali dijaki v gimnazijskem programu zaradi tega več ukvarjati z
umetnostnimi besedili in manj z drugimi besedilnimi vrstami, npr. z vabilom, ki je nezahtevno
besedilo in ga obravnavajo že v osnovni šoli, usvojijo pa ga tudi iz okolja. Pri tem poudarja, da
9

V anketi, ki je bila izvedena ob koncu štiriletnega uvajanja posodobljenega učnega načrta in jo je izpolnilo 61
učiteljev slovenščine v gimnazijah, učitelji po lastni oceni v pouk slovenščine od kompetenc poleg sporazumevanja
v maternem jeziku najpogosteje vključujejo kompetence kultura in izražanje, socialne in državljanske kompetence
ter učenje učenja (Poznanovič Jezeršek 2014: 65).
10
Na pomanjkanje povezav znotraj predmeta so v pismu javnosti opozorili tudi Kozma Ahačič, Helena
Dobrovoljc, Ina Ferberžar in še 23 drugih strokovnjakov s področja slovenskega jezika (Ahačič idr. 2010: 39).
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bi bilo treba »preseči šolsko zavest o dveh nasprotujočih si vrstah besedil – neumetnostnih
(»objektivnih«) in umetnostnih (»subjektivnih«) – ter sprejeti pojem besedila kot takega« (prav
tam: 156), dijake pa pri pouku voditi k ozaveščanju dejstva, da »vsako besedilo stopa v dialog
z naslovnikom«, »izraža izkustveni svet s pomočjo leksikogramatičnih izbir«, »ustvarja
povezave na ravni tematsko-rematske strukture in kohezije« in »je vpeto v okoliščine«, bralec
pa »glede na okoliščine, splošna vedenja in izkušnje dograjuje besedilni pomen in ga osmišlja
ter tako daje besedilu koherenco« (prav tam: 155).
Po drugi strani Igor Saksida opozarja, da naj zbliževanje jezikovnega in književnega pouka ne
bi pomenilo podrejanja književnega besedila slovničnemu pouku ali prevlade literarnega
branja. Zagovarja namreč smiselnost ločevanja področij, saj to izhaja iz globljih strukturnih
določil umetnostnega in neumetnostnega besedila. Poudarja predvsem razlike v branju obeh
vrst besedil, in sicer razlike v motivaciji za branje, besedilni stvarnosti, jeziku in tehniki branja
(2008: 20).
Bralca za branje umetnostnih besedil motivira doživljanje umetniškosti besedila, medtem ko ga
za branje neumetnostnih besedil motivirajo pragmatični razlogi. Posledično je različen tudi cilj
branja: bralec umetnostno besedilo bere zaradi literarnega doživetja, za užitek, neumetnostno
oz. informativno besedilo pa z namenom pridobivanja določenih informacij. Do teh razlik v
motivaciji in cilju branja prihaja zaradi različne besedilne stvarnosti: v umetnostnih besedilih
gre namreč za »zapleten soodnos zunajliterarnih in medbesedilnih izkušenj, ki se prepletajo v
fiktivni besedilni stvarnosti«, v neumetnostnih pa za »jezikovno predstavljeno zunajliterarno
realnost« (prav tam: 20−21).
Za jezik neumetnostnih besedil so tako značilne enopomenskost, informativnost in
brezčustvenost, za jezik umetnostnih besedil pa so značilne mnogopomenskost, slikovitost,
zvočnost, likovnost in nenavadnost oz. presenetljivost.11 Jezik se v neumetnostnih besedilih
praviloma podreja slovničnim pravilom, v umetnostnih, zlasti v poeziji, pa jih pogosto namerno
krši. Ker je umetnostno besedilo zaradi posebnega jezika in besedilne stvarnosti zelo zahtevno
za branje, je treba pri njegovem branju uporabiti drugačno tehniko kot pri neumetnostnem,

11

Mnogopomenskost pomeni, da imajo besede poleg običajnega, v vsakdanji rabi utrjenega pomena še dodatne
pomene; slikovitost pomeni, da besede vzbujajo izrazite besedne slike oz. podobe; zvočnost se nanaša na zvok, ki
je – še posebno v poeziji – nosilec estetske funkcije; likovnost se nanaša na posebne vzorce, npr. likovno pesem
ali dramsko besedilo; nenavadnost oz. presenetljivost pa na nenavadne tvorjenke in nesmiselne besedne zveze
(Saksida 2008: 50).
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predvsem ga je treba brati počasneje, bralec pa mora vključiti tudi svojo domišljijo (prav tam:
50−51).
Za celostno razvito bralno zmožnost je pomembno srečevanje z obema vrstama besedil. O njej
govorimo takrat, »kadar zna bralec brati različne vrste besedil skladno s posebnimi zahtevami
besedila in svojo trenutno potrebo oz. zanimanjem« (Grosman 2004: 147). Kot je že zapisano,
ima jezik v teh vrstah besedil različne funkcije, zato je srečevanje z obema pomembno za
razvijanje sporazumevalne zmožnosti v celoti.12 O njej namreč lahko govorimo le, če ima
govorec razvite vse funkcije jezika. Povezovanje pouka jezika in književnosti zato ne bi smelo
potekati tako, da zapostavlja eno predmetno področje na račun drugega, temveč tako, da so
povezave smiselno umeščene v pouk, prinašajo spoznanja, ki jih eno samo področje ne more
dati, in pripomorejo k razvoju ključnih kompetenc.
Medpodročno povezovanje in ključne kompetence
Sporazumevalna zmožnost
Odsotnost

medpodročnih

povezav

je

posledica

funkcionalističnega

pojmovanja

sporazumevalne zmožnosti, po katerem naj bi se ta ključna kompetenca razvijala predvsem ob
primerih neumetnostne rabe jezika (Krakar Vogel 2006: 69). Če pogledamo njene gradnike –
motiviranost za sprejemanje/sporočanje, stvarno znanje prejemnika/sporočevalca ter njegovo
jezikovno, pragmatično in metajezikovno zmožnost (Križaj Ortar 2006: 69), ugotovimo, da se
zadnje tri zmožnosti v šolah res najintenzivneje razvijajo pri jezikovnem pouku. Učenci se učijo
pravil za skladanje besed v višje enote, kar poleg poznavanja besed zaobjema jezikovna
zmožnost, učijo se, da je treba pri tvorjenju in sprejemanju besedil upoštevati dane okoliščine,
kar zajema pragmatična oz. slovnična zmožnost, pridobivajo pa tudi teoretično znanje o
sprejemanju in sporočanju, besedilnih vrstah, jeziku, slogu itd., kar pomeni razvijanje
metajezikovne zmožnosti (Križaj Ortar 2006: 70).
Po definiciji, ki jo predstavi Martina Križaj Ortar, je sporazumevalna zmožnost »zmožnost
kritičnega sprejemanja besedila raznih vrst ter zmožnost tvorjenja ustreznih, razumljivih,
pravilnih in učinkovitih besedil raznih vrst« (2006: 69), torej zmožnost sprejemanja in tvorjenja

12

Križaj Ortar in Bešter sta ob prenovi pouka slovenščine v 90. letih kot enega izmed globalnih/splošnih ciljev na
področju neumetnostne rabe jezika zapisali ločevanje vloge jezika v neumetnostnih in umetnostnih besedilih, s
poudarkom na estetski vlogi pri slednjih (1995/96: 11).
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vseh vrst besedil, ne le neumetnostnih.13 Skupaj z Marjo Bešter je ob prenovi učnih načrtov za
slovenščino v 90. letih opozarjala, da so temeljna področja predmeta slovenski jezik v osnovnih
in srednjih šolah jezikovna vzgoja, sporočanje in književna vzgoja, s čimer »učni načrti ne
uzaveščajo povezovalnega elementa vseh treh področij, tj. jezika, ki se uresničuje v rabi
oziroma besedilih, in sicer v umetnostnih in neumetnostnih« (1995/96: 7). Poleg tega sta
opozarjali tudi, da se pri pouku slovenščine umetnostna besedila obravnavajo v precej večji
meri kot neumetnostna, pri čemer se pri obravnavi umetnostnih besedil zanemarja vloga jezika
v njih (prav tam). Odsotnost medpodročnih povezav bi torej lahko iskali tudi v »ekskluzivnosti«
literarnega pouka, ki marsikje še vedno prevladuje, z jezikovnimi vprašanji pa se ne ukvarja.
Sporazumevalna zmožnost kot eden najpomembnejših ciljev pouka slovenščine sicer ne zadeva
le jezikovnega pouka, temveč se neposredno in posredno razvija tudi pri pouku književnosti
(Krakar Vogel 2005: 17).14 Kot opozarja Jerca Vogel, »[j]ezik ni samo sredstvo za
sporazumevanje, pa tudi ne samo sistem sredstev in pravil, ki sporazumevanje omogočajo,
temveč v njem potekajo tudi razmišljanje o čustvih in občutkih, razvijanje razumevanja in
mišljenja, oblikovanje stališč /…/ in ne nazadnje ima identifikacijsko in simbolno vlogo«
(2010: 113). Pri pouku materinščine zato ne bi smeli poudarjati le učinkovite rabe jezika v
konkretnih okoliščinah, temveč bi morali upoštevati vse razsežnosti jezika in omogočiti
učencem, da jih zavestno spoznavajo in uporabljajo, saj jim bosta le tako omogočena
osebnostna rast in razvijanje kritičnega sporazumevanja15 (prav tam).
Kulturna in jezikovna zavest
Kulturna zavest je zelo širok pojem, kot je širok že sam pojem kultura. Vesna Mikolič ugotavlja,
da različni teoretiki kulturo razumejo različno: nekateri kot statičen, drugi pa kot dinamičen
pojav. Statično razumevanje kulture jo opredeljuje kot skupek vedenjskih vzorcev (običaji,

13

Sporazumevalna zmožnost v slovenščini se sistematično in spontano razvija pri predmetu slovenščina, k
njenemu razvoju pa pripomorejo tudi vsi drugi predmeti, pri katerih je slovenščina učni jezik (Križaj Ortar 2006:
71). Pri matematiki, na primer, v kontekstu matematičnih vsebin razvijajo slušno in bralno razumevanje ter pisno
in govorno sporočanje (Žakelj 2008: 172). Pri vsakem predmetu tudi razvijajo sporazumevalno zmožnost v
posameznem strokovnem jeziku.
14
O tem, kako lahko književnost prispeva k razvijanju sporazumevalne zmožnosti in kako lahko obogati pouk
jezika, je napisane kar nekaj literature (o tem so pri nas pisale Boža Krakar Vogel, Sonja Starc in Simona Pulko),
literature o tem, kako lahko jezikovni pouk obogati pouk književnosti, pa skorajda ni, zato tudi v tej magistrski
nalogi vidika nista in ne moreta biti predstavljena uravnoteženo. To ne pomeni, da je korist zgolj enostranska,
temveč le, da prispevek jezikovnega pouka k pouku književnosti še ni dovolj raziskan.
15
Bistvena značilnost kritičnega sporazumevanja je kritično mišljenje. Za kritičnega misleca je značilno, da ima
jasno oblikovana merila (oblikuje jih na podlagi znanja, zmožnosti in izkušenj), je zmožen kritičnega razmisleka
o lastnem miselnem procesu (metakognicija), je občutljiv na kontekst, se zaveda afektivne razsežnosti
sporazumevanja in je za kritično sporazumevanje motiviran (Vogel 2010: 122).
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navade, oblačila, hrana, prosti čas), idej (prepričanja, stališča, vrednote, institucije) in
proizvodov (književnost, umetnost, glasba, folklora, izdelki) določene etnične skupnosti.
Takšno je širše razumevanje kulture, v vsakdanjem govoru pa se pogosto osredotočimo le na
njeno ožje razumevanje, tj. na proizvode in umetniško ustvarjalnost. Dinamično razumevanje
kulture to opredeljuje kot nenehno spreminjajoč se pojav, ki se preoblikuje v interakciji z
drugimi kulturami. Na ravni posameznika je kultura nekakšen »orientacijski sistem, ki vpliva
na posameznikovo individualno ravnanje in se kot taka neprestano spreminja« (1999/2000:
174–175).
Posledično lahko širše ali ožje opredeljujemo tudi pojem kulturna zavest oz. identiteta. Alenka
Žbogar jo širše opredeljuje kot posebno vrsto socialne identitete, ki nastane v kontekstu
jezikovno-kulturnih in rasnih razlikovanj in identifikacij. Za sodobno družbo je značilno, da je
ta identiteta razdrobljena in da se nenehno spreminja (Žbogar 2013 v Aškerc 2016: 21). Boža
Krakar Vogel (z vidika književnega pouka) ugotavlja, da kulturna zavest zajema oblikovanje
vrednostnega sistema; močan občutek identitete, povezan s sprejemanjem drugačnosti;
pozitiven odnos do vseh oblik kulturnega izražanja in trajno zanimanje zanje; poznavanje
temeljnih izraznih področij umetnosti in kulture, primerov umetniških praks in njihovega
zgodovinskega razvoja; sistematično poznavanje pojavov tako visoke kot množične kulture ter
zmožnost razpravljanja o vsem naštetem in kritičnega vrednotenja (2008: 16; 2011: 272).
Kulturno zavest pridobivamo v različnih življenjskih okoliščinah, najbolj organizirano pa v
okviru šolskega sistema. Pri pouku slovenščine se razvija procesno in stopenjsko, in sicer
najprej okviru predmeta samega, nato pa še v povezi z drugimi predmeti (Krakar Vogel 2011:
272–273). Žbogar o kulturni zavesti govori predvsem kot o kompetenci, ki se razvija pri pouku
književnosti – preko branja, spraševanja o učinkih prebranega, stika s preteklimi in aktualnimi
književnimi pojavi (2010: 351), k njenemu razvijanju pa mora prispevati tudi jezikovni pouk,
saj je v UN 2008 vključena v splošne cilje jezikovnega pouka (prim. Poznanovič Jezeršek idr.
2008: 8). Kulturna zavest namreč vključuje tudi »zavedanje, da kultura in družba bistveno
sooblikujeta sporočila in določata sporazumevalne vloge ter izbiro jezikovnih prvin« (Vogel
2015: 180).
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Pomemben del kulturne zavesti sta tako tudi jezikovna zavest in jezikovna kulturna zavest.16
Imeti razvito jezikovno zavest pomeni, da med sporazumevanjem zavestno uporabljamo
določen jezikovni kod in jezikovna sredstva ter smo o svoji jezikovni dejavnosti zmožni
razmišljati (za kar je potrebno tudi znanje o jeziku). Imeti razvito jezikovno kulturno zavest pa
pomeni, da imamo razvito zavest o identitetni vlogi jezika, torej zavest o tem, da slovenski jezik
ni le izraz nacionalne identitete, temveč da prek izbire konkretne jezikovne različice in
jezikovnih elementov izražamo svojo družbeno vlogo, vrednote in stališča (Vogel 2014: 4–7;
Vogel 2015: 180).
Jezik je namreč eden izmed elementov, ki sestavljajo nacionalno zavest, toda posameznikova
identiteta je kompleksna in ni omejena le na identifikacijo z določenim narodom, pač pa tudi z
različnimi socialnimi skupinami. Posledično se ne identificiramo le s splošnim knjižnim
jezikom, ampak tudi z geografsko, socialno, časovno, funkcijsko in strokovno zaznamovanimi
jezikovnimi različicami. Zavest o identitetni vlogi jezika je zaradi svoje kompleksnosti torej
predmet širše (med)kulturne vzgoje (Vogel 2014: 3–6), zato z razvijanjem jezikovne kulturne
zavesti razvijamo tudi kulturno in medkulturno zmožnost oz. zavest.
Medkulturna zavest
Ko pomislimo na medkulturno zavest, najprej pomislimo na poznavanje in sprejemanje drugih
(mikro)kultur, a je v resnici ta pojem veliko širši, saj poleg znanja in strpnosti vključuje tudi
zavedanje lastne kulturne identitete, odprtost do novih izkušenj, spoštovanje mnenja drugih,
sposobnost dogovarjanja o vrednotah, vedenjsko prilagodljivost, etično vedenje, potrpežljivost,
empatijo, medosebne veščine idr. Vse to so kompetence, ki omogočajo preseganje jezikovnih,
kulturnih in verskih razlik ter sprejemanje kulturne raznolikosti. Njihovo pridobivanje je
vseživljenjski proces (Barnscheidt idr. 2011: 80–81), zato jih ne more uresničiti en kurikul, kaj
šele en predmet, lahko pa k temu pomembno prispeva.
V okviru književnega pouka k razvijanju medkulturne zavesti prispeva vzporedno spoznavanje
mednarodnega literarnega dogajanja (Krakar Vogel 2005: 19). V literaturi se namreč srečamo
z različnimi rabami jezika, ki poleg vsebin nosijo informacije o določeni kulturi (Keshavarzi
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Po Levi-Straussu je jezik proizvod kulture, njen sestavni del in pogoj zanjo. V njem se izpričujejo vrednote
ideologija, svetovni nazor, odnos do življenja idr., ki so značilni za neko kulturo. Sapir-Whorfova teorija pravi, da
človek v procesu inkulturacije in socializacije ponotranji temeljne vzorce svojega jezika, na katere je potem
naslonjen njegov idejni svet. Jezikovni vzorci in kulturne norme se tako razvijajo sočasno (Južnič 1983 v Mikolič
1999/2000: 179–180).
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2012: 555), s postavljanjem literature v kontekst pa dobimo še širši pogled. Poleg tega branje
in razmišljanje o literarnem besedilu odpirata številne drugačnosti in tujosti, kar omogoča
integracijo vzgoje za strpnost (Žbogar 2010: 351). Pri pouku jezika k temu pripomore razvijanje
jezikovne kulturne zavesti.
Možnosti povezovanja pouka jezika in pouka književnosti
Povezave med področji omogočajo prenosne oz. transferne strategije, ki temeljijo na transferu
znanja, spretnosti in refleksij z enega področja na drugo. Delijo se na znotrajpredmetne
aktualizacije, medpredmetne aktualizacije in nadpredmetne aktualizacije. Za povezovanje
pouka književnosti in jezika so pomembne prve in zadnje izmed naštetih. Znotrajpredmetne
aktualizacije lahko dosegamo s povezavami znotraj pouka književnosti oz. pouka jezika, pa tudi
s povezavami med poukom jezika in književnosti. Slednje Boža Krakar Vogel imenuje
medpodročne, kot primer takšnih povezav pri književnem pouku pa navaja opazovanje in
razumevanje jezika v literarnih besedilih z instrumentarijem, razvitim pri pouku jezika, in
tvorjenje metabesedil o literarnih besedilih s ciljem razpravljanja o literaturi oz. kulturnih
pojavih (2011: 274). V pouk jezika lahko književnost vključimo kot uvodno motivacijo pri
obravnavi jezikoslovnih tem ali kot primerjavo z neumetnostnimi besedili s poudarkom na
različnih funkcijah jezika. Medpodročno povezovanje na ravni kompetenc omogočajo tudi
nadpredmetne aktualizacije, ki med drugim spodbujajo oblikovanje kulturne zavesti (Krakar
Vogel 2011: 274–275).
Petra Aškerc v svoji diplomski nalogi (2016: 18–30) ugotavlja, da se področji predmeta
slovenščina prepletata na različnih ravneh, zato imamo pri načrtovanju medpodročnih povezav
na voljo različne povezovalne elemente. Te je razdelila na povezovalne elemente znotraj
temeljnih ciljev in kompetenc ter na druge znotrajpredmetne povezovalne elemente. Med prve
prišteva kritično sporazumevalno zmožnost v maternem jeziku ter oblikovanje in razvijanje
jezikovne in literarne kulturne zavesti, med druge pa povezovalne dejavnosti glede na
kognitivne ravni zahtevnosti (od tistih na najnižji ravni, ki zahtevajo zgolj reprodukcijo znanja,
do tistih na višjih ravneh, ki zahtevajo analiziranje, primerjanje, sintetiziranje itd.) in nekatere
učne metode, npr. igra vlog, možganska nevihta, ustvarjalno pisanje, strukturirane problemske
naloge, opazovanje procesov in pojavov, terenske izkušnje, metoda primerov, metoda projektov
in uporaba avdiovizualnih sredstev.
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Medpodročno povezovanje pri pouku književnosti
Proces, ki pri pouku književnosti učencem omogoča uporabo vseh razsežnosti jezika, je metoda
šolske interpretacije. Dobra stran te metode je, kot je bilo že omenjeno, da že sama po sebi
ponuja povezave s poukom jezika, saj temelji na jezikovnih sporazumevalnih dejavnostih
(učenci se vadijo tako v poslušanju kot v pisnem in govornem izražanju). Izhodišče je
umetnostno besedilo, učenci pa nato ob pogovoru o prebranem tvorijo nova neumetnostna
besedila, pri čemer morajo upoštevati značilnosti besedilnih vrst, dejavnike sporočanja, načine
razvijanja teme itd. Vadijo se v presojanju, utemeljevanju, prevajanju v drug kod, ugotavljanju
stilne vloge jezikovnih sredstev itd., kar so vse dejavnosti znotraj sporazumevalne zmožnosti
(Krakar Vogel 2005: 17; Krakar Vogel 2006: 66).
Pri tovrstnih povezavah ima književnost vodilno vlogo, jezik pa podporno. V nasprotju z
jezikovnim poukom, kjer je razvijanje sporazumevalne zmožnosti neposredno in je temeljni cilj
pouka, tu razvijanje sporazumevalne zmožnosti poteka predvsem posredno – ob doseganju
drugih temeljnih ciljev, povezanih s konkretnim literarnim besedilom, zato je ta bolj orodje kot
cilj. Razliko lahko ilustriramo s primerom okrogle mize: pri jezikovnem pouku je obravnavana
z namenom, da bi jo dijaki usvojili kot vrsto uradnega pogovora, torej da poznajo njeno
strukturo in izvedbo ne glede na vsebino pogovora, pri književnem pouku pa se uporablja kot
metoda za razpravo o določeni književni temi, ki je pomembnejša od same metode.
Izobraževalni cilji književnega pouka torej nudijo podporo pri uresničevanju sporazumevalne
zmožnosti v celoti, »saj širijo vsebino, pomembno za dejavnosti znotraj nje« (Krakar Vogel
2005: 18). Pri srečevanju z umetnostnimi besedili dijaki namreč »berejo in interpretirajo
literarna besedila, hkrati pa razvijajo še druge širše individualne zmožnosti in vrednote –
predstavljanje, čutenje, problemsko razlagalno-utemeljevalno razvijanje teme, kritično
mišljenje, empatija, etično, estetsko vrednotenje, zaznavanje drugačnega«17 (Krakar Vogel
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Kot je razvidno iz UN 2008, se omenjene zmožnosti in vrednote pripisujejo predvsem književnemu pouku,
vendar pa naj bi se jih v skladu z načeli sodobnega pouka jezika (motiviranost in zavedanje o sporazumevalnem
namenu, kontekstualizacija, identifikacija, metakognicija, kontinuiranost in celostnost), ki temeljijo na sodobnih
spoznanjih o jeziku, njegovi vlogi, funkcioniranju ter vpetosti v življenje posameznika in družbe, razvijalo tudi pri
jezikovnem pouku (Vogel 2010: 123–126). Cilji sodobnega jezikovnega pouka torej niso več samo izobraževalni
in funkcionalni, temveč tudi odnosni. Poleg posameznika in njegovih »funkcionalnih« potreb je treba upoštevati
tudi kulturno in družbeno skupnost, v kateri živimo, zato je eden izmed ciljev tudi ta, da je učenec zmožen kritično
reflektirati svoje jezikovno (so)delovanje z vidika spoštovanja širših družbenih in kulturnih vrednot (prav tam:
121). Potreba po srečevanju z besedili različni vrst – umetnostnimi in neumetnostnimi – ob tako zasnovanem
pouku torej ne izhaja več iz tega, da se ob enih razvijajo določene zmožnosti, ob drugih pa ne, temveč iz različnih
vlog jezika v različnih besedilih.
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2006: 66), opazovanje literature kot besedila v kontekstu18 pa ima pomembne učinke na njihovo
razgledanost, kulturo in vrednostni sistem. Omogoča jim razvijanje sporazumevalne zmožnosti
na tisti ravni, ko so za vrednotenje, presojanje ali razlaganje potrebni vsebinski argumenti
(Krakar Vogel 2005: 16; Krakar Vogel 2006: 66–67). Hitreje in učinkoviteje namreč
sprejemamo oz. tvorimo besedilo, če imamo o temi dovolj stvarnega znanja19 (Križaj Ortar
2006: 70).
To pride do izraza tudi pri pisanju šolskega eseja, ki je po Erhatič in Štih (2007: 144)
»[p]reprostejša različica pravega eseja, /…/ besedilna vrsta, primerna za preverjanje
književnega znanja. Ima značilnosti polliterarnega besedila, saj vsebuje tako prvine
umetnostnega kot neumetnostnega besedila (prav tam). Podobno o njem piše Krakar Vogel
(2004: 127), in sicer da je esej pri pouku književnosti razumljen kot »učenčevo pisno besedilo
/…/ o njegovem sprejemanju književnosti«. Njegov temeljni namen je, »da učenec v
zaključnem besedilu (na taksonomski stopnji sinteze, tj. ustvarjanja nove celote iz znanih
elementov) izrazi svoje odzivanje na prebrano literarno besedilo (ali več besedil), to odzivanje
razloži in utemelji« (prav tam). Da bo pri tem uspešen, mora biti torej seznanjen »s temo, o
kateri bo pisal (tj. z besedili in njihovo literarnovedno umeščenostjo /…/)«, pa tudi z lastnostmi
eseja kot besedilne vrste. Razumeti mora, da pri pisanju izraža svoje doživljanje, razumevanje,
vrednotenje, primerjanje in razvrščanje ter da pri tem uporablja različne »sporočevalne
postopke – predstavljanje, komentiranje, povzemanje, razlaganje utemeljevanje« (prav tam:
130). Pisanje šolskega eseja tako uresničuje cilje tako književnega kot jezikovnega pouka 20 na
vseh zahtevnostnih stopnjah (prav tam: 136).
Sporazumevalna zmožnost pa ni edini možni povezovalni element s poukom jezika. Doniger
(2003: 101–104) vidi možnosti povezovanja tudi preko slovnice. Povedi so namreč gradniki
literature in pravilno razumevanje posameznih povedi je ključ do pravilnega in poglobljenega
razumevanja literarnega dela. To še posebno velja za tista dela, ki imajo zahtevno ali posebno
skladnjo. Doniger kot primera navaja Shakespearovo dramo Romeo in Julija in Huxleyjev
roman Krasni novi svet. Njegovi učenci imajo pri prvem delu pogosto problem z razumevanjem
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Opazovanje literature kot besedila v kontekstu pomeni, da beremo z zavedanjem, kdo je avtor besedila in znotraj
kakšne poetike ter duhovno- oz. kulturnozgodovinskih okoliščin je pisal, kako se je skozi čas spreminjalo bralno
vrednotenje in po čem se literarna besedila razlikujejo med sabo ter od neliterarnih besedil (Krakar Vogel 2005:
18).
19
Znanje je rezultat posameznikovih izkušenj, interesov in njegove spoznavne zmožnosti (tj. zmožnosti
opazovanja, sklepanja, pomnjenja, presojanja itd.) (Križaj Ortar 2006: 70).
20
»Esejska sinteza kaže bralčev odziv, s čimer se gibljemo v okviru temeljnega književnovzgojnega cilja, in
ubeseditev, s čimer pisec dokazuje svoje jezikovne zmožnosti.« (Krakar Vogel 2004: 136)
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pomenov nekaterih odlomkov, saj se izgubljajo v dolgih in zapletenih povedih, zato se zateče
k stavčni analizi. Ko poved razstavijo na stavčne člene, veliko lažje ugotavljajo, kaj se je
zgodilo in na koga se dejanje nanaša. Nasprotno pri Krasnem novem svetu nimajo težav z
razumevanjem, vendar niso pozorni na posebnosti v skladnji. Doniger jih preko stavčne analize
uvodnega odstavka pripelje do ugotovitve, da v njem ni glagolov,21 in naprej k ugotovitvi, da
takšna skladnja poudarja sporočilo dela. Pri tem opozarja, da takšne učne ure niso namenjene
usvajanju skladnje, pač pa jo uporabljajo le kot orodje za doseganje drugih učnih ciljev.
Sicer pa lahko o povezovanju pouka književnosti s poukom jezika govorimo vsakokrat, ko pri
umetnostnem besedilu opazujemo zgradbo na ravni besed in povedi: ko razlagamo neznane oz.
manj znane besede, ko naletimo na neknjižni jezik, ko smo pozorni na naglase v pesmih, ko
pozornost posvečamo izgovarjavi in sklanjanju tujejezičnih imen – tako avtorjev kot književnih
oseb, ko smo pozorni na morebitno posebno rabo ločil, ko v besedilu poiščemo metafore in jih
primerjamo s stalnimi besednimi zvezami itd. Seveda to posebno rabo jezika potem skušamo
tudi osmisliti.
Medpodročno povezovanje pri pouku jezika
Pouk slovenskega jezika je sicer v zadnjih 10 letih doživel številne spremembe, med drugim
premik od jezikovnega sistema k rabi jezika, k dejavni izkušnji z besedili različnih vrst, k
razvijanju funkcionalne pismenosti. Svoje mesto v njem so našli pojmi iz besediloslovja,
pragmatike in teorije sporazumevanja. Hkrati pa je ohranil svoje vzgojno-odnosne cilje: zavest
o pomenu materinščine za posameznikovo osebno, nacionalno in državno identiteto, zavest o
slovenščini kot državnem in uradnem jeziku v Republiki Sloveniji in o njenem položaju zunaj
državnih meja ter spoznavanje dejstev in nosilcev zgodovine slovenskega knjižnega jezika, ki
so temelj poglabljanja kulturne, domovinske in državljanske vzgoje22 (Poznanovič Jezeršek
2008: 5; Vogel 2010: 111–112).
Toda ti pojmi so ostali nepovezani z obravnavo reprezentativnih besedil (Vogel 2010: 112).
Tako se, na primer, dijaki v 1. letniku gimnazij pri pouku književnosti seznanijo s Trubarjevimi
besedili in besedili drugih protestantskih piscev, pri pouku jezika pa jih ponovno omenjajo v 4.
letniku, ko obravnavajo razvoj slovenske pisave in zgodovino slovenskega knjižnega jezika, le
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Trditev velja za besedilo v angleščini.
Pri načrtovanju ciljev jezikovnega pouka ni dovolj upoštevati le posameznika in njegovih potreb po
funkcionalnem sporazumevanju, temveč je treba upoštevati tudi kulturno in družbeno skupnost, v kateri živimo
(Vogel 2010: 121).
22
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da tokrat obravnava poteka brez besedilnih zgledov (Starc 2015: 154). Nasprotno se pri pouku
jezika že v 1. letniku srečajo s položajem slovenščine v zamejstvu in izseljenstvu, z zamejskimi
in izseljenskimi avtorji pa nato v 4. letniku.23
V 1. letniku so obravnavane tudi socialne zvrsti slovenskega jezika, ki so predstavljene z vidika
rabe v različnih sporazumevalnih okoliščinah, vendar pa rabo različnih zvrsti najdemo tudi v
literaturi, zlasti sodobni, s katero se dijaki srečajo v 4. letniku. Kakšen odlomek iz takšnega
literarnega dela bi lahko spodbudil primerjavo med vsakdanjo rabo določene jezikovne zvrsti
in njeno rabo v literaturi.
Simona Pulko ugotavlja, da je v slovenskem kulturnem prostoru v zadnjih letih prišlo do
revitalizacije narečnega, saj dobiva pozitivno vlogo v filmu, gledališču, glasbi in književnosti,
kar bi bilo treba upoštevati tudi pri pouku slovenščine. S tem ko narečje vstopa v umetnostna
besedila, namreč prevzema vlogo umetnostnega jezika, zato socialnozvrstna oznaka zanj ne
zadostuje več. Narečje, krajevni govor in mestna govorica v literaturi tako omogočajo
neprisiljeno in učinkovito povezavo pouka jezika in književnosti, natančneje obravnave
socialnih zvrsti in pokrajinskih avtorjev (še posebno tistih iz domačega okolja učencev), hkrati
pa ponujajo možnost za razmislek o funkciji narečja ne le kot zvrsti za vsakdanje in praktično
sporazumevanje, temveč tudi kot umetniškega izraza (2014: 89–91).
Literatura kot izhodišče za jezikovni pouk je sicer pristop, ki je značilen za pouk materinščine
v angloameriških šolah, kjer je cilj predvsem razvijanje sporazumevalne zmožnosti. Enemu
literarnemu delu posvetijo več časa in ga podrobno berejo ter preučujejo, zato je več priložnosti
za komunikacijske in kognitivne dejavnosti, tudi za zunajliterarne razprave in oblikovanje
stališč (Krakar Vogel 2005: 18). Pri pouku slovenščine je za to dovolj priložnosti že pri
književnem pouku, zato ni treba, da literaturo na silo vključujemo v jezikovni pouk, temveč le
takrat, kadar je to smiselno za uresničevanje učnih ciljev.
Iz omenjenih povzetkov teoretičnih raziskav in razmišljanj lahko ugotovimo, da strokovnjaki
možnosti za povezovanje pouka jezika in književnosti med vsemi povezovalnimi elementi
vidijo predvsem v dejavnostih, miselnih postopkih, veščinah in navadah, kompetencah in
konceptih, prednosti pa v racionalizaciji obsega snovi, razvijanju sporazumevalne, kulturne in
23

Tako so zasnovani berila in učbeniki za pouk slovenskega jezika, na katere se večinoma opirajo učitelji pri
načrtovanju pouka. Poznanovič Jezeršek (2008: 65) je namreč v anketi med gimnazijskimi učitelji slovenščine, ki
je bila izvedena po štiriletnem uvajanju novega učnega načrta, ugotovila, da največ učiteljev – 39 od 61 – za
načrtovanje in izvajanje pouka vedno uporablja učbenik, učni načrt pa jih uporablja 26. 22 učiteljev se opira na
izpitni katalog za maturo.
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medkulturne zmožnosti, jezikovne kulturne zavesti, nacionalne in državljanske zavesti in
kritičnega razmišljanja ter ne nazadnje v osebnostni rasti učencev ob srečevanju z vsemi
razsežnostmi jezika. Ugotovili smo tudi, da sta pouk jezika in pouk književnosti že po naravi
neločljivo povezana in da povezovanje pogosto poteka ne glede na to, ali se učenci – pa tudi
učitelji – tega v danem trenutku zavedajo ali ne. Seveda pa je lahko pouk še učinkovitejši, če
so te povezave narejene zavestno in načrtovano, če to niso le povezave, narejene »mimogrede«,
ampak povezave, ki so vpete v učiteljevo načrtovanje učne ure, učnega sklopa in celoletne,
najbolje kar štiriletne učne priprave.

NAČRTOVANJE POUKA SLOVENŠČINE IN MEDPODROČNIH POVEZAV
Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega procesa
Vzgojno-izobraževalni proces je zavestna, načrtna in sistematična dejavnost učiteljev in
učencev, ki je usmerjena k doseganju ciljev, zato ga je treba načrtovati. To pomeni, da opravimo
didaktično-metodično členitev tega procesa in zagotovimo pogoje, v katerih bo potekal
organizirano in sistematično. (Tomić v Ivanuš Grmek 1999: 9). Načrtujemo ga na globalni,
vmesni in neposredni ravni (Kramar v Ivanuš Grmek 1999: 9).
Načrtovanje na globalni ravni obsega pripravo nacionalnega učnega načrta za posamezni
predmet, ki predpiše obseg tega predmeta, učne cilje in vsebine, predvidi sistematično
razvrstitev učnih vsebin in poda okvirna navodila za njegovo izvajanje. Načrtovanje na etapni
ravni pomeni učiteljevo pripravo podrobnega učnega načrta, ki je izvedbena varianta
nacionalnega učnega načrta. Obsega namreč iste dimenzije in elemente, le da je zapis slednjih
konkretnejši in že delno prilagojen okolju, kjer se bo izvajal. Načrtovanje na neposredni ravni
pomeni učiteljevo neposredno pripravo na pouk (Ivanuš Grmek 1999: 9–10).
Nekateri avtorji načrtovanje na etapni in neposredni ravni razčlenijo še podrobneje in za
različne faze načrtovanja uporabljajo različna poimenovanja:


letno načrtovanje (Tomič) / pripravljanje za (novo) šolsko leto (Poljak, Andolšek) /
celoletna učna priprava (Krakar Vogel),



polletno načrtovanje (Tomič),



pripravljanje med šolskim letom – tematsko pripravljanje (Poljak) / tematsko
načrtovanje (Tomič) / pripravljanje za posamezne predmetne celote ali učne teme
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(Andolšek) / načrtovanje učnega sklopa (Vogel) / etapna priprava oz. didaktični sklop
(Blažič idr.) in


pripravljanje za posamezne učne enote oz. učne ure – lekcijsko pripravljanje (Poljak,
Andolšek) / načrtovanje učne ure (Tomič) / priprava didaktične enote (Blažič idr.)
(Blažič idr. 2003: 412; Krakar Vogel 2004: 161; Kubale 2014: 19–20; Vogel 2010: 131).

V nadaljevanju bodo uporabljeni izrazi: letna učna priprava, načrtovanje učne teme in
načrtovanje učne enote.
Za uspešno pripravljanje na pouk na vseh ravneh mora učitelj upoštevati splošno veljavna
didaktična načela. Opisana in predstavljena so v nadaljevanju.


Učno načelo postopnosti

Učence vodimo od lažjega k težjemu, od znanega k neznanemu, od konkretnega k
abstraktnemu.


Učno načelo sistematičnosti pri pouku

Vsebino oz. učne enote načrtujemo po logičnem vrstnem redu.


Učno načelo nazornosti pouka

Učencem z uporabo različnih ponazoril omogočimo pridobivanje novega znanja tudi s
čutnimi zaznavami.


Učno načelo dostopnosti oz. razumljivosti pouka

Učne vsebine prilagodimo sposobnostim učencev, njihovi razvojni stopnji, interesom in
predznanju.


Učno načelo zavestne aktivnosti učencev pri pouku

Pri priprave učne ure se vprašamo, s kakšnimi aktivnostmi bomo motivirali učence.


Učno načelo ekonomičnosti in racionalnosti pri pouku

Vzgojno-izobraževalne cilje moramo doseči s čim manjšo porabo časa in moči, vendar tako,
da se ne zmanjšata izobraževalna in vzgojna vrednost.
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Učno načelo sodobnosti pouka

Sodobnost pouka dosegamo z upoštevanjem novih pedagoških, psiholoških in didaktičnometodičnih spoznanj ter s posodabljanjem učnih vsebin in učnih pripomočkov.


Učno načelo povezovanja teorije in prakse

Učence moramo naučiti, da bodo znali pridobljeno znanje uporabljati v vsakdanjem
življenju.


Učno načelo vedrosti pouka

Uresničujemo ga tako, da poskrbimo za prijetno ozračje v razredu. Kubale za jezikovni
pouk na primer predlaga besedila s šaljivo vsebino.


Učno načelo vzgojnosti pouka

Učenci si morajo v mladosti izoblikovati tiste vrednote, ki so pomembne za življenje
posameznika v druži. V šoli to spodbujamo s pravilno izbiro učnih vsebin ter oblik in metod
dela.


Učno načelo trajnosti znanja, spretnosti in navad

Pri pripravi pouka zagotovimo dovolj časa za ponavljanje, utrjevanje in sistematiziranje
znanja (Kubale 2014: 21–30).
Pri načrtovanju pouka jezika (in književnosti), katerega cilj je razvijanje zmožnosti kritičnega
sporazumevanja, moramo ob splošnih upoštevati še nekatera dodatna načela, ki temeljijo na
sodobnih spoznanjih o jeziku, njegovi vlogi, funkcioniranju ter vpetosti v življenje
posameznika in družbe (Vogel 2010: 123). Ta načela so našteta in predstavljena v nadaljevanju.


Motiviranost in zavedanje o sporazumevalnem namenu

Sporazumevanje je vedno motivirana dejavnost, posameznik pa vsakokrat vstopa vanjo s
povsem konkretnim sporazumevalnim namenom (prav tam: 123–124).


Kontekstualizacija in identifikacija
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Kontekst ni več razumljen le kot neposredne okoliščine medosebne komunikacije, pač je z
globalizacijo in naraščajočo etnično, družbeno in kulturno raznolikostjo pridobil širše
razsežnosti. Naloga učitelja slovenščine je torej oblikovati takšne učne situacije oz. učno
okolje, v katerem bo učenec ne le igral določene vloge, temveč se bo vanje tudi vživljal. Do
svoje vloge, teme in sogovorcev bo oblikoval spoznavni in čustveni odnos, pri tem pa
upošteval in znal pojasniti vpliv družbenega oz. kulturnega konteksta (prav tam: 124).


Metakognicija

Vsaka kultura ima svoje jezikovne in sporazumevalne vzorce. Če hočemo razumeti
sporočila, moramo razumeti kulturo jezikovne skupnosti, katere vzorce uporablja govorec,
in če se hočemo ustrezno odzvati, moramo zavestno uporabljati »njegov jezik«. Za
razvijanje sporazumevalne zmožnosti je torej nujno, da se naučimo razmišljati tudi o lastni
rabi jezika in lastnem komuniciranju (prav tam: 124–125).


Kontinuiranost

Različne zmožnosti se razvijajo v daljšem obdobju in z nenehno izkušnjo. Vprašanje je, ali
sedanja organizacija pouka (razdelitev na 45- ali 90-minutne učne enote) omogoči trajnost
potrebnih izkušenj (prav tam: 125).


Celostnost

Razvijanje sporazumevalne zmožnosti mora biti celostno glede na faze spoznavanja oz.
grajenja novega znanja, glede na različne vrste in ravni sporazumevalne zmožnosti (od
funkcionalne do kulturne in kritične), glede na dimenzije sporazumevanja (kognitivna,
stališčna, čustvena in dejavnostna) in glede na različne vrste sporazumevalnih dogodkov,
značilnih za določeno mikro- oz. makrokulturo, v kateri poteka sporazumevanje (prav tam:
125–126).
Letna učna priprava
Letna priprava na vzgojno-izobraževalno delo (oz. po Ivanuš Grmek podrobni učni načrt) je
učiteljev dokument, ki predstavlja izvedbeno varianto nacionalnega učnega načrta. Je
konkretnejša od učnega načrta in predstavlja osnovo za pripravo učnih sklopov oz. učnih tem
in učnih sklopov oz. učnih ur. Je prva faza pri realizaciji vzgojno-izobraževalnega dela, sledijo
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pa ji še podrobnejše priprave, izvajanje pouka in evalvacija. Časovno zajema eno šolsko leto
(Kubale 2014: 35).
Temeljito vnaprejšnje načrtovanje dela za celotno šolsko leto je prvi pogoj za uspešno delo pri
pouku. Učitelj se namreč z ustrezno, svojim okoliščinam prilagojeno časovno razporeditvijo
učnih tem lahko vnaprej izogne pomanjkanju časa in zaostankom s snovjo, poleg tega pa mu
celoletni učni načrt v vsakem obdobju šolskega leta daje orientacijo, ali napreduje po
predvidenem tempu, in ga usmerja k racionalizaciji časa. Ker vnaprej predvidi tudi cilje,
vsebine in metode za obravnavo nove snovi, lahko enakomerno razporeja dejavnosti učencev
med šolskim letom (pri slovenščini npr. domače branje, pisanje, govorjenje). Letna priprava mu
olajša tudi časovno umestitev preverjanja in ocenjevanja znanja (Krakar Vogel 2004: 160–161).
Da bo letna učna priprava res prinesla naštete koristi, je treba upoštevati nekatera splošna načela
oz. vodila za učiteljevo uspešno pripravo na pouk:


učna priprava mora biti realna, kar pomeni, da mora ustrezati psihofizičnim
sposobnostim učencev in materialno-tehničnim pogojem;



teoretično mora prikazati potek poučevanja (učne cilje, učno vsebino, čas, metode in
oblike dela, učna sredstva in učne pripomočke);



biti mora pregledna;



napisana naj bo tako, da bo učitelju resnično v oporo (da ne bo sama sebi namen);



vključevati mora analizo in sintezo učne vsebine;



učitelj mora dobro poznati svoj predmet in tudi pedagoško-psihološko ter didaktičnometodično stran pouka;



upoštevati mora tudi dejstvo, da ima njegova pripravljenost na pouk tudi vzgojno
vrednost – učencem se tem namreč daje informacijo, da je treba k vsakemu delu
pristopiti z jasnim ciljem in načrtom (Kubale 2014: 30–34).

Našteta načela veljajo tudi za učiteljevo pripravo na drugih ravneh, posebej za letno učno
pripravo pa velja, da mora najprej analizirati predmetnik in učni načrt. Nato se mora vprašati,
po kakšnem vrstnem redu bo obravnaval učne teme,24 koliko ur bo namenil določeni temi in
posameznim enotam v njej, katere poglavitne cilje bo ob teh temah dosegal in na kakšen način,

24

Kubale opozarja, da je treba biti pri razporejanju učnih tem in vsebin pozoren na to, da bo vrstni red vsebin
logičen, da bodo učne teme razvrščene po konferenčnih obdobjih in da z obravnavo nove učne teme ni dobro začeti
pred počitnicami ali daljšimi prazniki (2014: 56–57).
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katere vsebine bo obdelal le v obveznem obsegu in katere bo obogatil z dodatnimi izbirnimi
vsebinami in dejavnostmi, kakšne oblike preverjanja bo uporabil ob določeni temi, katere vire
bo uporabil in katere medpredmetne povezave bo vključil. Učitelj slovenščine mora razmisliti
tudi o tem, kako bo razporedil jezikovne in književne učne teme (Krakar Vogel 2004: 161–162;
Kubale 2014: 41) ter kako bo v sklope vključeval splošne cilje predmeta in kroskurikularne
cilje, ki v posameznih sklopih niso nadalje razčlenjeni in jih je mogoče dosegati le s kakovostno
in kontinuirano izkušnjo (npr. razvijanje kritičnega mišljenja ter jezikovne in (med)kulturne
zavesti).
Učitelji pri oblikovanju letne priprave uporabljajo različne obrazce. Osnovni podatki – šola,
šolsko leto, predmet, razred, oddelek, letno in tedensko število ur, učitelj – so običajno navedeni
na njenem ovitku. V notranjosti se nahaja razčlenitev na učne teme, ki jim učitelji določijo
zaporedje in pripišejo predvideno število, vzgojno-izobraževalne cilje, vsebine in morebitne
medpredmetne povezave oz. druge posebnosti.25 Pogosto učne teme tudi že razčlenijo na učne
enote, vendar cilji in posebnosti ostanejo na ravni učnih tem (Kubale 57–61). Boža Krakar
Vogel (2004: 161) opozarja, da je treba različne vnaprejšnje in splošne obrazce prilagoditi
strukturi svojega predmeta in svojim potrebam.
Načrtovanje učne teme
Pripravljanje učnih tem oz. tematska priprava je vmesna stopnja med letno učno pripravo in
pripravo posameznih učnih enot oz. ur, saj je natančnejša od celoletnega načrtovanja, vendar
manj operativna od načrtovanja učne enote (Kubale 2014: 66). Jerca Vogel (2010: 131–132)
zanjo uporablja poimenovanje »učni sklop«, ki ga definira kot širšo, problemsko in projektno
zasnovano učno enoto, ki se zaradi kompleksnosti ne prekriva z eno samo učno uro (navadno
je sestavljena iz več zaporednih učnih ur).
Pri tematskem načrtovanju mora učitelj določiti cilje učne teme, ki so vmesni cilji med cilji v
letni pripravi in operativnimi cilji posameznih učnih enot, podrobno določiti njene vsebine,
didaktično oblikovati učne teme glede na tipologijo učnih enot, določiti povezave znotraj
predmeta in med predmeti, razmisliti o uporabi različnih učnih oblik in metod ter zagotoviti
materialno-tehnične pogoje za realizacijo pouka. Dobro pripravljena učna tema je torej logična

25

Nekateri učitelji se priprave lotijo v obratnem vrstnem redu: najprej didaktično oblikujejo učne teme, ki jih nato
vstavijo v celoletno pripravo (Kubale 2014: 65).
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celota učnih vsebin, ne le njihovo mehanično povezovanje, didaktično-organizacijska enota in
časovna enota, ki je obravnavana kontinuirano, brez večjih prekinitev (Kubale 2014: 66–96).
Kot je bilo že omenjeno, je pomembno, da učitelj pri načrtovanju učne teme upošteva tipologijo
učnih enot. Obravnava nove učne snovi namreč vsebuje več etap učnega procesa:


pripravljanje učencev na pouk,



obravnavanje novih učnih vsebin,



vadenje pri obravnavi nove učne vsebine,



ponavljanje predelane učne vsebine in



preverjanje znanja (Poljak v Kubale 2014: 69).

Na osnovi teh etap, natančneje na osnovi tega, katera etapa prevladuje v neki učni enoti oz. uri,
lahko govorimo o različnih tipih učnih enot oz. učnih ur:


kadar prevladuje uvajanje v novo učno snov, govorimo o uvodni učni uri,



kadar prevladuje spoznavanje nove učne snovi, o učni uri obravnave nove učne snovi,



kadar je učna ura namenjena utrjevanju novih znanj, spretnosti in navad, govorimo o
učni uri utrjevanja, vadenja in ponavljanja učne snovi,



kadar v širšo celoto vključujemo nove vsebine, govorimo o učni uri sistemiziranja učne
snovi,



kadar preverjamo znanje, spretnosti in navade, pa govorimo o učni uri preverjanja
znanja, spretnosti in navad (Kubale 2014: 71).

Obravnava učne teme mora vsebovati vse tipe učnih ur, ni pa nujno, da učitelj za vsako etapo
porabi celo učno uro. Koliko učnih ur ali kolikšen del učne ure bo namenil posamezni etapi, je
odvisno od stopnje šolanja, učne vsebine in števila učnih ur, namenjenih učni temi. Uvod v
obravnavo nove učne snovi in sistematizacija znanja navadno zahtevata manj kot eno učno uro
časa, od stopnje šolanja pa je odvisno, kolikšen delež učnih ur bo namenjen obravnavi nove
snovi in kolikšen utrjevanju znanja in spretnosti. V osnovni šoli je razmerje med tema dvema
tipoma učnih ur 1 : 3, v srednji šoli pa 2 : 1 (Švajcer v Kubale 2014: 73), kar pomeni, da v
srednjih šolah prevladujejo učne ure obravnave nove učne snovi. Kadar sta v eni učni uri
enakovredno zastopani dve etapi oz. je enakovredno zastopanih več etap, govorimo o
kombinirani učni uri (Kubale 2014: 71).
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Načrtovanje učne enote
Učna enota je artikulirana ter problemsko, vsebinsko in časovno zaokrožena celota vzgojnoizobraževalnega procesa, v kateri se uresničujejo operativni vzgojno-izobraževalni cilji.
Časovno najpogosteje sovpada z eno šolsko uro, lahko pa strnjeno traja dve šolski uri ali več
(Blažič idr. 2003: 415). Učitelji pripravo nanjo načrtujejo neposredno pred izvajanjem pouka.
V nasprotju z načrtovanjem učne teme mora učitelj tu natančno operativizirati učne cilje in
predvideti vse podrobnosti pouka (Kubale 2014: 81). Njegova priprava na učno enoto poteka
po naslednjih korakih: določanje operativnih učnih ciljev, določanje učne vsebine za učno
enoto, določanje zaporedja učnih etap, določanje najustreznejših učnih oblik in učnih metod,
priprava učil in učnih pripomočkov, priprava literature in nazadnje pisanje priprave na učno
enoto (Kubale 2014: 89). V nadaljevanju bodo na kratko predstavljeni posamezni koraki.
Artikulacija učne enote se torej začne z določanjem operativnih vzgojno-izobraževalnih
ciljev,26 ki opredeljujejo spremembe v znanju in ravnanju učencev in so neposredno povezani
s poučevanjem. Med sabo se razlikujejo po stopnji zahtevnosti, ki jo lahko določamo s pomočjo
različnih taksonomij. Pri nas je najbolj razširjena Bloomova, ki razlikuje tri področja:
kognitivno, afektivno in psihomotorično. Vsa področja so povezana med sabo, vendar pa pri
različnih področjih vzgojno-izobraževalnega dela prevladujejo enkrat eni in drugič drugi
(Kubale 2014: 90–93). V nadaljevanju se bom osredotočila zgolj na kognitivne cilje, saj so pri
pouku slovenščine edini, ki se lahko merijo in ocenjujejo, in ker bom na njihovi podlagi
analizirala zahtevnost tistih nalog v učbenikih za jezik in književnost v 1. letniku gimnazij, ki
omogočajo povezovanje pouka jezika in književnosti.
Bloom je kognitivno področje razčlenil na šest zahtevnostnih kategorij: znanje, razumevanje,
uporaba, analiza, sinteza, vrednotenje, njegovi nasledniki pa so revidirali njegovo taksonomijo
– preoblikovali so zahtevnostne kategorije in predstavili dvodimenzionalni okvir, po katerem
lahko vsakemu cilju določimo dve dimenziji: spoznavni proces in znanje. V nasprotju z
Bloomom torej ciljev ne razvrščamo le glede na to, kaj z znanjem počnemo (spoznavni proces),
temveč tudi glede na vrsto znanja.
Izhodišče za določanje obeh dimenzij je zapis cilja, ki je opredeljen z glagolom in
samostalnikom. Glagol je tisti, ki opiše spoznavni proces, samostalnik pa znanje, za katero

26

Takšno načrtovanje je znano kot model vzvratnega načrtovanja pouka (več o tem v poglavju Načrtovanje
medpredmetne in kurikularne povezave).
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pričakujemo, da ga bodo učenci usvojili. Spoznavni procesi so razvrščeni glede na spoznavno
zahtevnost. Od najnižje do najvišje si sledijo pa naslednjem vrstnem redu: spomniti se
(zapomniti si), razumeti, uporabiti, analizirati, ovrednotiti in ustvariti. Znanje pa je razvrščeno
glede na konkretnost oz. abstraktnost. Na premici od konkretnega k abstraktnemu si sledijo štiri
kategorije: faktografsko znanje, konceptualno znanje, proceduralno znanje, konceptualno
znanje in metakognitivno znanje (Anderson idr. 2016: 23).
Najprej si podrobneje poglejmo kategorije znanja. Faktografsko znanje zajema osnovne
elemente, ki jih mora učence poznati, da bi bil seznanjen z neko disciplino in da bi znal reševati
probleme znotraj nje – terminologija, simboli in znanje o specifičnih podrobnostih in
sestavinah. Proceduralno znanje je znanje o tem, kako nekaj narediti. Vključuje obvladovanje
predmetno specifičnih tehnik, metod in veščin ter uporabo kriterijev za oblikovanje odločitev,
kaj narediti in kdaj. Konceptualno znanje je znanje o bolj kompleksnih oblikah vedenja, torej
znanje o medsebojnih povezavah osnovnih elementov v neki večji strukturi. Učenec ga dokaže
z razvrščanjem in kategoriziranjem, ugotavljanjem bistva, ugotavljanjem načel in
posploševanjem ter razumevanjem teorij, modelov in struktur. Najbolj abstraktno je
metakognitivno znanje, ki vključuje strateško znanje (poznavanje splošnih strategij učenja,
mišljenja in reševanja problemov), ozaveščenost o različnih spoznavnih zahtevnostih nalog in
samospoznavanje (zavedanje svojih močnih področij in slabosti na spoznavnem področju in
področju učenja) (Anderson idr. 2016: 47−49, 79−83).
Druga dimenzija ciljev so spoznavni procesi, med katerimi je najmanj zahtevna kategorija
spomniti se, saj zahteva zgolj priklic ustreznega znanja iz dolgoročnega spomina. Učenci to
stopnjo dokažejo s priklicem določenih podatkov in njihovim prepoznavanjem. Naslednja je
kategorija razumeti. Na tej stopnji so učenci zmožni izgraditi pomen sporočil, ki jih dobivajo
pri pouku, kar dokažejo z interpretiranjem, parafraziranjem, navajanjem lastnih primerov,
razvrščanjem v ustrezne kategorije, povzemanjem, sklepanjem, primerjanjem in razlaganjem.
Kategorijo uporabiti doseže, kadar je zmožen uporabiti oz. izvesti nek postopek v določeni
situaciji. Vendar pa vse uporabe oz. izvedbe niso na istem nivoju: če je učencu naloga že znana,
ve, katero proceduralno znanje bo moral uporabiti, zato nalogo izvede brez razmišljanja. Temu
pravimo izvrševanje. Če pa je naloga zanj nova, mora najprej razmisliti, katero znanje bo
uporabil, in ga prilagoditi nalogi, za kar je najprej potrebno razumevanje na ravni
konceptualnega znanja, šele nato lahko uporabi tudi proceduralno znanje. Temu pravimo
implementiranje (Anderson idr. 2016: 50−51, 103−104).
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Pri kategoriji analizirati so učenci zmožni razstaviti neko gradivo na sestavne dele in ugotoviti,
kako so ti povezani med seboj in s celotno strukturo oz. namenom. Sem sodijo sposobnost
diferenciacije (ločevanje ustreznega od neustreznega, pomembnega od nepomembnega),
sposobnost organiziranja (grajenja sistematičnih in koherentnih povezav med deli sporočila) in
sposobnost pripisovanja (ugotavljanja stališč, predsodkov, vrednot in nameravanih učinkov v
neki komunikaciji). Sledi kategorija vrednotiti, ki zajema oblikovanje sodbe na podlagi
kriterijev in standardov. Učenec vrednotenje dokaže s preverjanjem notranje doslednosti
nekega znanstvenega zaključka in s kritičnim presojanjem. Najzahtevnejša je kategorija
ustvariti, ki zahteva združevanje sestavnih delov v novo, koherentno in funkcionalno celoto ali
izdelavo izvirnega izdelka. Učenci jo dokažejo s procesi generiranja (oblikovanjem hipotez ali
alternativ), načrtovanja (pripravo načrta za reševanje problema v skladu z danimi kriteriji) in
produciranja (izvedbo tega načrta) (Anderson 2016: 50−51, 106−116).
Dobro je, da ima učitelj pri načrtovanju operativnih ciljev v mislih taksonomske stopnje
spoznavnih procesov in znanja, še posebno zato, da ne načrtuje le ciljev na nižjih ravneh,
temveč zavestno in premišljeno vključuje tudi tiste na višjih zahtevnostnih stopnjah. Prednost
dobro operativiziranih ciljev je tudi v tem, da mu olajšajo načrtovanje preverjanja in
ocenjevanja znanja.
Naslednji korak pri načrtovanju učne enote je izbira učnih vsebin. Izbira jih glede na zastavljene
cilje in glede na učni načrt za celotno šolanje, kar pomeni, da mora dobro poznati tudi vsebine
predhodnega letnika oz. letnikov in vsebine višjega letnika oz. letnikov. Kadar je cilj pouka
praktična uporaba znanja, opredeli tudi vaje (Kubale 2014: 95–96). Ko pozna cilje in vsebino,
lahko začne razčlenjevati učno enoto.
Tudi učna enota ima – podobno kot učna tema – svoje etape. Različni didaktiki jih opredeljujejo
različno, skupno vsem opredelitvam pa je, da ima vsaka učna enota tri bistvene sestavne dele:
uvodni del, ki je namenjen vsebinski, psihološki in tehnični pripravi na glavni del; glavni del,
v katerem se lahko obravnava nova učna vsebina, ponavlja, utrjuje in sistematizira znanje; in
zaključni del, v katerem učitelj ugotavlja rezultate vzgojno-izobraževalnega dela ali pa ga
nameni pripravi domačih nalog. Ti trije deli so lastni vsem učnim uram, ne glede na to, kateremu
tipu učne ure pripadajo, se pa struktura posameznih delov in čas, ki jim je namenjen, razlikujeta
glede na ta podatek (Kubale 2014: 83–84).
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Naslednji korak je izbira učnih oblik in učnih metod. Pri učnih oblikah lahko učitelj izbira med
frontalno obliko, skupinskim delom, delom v dvojicah in individualnim delom. Dobro je, če v
razredu uporablja vse oblike, saj nekaterim učencem ene oblike bolj ustrezajo kot druge.
Švajcer navaja, da je priporočljivo razmerje med posameznimi oblikami 60 % frontalnega
pouka, 30 % individualnega pouka in 10 % skupinskega pouka in dela v dvojicah (Kubale 2014:
99–100).
Za izvajanje posameznih etap so na voljo različne metode pouka: metoda razlage, metoda
predavanja, metoda razgovora, metode z uporabo besedila, metode prikazovanja, problemska
metoda in metoda primera (Blažič idr. 2003: 343–379). Učitelj metode izbira glede na učne
cilje in učno snov, priporočljivo pa je, da oblike in metode menjava – ne le zaradi pestrosti
pouka, temveč tudi zaradi različnega deleža zapomnitve snovi pri različnih metodah. Piramida
učenja namreč kaže, da si učenci zapomnijo največ snovi, če jo takoj povzamejo ali uporabijo
oz. jo razložijo drugim, najmanj pa, če zgolj poslušajo predavanje. Vmes se nahajajo učenje z
delom, razprava v skupini, demonstracije in uporaba avdio-vizualnih sredstev ter branje
(Kubale 2014: 100–101).
Izbiranju učnih metod sledita priprava učil in učnih pripomočkov ter izbor dodatnih virov in
literature. Učitelj mora biti pri pripravi učil in učnih pripomočkov pozoren, da gre v korak s
časom in v pouk uvaja novo tehnologijo, pri izboru dodatne literature pa na to, da sledi novostim
v domači in tuji strokovni literaturi s svojega področja in s področja pedagoških, psiholoških in
didaktičnih ved. Na uporabo dodatnih strokovnih virov – knjig, revij, časopisov, zbornikov –
pa mora navajati tudi učence (Kubale 2014: 102–103).
Zadnja faza v pripravi na učno enoto je zapis zamišljenega scenarija poteka učnega procesa, ki
mora biti pregleden in praktičen (Blažič idr. 2003: 416; Kubale 2014: 116). Učitelj na začetku
zapiše naziv šole, razred, predmet, izvajalca oz. izvajalce, kadar se povezuje z drugimi učitelji,
naslov učne enote, cilje, vsebino, oblike in metode dela, didaktična sredstva in vire. Sledi zapis
poteka učne enote, ki je členjen na ustrezne etape, pri vsaki pa sta opisani dejavnost učitelja in
dejavnost učencev. Na koncu je smiselno pustiti še nekaj prostora za opombe, ki jih učitelj
lahko zapiše po evalvaciji opravljenega dela in mu bodo v pomoč pri njegovem nadaljnjem delu
(Blažič idr. 2003: 416–419).
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Načrtovanje pouka književnosti
Pogledi na književni pouk v gimnazijah so se v zadnjih štirih desetletjih spreminjali, z njimi pa
tudi modeli književnega pouka. V 70. letih 20. stol. je bil pouk književnosti omejen predvsem
na literarnozgodovinsko faktografijo. Na začetku 80. let je prišlo do reforme usmerjenega
izobraževanja, po kateri naj bi bili pregledu slovenske in svetovne književnosti namenjeni prvi
dve leti gimnazijskega izobraževanja, drugi dve leti pa branju in interpretaciji literarnih besedil,
urejenih v zvrstno tematske sklope, vendar ta pristop v praksi ni bil najuspešnejši (Krakar Vogel
2017: 2).
Naslednja celostna šolska reforma je potekala v samostojni Sloveniji, njen rezultat pa so bili
novi učni načrti, ki so začeli veljati v šolskem letu 1998/99 in so v pouk književnosti vnesli
komunikacijski pristop. Njegov temeljni cilj je dejavna komunikacija učenca z literaturo,
priporočena metoda pa šolska interpretacija. Razporeditev vsebin je ostala vezana na
literarnozgodovinska obdobja, vendar se je njihov obseg zmanjšal z namenom, da bi ostalo več
časa za dejavno sodelovanje dijakov pri interpretaciji besedil. Ker se takšen pouk osredotoča
na bralčev odziv in njegovo recepcijo, se ta poučevalna paradigma imenuje recepcijsko
komunikacijska didaktika (Krakar Vogel 2017: 3–4).
Učinki takšnega pouka naj bi se kazali v motiviranem bralcu, izkazalo pa se je, da so imeli
dijaki šibko literarno in kulturno razgledanost ter zgodovinsko perspektivo, zato je bila potrebna
nova reforma, ki je bolj poudarila literarno- in kulturnozgodovinske vsebine, konkretno
umeščanje posameznih branj v literarni sistem. Poučevalna paradigma, ki pojmuje pouk
literature kot spoznavanje teksta v kontekstu, je sistemsko komunikacijska didaktika
književnosti in je bila uvedena v šolski prostor z novim učnim načrtom leta 2008 (Krakar Vogel
2017: 4–5). Tudi pri tej je literarno branje osrednja književna dejavnost, vendar pa v nasprotju
z recepcijsko didaktiko v literarno pedagoško komunikacijo poleg učitelja, učenca in besedila
vključi tudi posredovalce in razlagalce literature ter poudarja pomen konteksta. Tako ne razvija
le sporazumevalne zmožnosti in motivacije za branje, temveč prispeva tudi h kulturnemu
opismenjevanju dijakov, s tem pa se približuje svojemu temeljnemu cilju – vzgoji kultiviranega
bralca (Blažić 2015: 189).
Poleg sistemske didaktike in komunikacijskega modela, ki je primernejši za osnovno šolo, se v
sodobni strokovni literaturi pojavlja tudi problemsko-ustvarjalni pouk. Ta izhaja iz književnega
problema, ki »je rešljiv v skladu z raziskovalčevimi značilnostmi in naravo problema samega«
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(Žbogar 2007: 59). To pomeni, da ga dijak raziskuje samostojno in do njega vzpostavlja dejaven
miselni odnos, pri čemer vključuje tudi čustva in domišljijo, hkrati pa uporablja
literarnozgodovinsko in literarnoteoretsko znanje za umeščanje v kontekst (Žbogar 2007: 59).
V učni enoti problemska situacija nastopi po branju besedila oz. odlomka. K njej vodijo
problemska vprašanja oz. vprašanja višjega nivoja, ki spodbujajo analizo z razumevanjem in
sintezo z vrednotenjem. Dijaki nato izluščijo problem, načrtujejo metode za njegovo reševanje,
rešujejo problem, svoja spoznanja predstavijo sošolcem in na koncu naredijo sintezo vseh
spoznanj (Medved Udovič 2015: 76; Žbogar 2007: 57).
Prednosti tovrstnega pouka so v tem, da soočanje s praktičnimi problemskimi situacijami na
dijake učinkuje motivacijsko, jih spodbuja h kritičnemu mišljenju, razvija njihovo sposobnost
reševanja problemov, krepi njihovo komunikacijsko sposobnost ter jih usmerja k učenju z
razumevanjem in za razumevanje. Dijaki ob primerni motivaciji in metodah dela do končnih
spoznanj prihajajo sami, zato učitelj ni več v vlogi posrednika znanja, temveč nastopi v vlogi
mentorja (Žbogar 2007: 55–59).
V gimnazijah se v manjši ali večji meri uporabljajo vsi trije omenjeni pristopi, natančneje –
uporablja se sistemska literarno-didaktična paradigma s prvinami recepcijske, kot metoda dela
pa je v rabi šolska interpretacija s poudarjenimi problemsko-ustvarjalnimi pristopi (Krakar
Vogel idr. 2013: 23–24). Šolska interpretacija je pravzaprav zbirni pojem za vse dejavne
izkušenjske, problemske in ustvarjalne metode27 pouka književnosti (Krakar Vogel 2004: 59).
V literarnometodološkem smislu je to »učencu bralcu prilagojena različica ‚integralne’ oz.
‚globalne’ interpretacije kot v tekst, kontekst in intertekst usmerjene metode, ki združuje
znanstvenoraziskovalni (objektivni) in doživljajsko intuitivni pogled v literaturo« (Krakar
Vogel 2004: 58). Vključuje vse spoznavno-sprejemne stopnje – doživljanje, razumevanje,
vrednotenje (in izražanje), v praksi pa se uresničuje z določenimi strategijami, oblikovanimi v
zaporedje faz, ki se imenuje metodični sistem šolske interpretacije (Krakar Vogel 2004: 60).
Šolska interpretacija je lahko celostna ali delna. Celostna je takrat, kadar se obravnava celotno
literarno besedilo na vseh spoznavno-sprejemnih stopnjah, delna pa takrat, kadar se obravnava
le del besedila ali kadar se besedilo ne obravnava na vseh spoznavno-sprejemnih stopnjah. V
praksi sta pogosto kombinirana oba načina, saj ni na voljo dovolj časa, da bi se vsa besedila
obravnavala v celoti. Tako so celostne obravnave deležna npr. besedila za domače branje, pri
27

Pojem ustvarjalne metode se nanaša na ustvarjalno učenje, ki učence usmerja v divergentno razmišljanje. Pri
pouku književnosti se običajno kaže v ustvarjalnem branju in pisanju (Krakar Vogel 2004: 60).
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ostalih pa so obravnavani le odlomki kot razmeroma samostojne enote, pospremljeni z
ilustrativno razlago celotnega besedila (Krakar Vogel 2004: 58–59).
Tipične faze, ki jih vključuje metoda šolske interpretacije, so:


uvodna motivacija,



napoved besedila in njegova umestitev,



interpretativno branje,



premor po branju in izražanje doživetij,



razčlenjevanje besedila,



sinteza in vrednotenje,



nove naloge (Krakar Vogel 2004: 79).

Učitelj potek obravnave vsakokrat prilagodi učnim ciljem. Preden jih določi, se mora vprašati,
kako sam sprejema in interpretira določeno besedilo, kaj o njem pravi sodobna stroka, kako
bodo predvidoma to besedilo sprejemali dijaki (bo zanje zahtevno, zanimivo itd.) in kaj naj bi
o njem spoznali glede na učni načrt in učbenik. Na podlagi tega razmisleka oblikuje operativne
cilje, določi smiselno zaporedje faz šolske interpretacije in metode poučevanja, ki bodo
najučinkovitejše za doseganje zastavljenih ciljev, oblikuje razlago ter vprašanja in spodbude,
ki jih bo namenil dijakom, ter predvidi, kako se bodo dijaki odzvali nanje. Nazadnje vse to
zapiše še v pisni pripravi (Krakar Vogel 2004: 165).
Kot je bilo že omenjeno, se učitelj pri načrtovanju pouka lahko opira tudi na učbenik oz. berilo.
Vsa aktualna berila za gimnazije sledijo literarnozgodovinski razporeditvi snovi, razlikujejo pa
se po tem, kako je posamezna snov didaktizirana. V berilu Umetnost besede so predvidene vse
faze metode šolske interpretacije, vključno z vprašanji za analizo in sintezo z vrednotenjem, ob
zaključku učne enote pa so ponujene tudi naloge, ki spodbujajo medpodročno in medpredmetno
povezovanje. Drugi dve berili – Branja in Svet književnosti – pa teh faz ne upoštevata dosledno.
Branja so usmerjena v to, da se dijaki seznanijo s čim več ključnimi besedili, zato faza uvodne
motivacije večinoma umanjka (učna enota se prične z umestitvijo v kontekst), vprašanj za
pogovor in predlogov za nove naloge pa je malo. Svet književnosti, po drugi strani, želi dijakom
ponuditi čim več kontekstnih informacij in stika z literarnim besedilom in jim omogočiti
njegovo podrobno analizo, zato vsebuje veliko odlomkov oz. daljše odlomke enega besedila,
veliko vprašanj za analizo in sintezo z vrednotenjem ter skice odnosov med dogodki in osebami
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v besedilu.28 Učitelj se po lastni presoji odloči, kaj od ponujenega v berilu bo upošteval, kaj
preskočil in kaj dodal svojega.
Načrtovanje pouka jezika
Tako kot pouk književnosti se je tudi pouk slovenskega jezika kot prvega jezika skozi čas
spreminjal, in sicer so ga v zadnjih desetletjih zaznamovali trije modeli. Prvi je bil
formalistično-racionalni, ki je prevladoval do leta 1998. Takrat je učni načrt uveljavil
komunikacijski model, učni načrt iz leta 2008 pa ga je nadgradil z nekaterimi sestavinami
kognitivno-kritičnega komunikacijskega modela29 (Vogel 2015: 173).
Za formalistično-racionalni model je značilno, da v ospredje postavlja učne vsebine. Izhodišče
za zasnovo posameznih učnih ur so namreč sistematično, po jezikovnih ravninah urejeni
jezikoslovni pojmi, cilji pa izhajajo neposredno iz vsebin in so usmerjeni v reprodukcijo pravil
oz. definicij in analizo jezikovnih enot. Nekaj prostora je posvečenega tudi besediloslovju,
sporazumevanju, zgodovini slovenskega knjižnega jezika in sociolingvistiki. Neumetnostna
besedila se obravnavajo ločeno od jezikovnih vsebin, kar onemogoča povezovanje jezikovnega
sistema in rabe (Vogel 2015: 175).
Pri komunikacijskem modelu je v ospredju besedilo, glavni cilj pa je razvita sporazumevalna
zmožnost. Izhodišče učne enote je torej neumetnostno besedilo, ki ga dijaki preučujejo z
različnih vidikov. Ugotovitve nato posplošijo v pravila oz. definicije, obravnava učne enote pa
se zaključi tako, da sami tvorijo istovrstno besedilo v podobnem govornem položaju.
Obravnava sociolingvističnih tem in zgodovine jezika je ostala transmisijska, torej nepovezana
z razvijanjem sporazumevalne zmožnosti (Vogel 2015: 177–178).
Kognitivno-kritični komunikacijski model je za cilj postavil kritično sporazumevalno
zmožnost, ki pomeni nadgradnjo funkcionalne in kulturne zmožnosti s kritičnim
sporazumevanjem. Od dijakov se pričakuje, da se zavedajo širšega konteksta sporazumevanja,
28

Didaktiziranost učne snovi je odvisna od tega, kateri stroki večinsko pripadajo avtorji. Predstavniki literarne
vede namreč niso preveč naklonjeni metodi šolske interpretacije, saj menijo, da osiromaši kulturnozgodovinsko
razgledanost dijakov, ker zahteva več časa. Boža Krakar Vogel v njen zagovor poudarja, da je znanje, pridobljeno
na takšen način, trajnejše (Krakar Vogel 2004: 57).
29
Te so vidne predvsem v splošnih ciljih in načelih, v sklopih pa se nekoliko izgubljajo. Vogel (2015: 181–182)
ocenjuje, da je UN 2008 prinesel pomembne posodobitve, vendar pa ne omogoča uresničevanja konceptov
kritičnosti in jezikovne zavesti v celoti. Več pozornosti bi morali zato posvetiti metaznanju (ki je razumljeno
preveč uporabnostno), razvijanju kulturne zavesti (pri čemer bi bilo treba odpraviti omejitev razvijanja zavesti o
razmerju med jezikom in kulturo le na nacionalno raven) in razvijanju kritične ravni sporazumevanja (predvsem
razvijanju širše motivacije za kritično sporazumevanje, upoštevanju širšega konteksta in čustvenih razsežnosti,
vživljanju v različne vloge in razmisleku o etični in družbeni (jezikovni) odgovornosti).
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da upoštevajo čustvene razsežnosti in jih poskušajo presegati, da znajo presojati na podlagi
veljavnih meril, da so zmožni metakognicije ter da prevzamejo družbeno in etično odgovornost.
V UN 2008, ki v komunikacijski pouk vnaša tudi kritično-kognitivne elemente, so funkcionalni
in izobraževalni cilji, povezani z razvijanjem sporazumevalne zmožnosti, predstavljeni
povezano v štirih procesno-razvojnih in vsebinskih sklopih. Pri sklop se nanaša na oblikovanje
in razvijanje zavesti o jeziku, narodu in državi, ostali trije pa na razvijanje kritičnega
sprejemanja in tvorjenja besedil ter jezikovne, tvarne, slogovne in metajezikovne zmožnosti
(Vogel 2015: 181). Cilji teh sklopov se po UN 2008 dosegajo po naslednjem zaporedju
dejavnosti:
»učenci najprej opisujejo že znane jezikoslovne pojme, postopke sprejemanja/tvorjenja besedila ter izbrano
sporazumevalno strategijo. Sledi sprejemanje ali tvorjenje besedila, po njem pa oblikovno, okoliščinsko,
pomensko in jezikovno razčlenjevanje, vrednotenje ter oblikovanje novih definicij. Vsak sklop se zaključi z
vrednotenjem lastne jezikovne zmožnosti in odpravljanjem napak ali z refleksijo o lastnem sporazumevanju«
(Vogel 2015: 181).

V praksi, sodeč po učbenikih za jezikovni pouk, sta poleg kognitivno-kritičnega
komunikacijskega še vedno zastopana tudi oba predhodna modela.30 Ponekod učno temo
namreč še vedno predstavlja posamezna jezikovna ravnina oz. jezikoslovna tema. Posamezne
jezikovne ravni oz. jezikoslovne teme se tako obravnavajo strnjeno in po sistemu »najprej
razlaga pravil, nato vaje«. Čeprav je na izhodišče tematskega sklopa postavljeno neumetnostno
besedilo, ki uvede učno temo, nadaljnje dejavnosti pretrgajo stik z njim, zato bi lahko rekli, da
ima bolj kot ne vlogo uvodne motivacije. V učnem sklopu prevladujejo učne ure obravnave
nove učne snovi in učne ure utrjevanja, vadenja in ponavljanja učne snovi.31
Drugi učbeniki pa sledijo aktualnim smernicam. Kot izhodišče za načrtovanje učne teme
vzamejo neko temo, v okviru katere se dijaki seznanijo z eno ali dvema besedilnima vrstama, z
eno temo iz zgodovine slovenskega jezika, jezikovne politike, pragmatike, sporočanja itd., s
posameznimi pravili pravopisa, s posamezno jezikovno ravnjo ipd. Tu je uvodna motivacija
zelo pomembna, saj se na njej gradita motivacija in zanimanje za celotno učno temo. Na začetku
poglavja je slikovno opremljeno besedilo, ki se nanaša na naslovno temo in je izhodišče za vse
nove pojme v poglavju ter njihov povezovalni element, saj se pri njihovem spoznavanju dijaki

30

Ta in naslednje trditve izhajajo iz pregleda gimnazijskih učbenikov za jezikovni pouk, ki so za učitelje
najpogosteje prvi vir pri načrtovanju pouka.
31
Tako je zasnovan učbenik Na pragu besedila 1.
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vedno vračajo k njemu. Tema poglavja tako poveže med sabo na videz nepovezljive snovi in
jih naredi manj »suhoparne«.32
Takšen pristop je v skladu z značilnostmi učne teme oz. učnega sklopa pri jezikovnem pouku,
kot ga razume Jerca Vogel: »[Učni sklop] izhaja iz (miselnega) problema oz. problematike,
tako da se učenci ves čas srečujejo z dejavnostmi, besedili in situacijami, ki so med seboj
nekako povezane, osmišljene, za katere so motivirani, saj vodijo k rešitvi problema« (2010:
132). Učenci ob tem usvajajo jezikovno in predmetno znanje, ki ga potrebujejo za rešitev
problema, s pomočjo metakognicije uzaveščajo učinkovite strategije za reševanje problema,
razmišljajo o vpetosti jezika in besedil v kulturni in družbeni kontekst, presojajo stališča in
odnos tvorca oz. tvorcev besedila in jih primerjajo s svojimi ter novo znanje oz. spretnosti
prenašajo v nove govorne položaje. Dejavnosti so zaokrožene in smiselno vodijo k zadnji
nalogi, ki je najbolj kompleksna in poleg znanja zahteva tudi ustvarjalnost in kritičnost. Takšen
učni sklop omogoča medpredmetno povezovanje, razvija različne sestavine sporazumevalne
zmožnosti in zagotavlja kontinuiteto sporazumevalnih izkušenj, zato predstavlja učinkovito pot
do razvijanja sporazumevalne zmožnosti v polnosti (Vogel 2010: 131–132).
Teoretični poudarki za nadaljnje delo
Smisel medpredmetne oz. medpodročne povezave je v tem, da v pouk vnese neko dodatno
vrednost, torej da uresničuje cilj oz. cilje, ki jih eno področje samo ne more uresničiti.33
Načrtovanje se mora zatorej začeti z določanjem tistih pričakovanih dosežkov oz. rezultatov, ki
so skupni vsem sodelujočim področjem in predstavljajo presežek tako načrtovanega pouka,
nato pa vsako področje določi tudi svoje lastne cilje glede na vlogo, ki jo ima v medpodročni
povezavi. Področja, ki vstopajo v povezavo, namreč navadno niso enakovredna: področje z
nosilno vlogo v povezavo vstopa s ključnimi in najbolj kompleksnimi cilji, področje s
poudarjeno vlogo pripomore k uresničitvi skupnega cilja in hkrati uresničuje še nekatere svoje
cilje, področje s podporno vlogo pa sicer podpira skupni cilj, vendar nanj ni nedeljivo vezan.
Ko smo izbrali predmete oz. področja, ki se bodo povezovali, ter določili njihove vloge in cilje,
določimo še načine povezovanja oz. določimo povezovalne elemente. Izbiramo lahko med
32

Tako sta zasnovana učbenika Govorica jezika 1 in Slovenščina 1: z besedo do besede. Iz slednjega vzemimo za
primer šesto poglavje z naslovom Sredi Zemlje Sredozemlje. Na izhodiščni besedili O Andaluziji in Barceloni so
vezane naslednje učne snovi: predstavitev kraja in države, vidni prenosnik in posamezna poglavja iz pravopisa:
glasovi slovenskega knjižnega jezika, zapisovanje prevzetih besed in deljenje besed (prim. Vogel idr. 2015: 59–
113).
33
Ti cilji naj ne bi bili presplošni ali nespecifični (npr. razvijanje sporazumevalne zmožnosti), temveč konkretni
in eksaktno opredeljeni za konkretno povezavo (Rutar Ilc 2010a: 89).
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vsebinami, dejavnostmi, metodami, postopki, problemskim vprašanjem, posameznimi
kompetencami in (makro)koncepti.
Pri medpodročni povezavi znotraj pouka slovenščine se povezujeta področje jezika in področje
književnosti. Področji sta torej že določeni, obstajajo pa različne možnosti povezovanja glede
na vlogo področij in glede na obseg povezave. Glede na vlogo področij obstajajo tri možnosti
povezave: vodilno vlogo ima pouk književnosti, pouk jezika pa ima podporno vlogo; vodilno
vlogo ima pouk jezika, podporno pa pouk književnosti; obe področji sta enakovredni. Glede na
obseg povezave se lahko odločimo za povezavo, ki zajema le eno etapo učne enote, povezavo,
ki zajema le nekatere etape učne enote, povezavo, ki obsega celotno učno enoto ali povezavo,
ki obsega celoten učni sklop. Od tega, v kateri fazi oz. fazah bomo izvedli medpodročno
povezavo, je odvisna zastavitev skupnega cilja oz. skupnih ciljev. Vprašati se moramo namreč,
ali bodo dijaki usvojili neko novo znanje ali veščino, ali bodo uporabili in utrdili že prej
pridobljeno znanje ali pa bodo že pridobljeno znanje in veščine izkazali v obliki različnih
predstavitev in novih izdelkov. Učna enota lahko vsebuje tudi vse naštete faze, a v jasnem
zaporedju (Rutarl Ilc 2010a: 108).
Za medpodročno povezovanje pri slovenščini je kot povezovalni element najbolj smiselno
izbrati vsebino, dejavnost ali problemsko vprašanje. Kompetence in (makro)koncepti so namreč
preobsežni in preveč kompleksni, da bi jih lahko razvijali le na podlagi dveh področij. Glede
načina izvajanja medpodročne povezave pa je smiselno, da sledi modelu pouka tistega področja,
ki ima nosilno vlogo. Znotraj tega modela potem razmislimo o najprimernejših oblikah in
metodah, aktivnostih, materialnih in virih, skratka upoštevamo vsa pravila za dobro načrtovanje
pouka.
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PRAKTIČNI DEL
ANALIZA UČNEGA NAČRTA ZA GIMNAZIJO Z VIDIKA MOŽNOSTI
POVEZOVANJA POUKA JEZIKA IN KNJIŽEVNOSTI
V nadaljevanju sledi podroben pregled UN 2008, pri čemer bodo izpostavljeni tisti deli, ki
posredno ali neposredno, torej z različnimi povezovalnimi elementi, nakazujejo (možne)
povezave med jezikom in književnostjo.
Opredelitev predmeta
Povezave na ravni kompetenc najdemo že v prvem poglavju – v opredelitvi predmeta. Pouk
slovenščine naj bi razvijal številne ključne kompetence: doživljajske, domišljijsko ustvarjalne,
vrednotenjske in intelektualne zmožnosti, estetsko zmožnost, splošno sporazumevalno
zmožnost, kulturno, domovinsko in državljansko zavest, medkulturno zmožnost, širšo socialno
zmožnost, kritično mišljenje in učenje učenja (prim. Poznanovič Jezeršek idr. 2008: 5). Te
kompetence so, kot sem ugotavljala že v teoretičnem delu, po naravi interdisciplinarne in se
zato ne morejo razvijati v okviru enega samega predmeta ali področja. Kljub temu so nekatere
v opredelitvi vezane le na pouk književnosti34 (doživljajske, domišljijsko ustvarjalne,
vrednotenjske in intelektualne zmožnosti, estetska zmožnost, medkulturna in širša socialna
zmožnost), druge pa so vezane tako na pouk jezika kot na pouk književnosti35 (splošna
sporazumevalna zmožnost za sprejemanje in izražanje raznovrstnih besedil, kulturna,
domovinska in državljanska zavest, kritično mišljenje, učenje učenja).
V opredelitvi so naštete tudi kompetence in znanja, ki se še posebej razvijajo pri pouku
slovenščine: učinkovito govorno in pisno sporazumevanje v slovenskem jeziku, razvita zavest
o pomenu materinščine, slovenščini kot državnem in uradnem jeziku, njenem položaju v
Evropski uniji in njeni izrazni razvitosti na vseh področjih javnega in zasebnega življenja,
poznavanje temeljnih dejstev in nosilcev zgodovine slovenskega jezika in književnosti (prim.
Poznanovič Jezeršek idr. 2008: 5). Pri tem ni navedeno, na katero področje naj bi se našteta
znanja in kompetence nanašali, zato lahko sklepamo, da zadevajo tako pouk jezika kot pouk

34

Da so imeli sestavljavci UN 2008 v mislih predvsem književnost, lahko sklepamo po besednih zvezah »še zlasti
ob umetnostnih besedilih« in »umeščanje reprezentativnih del iz slovenske književne ustvarjalnosti v evropske
kulturne okvire pa prispeva k [ …]«.
35
O tem lahko sklepamo, ker pravzaprav ni opredeljeno, na katero področje naj bi se nanašale.
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književnosti. Iz izkušenj pa vemo, da se nekaterim temam (npr. položaj slovenščine v Republiki
Sloveniji in izven njenih meja) večja pozornost posveča pri jezikovnem pouku.
Splošni cilji/kompetence
Drugo poglavje UN prinaša podrobneje razčlenjene splošne cilje oz. kompetence. Že v
uvodnem odstavku so omenjene vse za pouk slovenščine relevantne ključne kompetence, 36 v
nadaljevanju pa so podrobneje predstavljene predmetnospecifične kompetence in obrazložitve,
kako jih dijaki razvijajo. Pogosto je uporabljen izraz »besedila«, ki se lahko nanaša tako na
umetnostna in neumetnostna besedila, npr. »Besedila poslušajo in berejo razmišljujoče in
kritično, razčlenjujejo in vrednotijo jih z različnih vidikov ter prepoznavajo morebitno
manipulativnost. Umeščanje prebranih/poslušanih besedil v časovni in kulturni kontekst
spodbuja razvijanje in poglabljanje kulturne in medkulturne zmožnosti.« (Poznanovič Jezeršek
idr. 2008: 6)
Čeprav iz izkušenj vemo, da nekatere cilje v praksi bolj dosegamo pri pouku književnosti in
druge bolj pri pouku jezika, odprte formulacije od 1. do 3. točke tega poglavja tega eksplicitno
ne predpisujejo, se pa zato cilji od 4. do 8. točke eksplicitno nanašajo na književni pouk.
Povezovanje pouka jezika in književnosti tako tudi v tem poglavju večinoma ni nakazano
neposredno in ostaja možno le na ravni kompetenc. Izjema je 6. točka, ki medpodročno
povezovanje omenja neposredno in ga prestavlja tudi na raven vsebin, konkretno besedilnih
vrst: »Dijaki/dijakinje ob interpretaciji literarnih besedil razvijajo zmožnost tvorjenja
raznovrstnih neumetnostnih besedil; razumevanje in vrednotenje teh procesov spodbuja učenje
učenja.« (Poznanovič Jezeršek idr. 2008: 7)
Ta točka opozarja, da se ob literarnih besedilih srečujemo tudi z neliterarnimi, vendar na to
zaradi ločenosti pouka jezika in književnosti navadno nismo pozorni. Večja ozaveščenost o tem
bi učiteljem lahko pomagala racionalizirati obseg snovi, dijakom pa bi dala občutek, da se
koristnega sporazumevanja učijo tudi pri pouku književnosti (Krakar Vogel 2008: 18).
Cilji in vsebine
Sledi poglavje Cilji in vsebine, kjer je pouk slovenščine jasno ločen na jezikovni in književni
pouk, saj ima vsako od področij svoje podpoglavje ter svoje cilje in vsebine. V tem delu UN
2008 se kot možni povezovalni element zopet pojavljajo kompetence, dodatno pa še vsebine.
36

Sporazumevanje v tujem jeziku in matematična pismenost sta seveda izpuščena.
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Beseda »možni« je uporabljena zato, ker povezave večinoma niso eksplicitno nakazane, vendar
pa jih učitelj s skrbnim načrtovanjem in z nekoliko ustvarjalnosti lahko vzpostavi.
Jezikovni pouk
Medpodročna povezava je v sklopu ciljev in vsebin jezikovnega pouka kolikor toliko jasno
nakazana le v eni točki, in sicer znotraj procesnorazvojnega cilja oblikovanja in razvijanja
zavesti o jeziku, narodu in državi, kjer piše, da dijaki/dijakinje spoznavajo »razvoj slovenščine
skozi čas in narodnostno-jezikovna prizadevanja tistih Slovencev, ki so pomembno prispevali k
oblikovanju slovenskega knjižnega jezika ter k njegovemu ohranjanju in razvijanju (v 4.
letniku)« (Poznanovič Jezeršek 2008: 9).
UN nadalje ne določa natančneje, katere Slovence in katera prizadevanja bi morali omeniti,
zato je uresničevanje tega cilja prepuščeno strokovni presoji posameznega učitelja. Z razvojem
slovenščine se srečamo tudi pri književnem pouku, kjer spoznavanje razvoja slovenščine in
narodnostno-jezikovna prizadevanja sicer niso zapisani med cilji, vendar pa nas k temu
usmerjajo vsebine. Čeprav vsa ključna dela za oblikovanje slovenskega knjižnega jezika ne
spadajo med umetnostna besedila, so v berilih vseeno vsaj omenjena ali pa beremo njihove
odlomke. Ta snov je torej idealna za povezovanje pouka jezika in književnosti, saj je samo z
vidika enega področja pravzaprav ne moremo obravnavati, vendar pa sestavljavci UN 2008 na
to očitno niso bili pozorni, saj je pri jezikovnem pouku predvidena za obravnavo v 4. letniku,
medtem ko so ključna besedila za razvoj slovenske književnosti do nove romantike predvidena
za obravnavo že v 1. in 2. letniku.
Več povezav znotraj ciljev in vsebin jezikovnega pouka ni eksplicitno nakazanih, vseeno pa
lahko v določenih točkah prepoznamo možnosti oz. prostor za povezovanje. Te točke so po
procesnorazvojnih in vsebinskih sklopih izpisane v prvem stolpcu Tabele 1, v drugem stolpcu
pa so možnosti povezovanja (te so opredeljene bolj splošno, saj tudi UN 2008 v tem delu ne
predpisuje zelo konkretnih vsebin). Izpisani so le tisti sklopi, kjer obstajajo možnosti povezav,
ostali so izpuščeni. Cilji, ki sodijo med posebna znanja, so označeni z zvezdico.
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CILJI IN VSEBINE JEZIKOVNEGA

PREDLOGI ZA POVEZOVANJE S

POUKA

POUKOM KNJIŽEVNSOTI

Oblikovanje in razvijanje zavesti o jeziku, narodu in državi
Dijaki/dijakinje si uzaveščajo vlogo

Seznanijo se z avtorji,37 ki v zamejstvu in

slovenščine v zamejstvu in izseljenstvu.

izseljenstvu ustvarjajo/so ustvarjali v
slovenskem jeziku, ter njihovimi deli.

Dijaki/dijakinje si uzaveščajo

Berejo in komentirajo umetnostna besedila v

večplastnost/raznovrstnost slovenščine in

različnih socialnih zvrsteh slovenskega

jezikov na sploh.

jezika.

Razvijanje zmožnosti (uradnega) pogovarjanja
Dijaki/dijakinje poslušajo in gledajo

Ogledajo si posnetek intervjuja (ali

raziskovalni pogovor.

poslušajo radijski intervju) s književnikom
ali literarnim zgodovinarjem/teoretikom na
določeno temo iz njegove stroke.

Dijaki/dijakinje poslušajo in gledajo okroglo

Pripravijo in izvedejo okroglo mizo na neko

mizo/sestanek. Po poslušanju in gledanju se

temo, povezano s književnostjo, književniki,

pripravijo na sodelovanje v pogovoru dane

aktualnimi kulturnimi in književnimi

vrste.

dogodki ipd.

Razvijanje zmožnosti kritičnega sprejemanja enogovornih neumetnostnih besedil

37

Izrazoma zamejska in izseljenska književnost naj bi se izogibali, saj sta, kot piše Silvija Borovnik (2013: 3), že
zastarela, tako kot je zastarelo ločevanje slovenske književnosti na osnovi državnih meja. Umetniška književnost
se namreč ne ukvarja le s problematiko narodnih manjšin, pač pa tudi s širšo družbeno in občečloveško
problematiko, zato ima univerzalni značaj.
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Dijaki/dijakinje sprejemajo predstavitev

Dijaki/dijakinje berejo/poslušajo

osebe.

predstavitev književnika oz. si ogledajo
posnetka z njegovo predstavitvijo.
Poleg neumetnostne predstavitve osebe
lahko preberejo tudi predstavitev osebe iz
nekega literarnega dela in na podlagi tega
razpravljajo o razlikah med umetnostnimi in
neumetnostnimi besedili.

Dijaki/dijakinje sprejemajo predstavitev

Preberejo tudi predstavitev kraja iz nekega

kraja/države.

umetnostnega besedila38 in ga primerjajo z
neumetnostno predstavitvijo.

Dijaki/dijakinje sprejemajo besedilo

Ogledajo si primer oglasa, ki je črpal navdih

ekonomske propagande.

iz književnosti.

Dijaki/dijakinje sprejemajo berejo in/ali

Berejo literaririziran življenjepis in ob tem

poslušajo življenjepis.

uzaveščajo razlike med biografijo in
biografskim oz. avtobiografskim romanom.

Razvijanje zmožnosti tvorjenja enogovornih neumetnostnih besedil
Dijaki/dijakinje tvorijo predstavitev osebe.

Pripravijo predstavitev književnika.

*Dijaki/dijakinje tvorijo besedilo

Sestavijo oglas za določeno knjigo, ki so jo

ekonomske propagande.

prebrali, literarni dogodek ipd.

38

Smiselno bi bilo umetnostno predstavitev kraja oz. osebe vzeti iz literarnega dela, ki so ga že obravnavali pri
književnem pouku in ga dijaki torej že poznajo, saj lahko na ta način spotoma ponovijo in utrdijo svoje književno
znanje.
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*Dijaki/dijakinje poročajo o

Poročajo o nedavni podelitvi določene

zanimivih/aktualnih dogodkih.

nagrade za literaturo, literarnem festivalu
ipd.

*Dijaki/dijakinje obnavljajo in ocenjujejo

Dijaki si izberejo roman izmed aktualnih ali

knjigo/film/prireditev.

lanskih kresnikovih nominirancev ali pa
književno delo, ki je prejelo kakšno drugo
literarno nagrado oz. je bilo nominirano
zanjo, napišejo njegovo obnovo in oceno ter
oboje v skrajšani obliki predstavijo
sošolcem.

Dijaki/dijakinje tvorijo esej.

Pišejo esej na temo del za domače branje.

Razvijanje poimenovalne, skladenjske, pravorečne, pravopisne in slogovne zmožnosti
ter zmožnosti nebesednega sporazumevanja
Dijaki/dijakinje razvijajo poimenovalno

Pomen danih besed in frazemov lahko

zmožnost, tako da pred sprejemanjem

predstavljajo tudi ob literarnih besedilih.

besedil ali po njem predstavljajo pomen
danih besed in frazemov iz besedila.
Dijaki/dijakinje razvijajo skladenjsko

To lahko počnejo tudi ob literarnih besedilih

zmožnost, tako da po sprejemanju besedil

z zahtevnejšo skladnjo, kar jim bo pomagalo

predstavljajo pomen povedi/zvez povedi ter

pri razumevanju pomena besedila.

pretvarjajo skladenjsko zapletene povedi v
preprostejše.
Dijaki/dijakinje razvijajo pravorečno

Učitelj jih na knjižno izreko opozarja tudi

zmožnost, tako da skušajo med govornim

pri nastopih iz književnosti.

nastopanjem govoriti čim bolj knjižno.
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Dijaki/dijakinje razvijajo slogovno

Učenci se seznanijo tudi s književnim

zmožnost, tako da opazujejo svoje in tuje

delom, v katerem so uporabljene različne

sporazumevanje v raznih okoliščinah,

(funkcijske ali socialne) jezikovne zvrsti. Te

prepoznavajo jezikovne zvrsti in jim

v besedilu prepoznajo, jih poimenujejo,

določajo ustrezne okoliščine sporočanja,

določijo njihovo vlogo v konkretnem

uporabljajo okoliščinam ustrezne jezikovne

besedilu in ovrednotijo ustreznost njihove

zvrsti ter izražajo mnenje o ustreznosti

rabe v konkretnem besedilu.

jezikovni zvrsti pri drugih govorcih.
V besedilih ali skupini besed prepoznavajo

Ob obravnavi literarnih besedil so prav tako

slogovno zaznamovane besede/besedne

pozorni na slogovno zaznamovane besede. S

zveze in jih zamenjajo s slogovno

pomočjo slovarja (kvalifikatorjev) jim

nezaznamovanimi.

določijo vrsto zaznamovanosti in jih
nadomestijo s slogovno nezaznamovanimi
sopomenkami.

Dijaki/dijakinje razvijajo zmožnost

O nebesednih spremljevalcih se lahko

nebesednega sporazumevanja, tako da med

pogovarjajo tudi ob literaturi, npr. ob likovni

sprejemanjem besedil opazujejo njihove

pesmi.

nebesedne dele in nebesedne spremljevalce
pisanja oz. govorjenja, prepoznavajo
njihovo vlogo ter vrednotijo njihovo
učinkovitost in ustreznost.

Razvijanje metajezikovne zmožnosti
Dijaki/dijakinje v 4. letniku sistematično

V 4. letniku, ko že poznajo vse besedilne

utrjujejo, nadgrajujejo, povzemajo in

vrste, se seznanijo z določenimi odlomki iz

uporabljajo spoznanja o temeljnih besedilnih

Blatnikovih Plamenic in solz in skušajo

vrstah in o njihovih značilnostih.

prepoznati, katere besedilne vrste se
pojavijo v njih (npr. slovarski sestavek,
geslo iz leksikona, zapisnik, publicistično
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besedilo itd.). Te potem primerjajo s primeri
iz učbenika za jezikovni pouk in ugotavljajo,
ali so med njimi kakšne razlike. Ob tem
uporabijo tudi znanje o lastnostih
umetnostnih in neumetnostnih besedil.
Tabela 1: Predlogi za medpodročno povezovanje pouka jezika s poukom književnosti ob ciljih in vsebinah jezikovnega pouka
v UN 2008.

Če strnemo ugotovitve iz zgornje tabele, lahko zaključimo, da se jezikovni pouk lahko povezuje
s književnim večinoma preko sporazumevalnih dejavnosti, povezanih z neko književno temo,
preko primerjave umetnostnih in neumetnostnih besedil in občasno tudi preko vsebine v UN
2008, npr. zgodovine slovenskega knjižnega jezika, slovenščine v zamejstvu in slovenskih
literatov, ki ustvarjajo v zamejstvu, socialnih zvrsti slovenskega jezika in avtorjev, ki pišejo v
neknjižnih zvrsteh. Ker so možnosti povezav pri teh vsebinah podrobno predstavljene že v tem
poglavju, se jih bomo pri analizi književnih ciljev in vsebin zgolj dotaknili.
Književni pouk
To poglavje v nasprotju s prejšnjim nakazuje več možnosti za povezovanje, tako na ravni
zmožnosti kot vsebin. V nadaljevanju bodo predstavljene ob natančni razčlembi posameznih
sklopov.
V okviru procesnorazvojnih ciljev so povezave z jezikovnim poukom vzpostavljene preko
tvorjenja neumetnostnih besedil na podlagi umetnostnih in razvijanja splošne sporazumevalne
zmožnosti. Pri poglavju Razvijanje zmožnosti branja in interpretiranja književnih besedil
beremo, da dijaki ob interpretaciji besedil izražajo svoje doživljanje, razumevanje, aktualizacijo
in vrednotenje književnih besedil, sodelujejo v pogovoru, tvorijo govorjeno ali zapisano
besedilo, tako da pripravijo govorne nastope ter pišejo eseje in ustvarjalna besedila. Pri tem se
pouk književnosti povezuje s poukom jezika preko razvijanja poimenovalne, skladenjske,
pravopisne in slogovne zmožnosti ter tudi na ravni kompetenc, in sicer preko razvijanja
zmožnosti kritičnega mišljenja. Dijaki naj bi tudi recitirali in uprizarjali obvezna in izbirna
besedila (prim. Poznanovič Jezeršek idr. 2008: 16), pri čemer lahko povezavo z jezikom
vzpostavimo preko pravorečja (dijaki torej razvijajo tudi pravorečno zmožnost).
Na razvijanje sporazumevalne zmožnosti pri pouku književnosti opozarja tudi posebno
poglavje Razvijanje (splošne) sporazumevalne zmožnosti:
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»Dijaki/dijakinje ob branju književnih besedil, ob dialoškem odzivanju nanje in ob tvorjenju enogovornih besedil
o njih oziroma o književnosti razvijajo tudi svojo (splošno) sporazumevalno zmožnost, na primer zmožnost
izrekanja in utemeljevanja svojega mnenja, zmožnost sprejemanja drugotnih neumetnostnih besedil, zmožnost
tvorjenja učinkovitih, ustreznih, razumljivih in jezikovno pravilnih drugotnih neumetnostnih besedil.« (Poznanovič
Jezeršek idr. 2008: 16)

V poglavju Širjenje spoznanj o književnosti, kritična aktualizacija, njihovo uvrščanje v širši
kulturnorazvojni kontekst so predstavljene ključne kompetence, ki se razvijajo ob književnem
pouku, in sicer se razvija kritično mišljenje (»dijaki/dijakinje vrednotijo pomen književnih
obdobij, smeri, poetik in del za kulturni razvoj in jih aktualizirajo s stališča osebne in družbene
izkušnje«), sposobnost transfera znanja (»dijaki/dijakinje povezujejo književni pouk z drugimi
predmeti«), kulturna in medkulturna zmožnost (»dijaki/dijakinje spremljajo medijske
obravnave, predelave in aktualizacije književnih besedil, spremljajo aktualne književne in
kulturne dogodke«) in digitalna pismenost (»dijaki/dijakinje uporabljajo IKT«) (prim.
Poznanovič Jezeršek idr. 2008: 17). Kot je bilo utemeljeno že v teoretičnem delu te naloge, se
vse naštete kompetence razvijajo tudi pri jezikovnem pouku, zato lahko tudi te predstavljajo
izhodišče za medpodročno povezavo.
V okviru vsebin je medpodročne povezave mogoče vzpostaviti v sklopu temeljnih pojmov iz
literarne vede in v sklopu obveznih, izbirnih in prostoizbirnih besedilih za obravnavo. V Tabeli
2 so v prvem stolpcu prikazani pojmi iz literarne vede in besedila za obravnavo po književnih
obdobjih, kot si sledijo tudi v UN 2008, v drugem stolpcu pa so navedene povezave s poukom
jezika, ki jih UN 2008 že vključuje, in dodatni predlogi za povezovanje.39 Ker je bilo o
povezovanju na ravni ključnih kompetenc veliko napisanega že pri procesnorazvojnih ciljih, o
povezovanju na ravni sporazumevalne zmožnosti pa pri ciljih in vsebinah jezikovnega pouka,
so v spodnji tabeli prikazane le možnosti povezovanja na ravni vsebin. V prvi stolpec so v
ustrezna književna obdobja vključena tudi prostoizbirna besedila iz zadnjega poglavja UN
2008, tj. iz Priloge, ki sodijo med posebna znanja, zato so označena z zvezdico.

39

Ob tem pri jezikovnem pouku ni upoštevana sedanja obravnava, predvidena po letnikih.
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TEMELJNI POJMI IZ LITERARNE

POVEZOVANJE Z JEZIKOVNIM

VEDE TER OBVEZNA, IZBIRNA IN

POUKOM

PROSTOIZBIRNA BESEDILA
Uvod v obravnavo književnosti
Književnost kot besedna umetnost, prvine

Vloga jezika v umetnostnih in

literarnosti.

neumetnostnih besedilih, ugotavljanje
razlike med umetnostnim in neumetnostnim
besedilom na podlagi obravnave
umetnostnega besedila, ki na prvi pogled
sodi med neumetnostna.

Književnost srednjega veka v Evropi in na Slovenskem
Jezikovne in slogovne značilnosti pridige.

Jezik in slog.

Kulturni, literarni in jezikovni pomen

Brižinski spomeniki se obravnavajo tudi pri

Brižinskih spomenikov ter branje Brižinskih

jezikovnem pouku v okviru zgodovine

spomenikov kot obveznega besedila.

slovenskega knjižnega jezika.

*Stiški rokopis in drugi srednjeveški

Zgodovina slovenskega knjižnega jezika.

rokopisi na Slovenskem.

Slovenska reformacija, protireformacija in barok
Značilnosti Trubarjevega jezika in sloga,

Jezik in slog, retorika, načela uspešnega

retorične prvine.

sporočanja.

Dalmatin in drugi protestantski pisci;

Povezava s ciljem za jezikovni pouk: dijaki

katoliški pisci.

spoznavajo narodnostno-jezikovna
prizadevanja tistih Slovencev, ki so
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pomembno prispevali k oblikovanju
slovenskega knjižnega jezika ter k
njegovemu ohranjanju in razvijanju.
Pomen protestantizma za razvoj slovenske

Zgodovina slovenskega knjižnega jezika in

književnosti in knjižnega jezika, kulturni in

jezikoslovja.

nacionalni pomen; pomen baročnih pridig za
razvoj slovenskega pripovedništva.
Bohorič: Predgovor v Arcticae horulae.

Zgodovina slovenskega knjižnega jezika.
Razvoj jezikov – primerjava Bohoričeve
razlage z današnjimi spoznanji.

*Trubar: Iz predgovora (Catechismus), O

Zgodovina slovenskega knjižnega jezika.

narečni raznolikosti (Ta evangeli sv.
Matevža); Krelj: Postila slovenska.

Slovensko ljudsko slovstvo
Značilnosti ljudskega sloga (ljudska števila,

Slog.

okrasni pridevniki, primere, ponavljanja,
pomanjševalnice, dialektizmi, prispodobe
...).

Razsvetljenstvo v slovenski književnosti
Pomen razsvetljenstva za slovensko

Zgodovina slovenskega knjižnega jezika in

nacionalno identiteto.

jezikoslovja.
Začetek slovenske publicistike.
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*Vodnik: Lublanske novice, Velika pratika,

Začetek slovenske publicistike.

Mala pratika, Kuharske bukve.

Poljudnoznanstvena, jezikoslovna in
publicistična besedila v pratikah. Razvoj
strokovnega jezika. Prva slovenska kuharska
knjiga.
Zgodovina slovenskega knjižnega jezika in

*Pohlin: Uvod v Kraynsko gramatiko.

jezikoslovja.

Romantika na Slovenskem
Značilnosti obdobja: splošni in

Zgodovina slovenskega knjižnega jezika in

kulturnozgodovinski okvir, predstavniki

jezikoslovja.

kulturnega življenja, njihov pomen za
literarni, jezikovni, kulturni in nacionalni
razvoj.
Zgodovina slovenskega knjižnega jezika in

Pomen Prešerna in sodobnikov skozi čas.

jezikoslovja.
*Prešeren: Pismo Čelakovskemu (14. brezna

Zgodovina slovenskega knjižnega jezika.

1833), Pismo Vrazu.
Zgodovina slovenskega knjižnega jezika in

*Kopitar: Avtobiografija.

jezikoslovja.
Zgodovina slovenskega knjižnega jezika in

*Čop: Pismo Kopitarju (16. maja 1830).

jezikoslovja.
Zgodovina slovenskega knjižnega jezika in

*Čop: Slovenska abecedna vojska.

jezikoslovja.
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*Kopitar: Slovnica slovenskega jezika

Zgodovina slovenskega knjižnega jezika in

(uvod).

jezikoslovja.

Med romantiko in realizmom na Slovenskem
Vpliv zgodovinskih in političnih dogodkov

Zgodovina slovenskega knjižnega jezika in

(marčna revolucija 1848, Bachov

jezikoslovja.

absolutizem), program Zedinjene Slovenije,
mladoslovenci in staroslovenci, tabori,
čitalnice.

Književnost slovenske moderne
Družbenopolitične razmere na Slovenskem

Zgodovina slovenskega knjižnega jezika in

ob koncu 19. stoletja (avstrijska

jezikoslovja.

raznarodovalna politika; gospodarski
pritiski, množično izseljevanje); balkanske
vojne, prva svetovna vojna, majniška
deklaracija, ustanovitev kraljevine SHS.40

Svetovna književnost v prvi polovici 20. stol.
Pripovedna tehnika modernega romana,

Jezik in slog.

nehotni spomin, tok zavesti, notranji
monolog, doživljeni/polpremi govor.

Slovensko pesništvo v drugi polovici 20. stol.
Kravos: Zamejska žalostna.

40

Slovenci v zamejstvu – Italija.

Ob teh vsebinah je poleg medpodročnega povezovanja izrazito tudi medpredmetno povezovanje z zgodovino.
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M. Haderlap: Dekla.

Slovenci v zamejstvu – Avstrija.

*Pesništvo slovenskih izseljencev.

Slovenci v izseljenstvu.

Slovensko pripovedništvo v drugi polovici 20. stol.
Lipuš: Zmote dijaka Tjaža.

Slovenci v zamejstvu – Avstrija.

Rebula: Senčni ples.

Slovenci v zamejstvu – Italija.

*Pahor: Mesto v zalivu.

Slovenci v zamejstvu – Italija.

*Simčič: Človek na obeh straneh stene.

Slovenci v izseljenstvu.

*Tomšič: Oštrigeca.

Narečje in njegova funkcija v umetnostnih
besedilih.

Slovenska dramatika v drugi polovici 20. stol.
Jezikovna razgibanost; pogovorne prvine;

Socialne zvrsti slovenskega jezika in

pokrajinska obarvanost.

primerjava njihove rabe v umetnostnih in
neumetnostnih besedilih.

Tabela 2: Predlogi za povezovanje pouka književnosti s poukom jezika ob temeljnih pojmih iz literarne vede ter obveznih,
izbirnih in prostoizbirnih besedilih v UN 2008.

Kot lahko razberemo iz tabele, v okviru splošnih znanj povezave z jezikovnim poukom
prevladujejo pri temeljnih pojmih iz literarne vede, če upoštevamo še posebna znanja iz Priloge,
pa več povezav ponujajo predlagana besedila – tako umetnostna kot neumetnostna. Ugotovimo
lahko tudi, da so povezave pogostejše pri slovenski književnosti kot pri svetovni, kar je povsem
razumljivo, saj največ stičnih točk ponuja zgodovina slovenskega knjižnega jezika in
jezikoslovja, ki je tesno povezana z literaturo, spoznavanje obojega pa je vezano na doseganje
v Splošnih ciljih/kompetencah na drugem mestu zapisanega cilja, tj. razvijanje narodne in
državljanske identitete. Občasno je posebej omenjen jezik v literarnih delih, vendar je to
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medpodročna povezava, ki jo pravzaprav lahko izvedemo ob kateremkoli besedilu, zlasti če
vsebuje kakšne jezikovne posebnosti (npr. opazujemo lahko posebno rabo ločil, iščemo pomen
arhaičnih in narečnih izrazov, opazujemo (zahtevno) skladnjo in jo analiziramo s S-strukturami,
vadimo sklanjanje tujih imen itd.).
Pričakovani dosežki/rezultati
Kot piše v UN 2008, pričakovani dosežki, ki so posebej opredeljeni za jezikovni in posebej za
književni pouk, »izhajajo iz zapisanih ciljev, vsebin in kompetenc« (Poznanovič Jezeršek idr.
2008: 34), zato se v tem poglavju v strnjeni obliki ponovijo vsi trije elementi iz prejšnjih
poglavij. Vendar pa, kot je bilo ugotovljeno že pri analizi teh poglavij, k nekaterim dosežkom
za posamezno področje pomembno prispeva tudi drugo področje.
Jezikovni pouk
Pri pričakovanih dosežkih jezikovnega pouka beremo, da ima dijak/dijakinja razvito zavest o
jeziku, narodu in državi, kar dokaže tako, da predstavi vlogo slovenskega jezika v Republiki
Sloveniji, zamejstvu in izseljenstvu ter predstavi bistvene značilnosti temeljnih mejnikov v
razvoju slovenskega (knjižnega) jezika (Poznanovič Jezeršek idr. 2008: 34). To bi lahko bil
hkrati tudi pričakovani dosežek za književni pouk, saj se zavest o narodu, jeziku in državi
razvija tudi z obravnavo ključnih književnih del slovenske književnosti. Povezana je s
poznavanjem zgodovinskega ozadja književnih obdobij, ki so sovpadala z zgodovinskimi
trenutki, ključnimi za oblikovanje narodne in jezikovne identitete ter statusa slovenskega jezika
v družbi. Kot je bilo že omenjeno, za celovito predstavo o vlogi slovenščine v zamejstvu in
izseljenstvu ni dovolj samo poznavanje njenega uradnega statusa in statističnih podatkov o
njenih govorcih, ampak je pomembno tudi vedeti, kakšno kulturno moč ima v posameznem
regionalnem prostoru, k čemur lahko doprinese književni pouk s spoznavanjem slovenskih
avtorjev v zamejstvu in izseljenstvu ter njihovih književnih del, pa tudi tamkajšnjih gledališč,
časopisja, kulturnih društev ipd.
Nadalje je med pričakovanimi dosežki zapisano, da ima dijak/dijakinja razvito zmožnost
tvorjenja enogovornih neumetnostnih besedil (tistih vrst, ki so predpisane v UN 2008), ki jo
dokaže tako, da piše besedila ali govorno nastopa in pri tem tvori učinkovita, ustrezna,
razumljiva in pravilna besedila. Pri govornem nastopu z govorom v knjižnem jeziku dokazuje
tudi svojo pravorečno zmožnost (prim. Poznanovič Jezeršek idr. 2008: 35–36). Dijaki tudi pri
književnem pouku tvorijo različna neumetnostna besedila in tudi tam govorno nastopijo, pri
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čemer morajo upoštevati vsa načela uspešnega sporočanja. Pomembno je, da jih učitelji tudi
tam opozarja na ta načela, še posebno naj jih pri govornem nastopu in glasnem branju
književnih besedil oz. njihovih odlomkov opozarjajo na knjižno izreko. Poleg pravorečne
zmožnosti so med pričakovanimi dosežki zapisane tudi poimenovalna, skladenjska, pravopisna
in slogovna zmožnost, ki jih mora dijak/dijakinja izkazati tudi pri književnem pouku, in sicer
pri pisanju šolskega eseja. Za tem, ko od učitelja o svojem eseju dobi povratno informacijo,
analizira in popravlja svoje napake, s čimer razvija tudi metajezikovno zmožnost.
Književni pouk
Prvi pričakovani dosežek pri književnem pouku je, da ima dijak/dijakinja razvito bralno
zmožnost na stopnji kultiviranega bralca (doživlja, razumeva, razvršča, primerja vsebino in
obliko raznovrstnih literarnih besedil, jih aktualizira in vrednoti prek osebne izkušnje,
literarnega znanja in splošne razgledanosti). Med drugim jo dokaže s kritičnim opredeljevanjem
do prebranega ter z uporabo ustreznega načina razvijanja teme in ustrezne besedilne vrste v
pogovoru ob interpretaciji besedil oz. s tvorjenjem samostojnih enogovornih besedil (npr.
govorni nastopi, recitacije, uprizoritve, naloge esejskega tipa) (Poznanovič Jezeršek idr. 2008:
37–38). Povezava z jezikovnim poukom je tu vzpostavljena z zavestno izbiro ustreznih
besedilnih vrst in načinov razvijanja teme, kaže pa se tudi na ravni kritičnega mišljenja, ki ga
dijak/dijakinja razvija tudi v pogovoru ob ustrezno izbranih neumetnostnih besedilih.41
Na podoben način se s poukom jezika povezuje tudi drugi pričakovani dosežek – da ima
dijak/dijakinja razvito (splošno) sporazumevalno zmožnost. To dokaže tako, da dejavno
sprejema drugotna neumetnostna besedila, izreka in utemeljuje svoje mnenje ter tvori
učinkovita, ustrezna, razumljiva in jezikovno pravilna drugotna neumetnostna besedila (prim.
Poznanovič Jezeršek idr. 2008: 38). Ta zapis na kratko povzame večino zmožnosti, ki naj bi jih
dijak razvil pri jezikovnem pouku. S sprejemanjem drugotnih neumetnostnih besedil je povezan
tudi peti pričakovani dosežek – zmožnost širjenja svojih spoznanj o književnosti in njihovega
uvrščanja v širši kulturni kontekst, ki med drugim zahteva spremljanje medijskih obravnav,
predelav in aktualizacij književnih besedil ter spremljanje aktualnih književnih in kulturnih
dogodkov (prim. Poznanovič Jezeršek idr. 2008: 38), kar v praksi pomeni, da se dijaki srečujejo

41

Pri pričakovanih dosežkih jezikovnega pouka je pod 4. točko zapisano, da ima dijak/dijakinja razvito zmožnost
kritičnega sprejemanja enogovornih neumetnostnih besedil (prim. Poznanovič Jezeršek idr. 2008: 35).
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s publicističnimi besedili, ki poročajo o omenjenih vsebinah, se o njih pogovarjajo oz. jih
predstavljajo sošolcem.
Če smo v poglavju Cilji in vsebine večinoma iskali možnosti oz. odprta mesta za povezovanje
jezikovnega in književnega pouka, pa so v poglavju Pričakovani dosežki/rezultati navodila za
medpodročno povezovanje povsem jasno zapisana – natančneje, od dijakov se zahteva, da
znanja z enega področja prenašajo tudi na drugo. Z vidika pričakovanih dosežkov je torej nujno,
da učitelji medpodročne povezave zavestno vključujejo že v samo v načrtovanje pouka, med
poukom pa dijake opozarjajo nanje, saj le tako lahko dosegajo zastavljene cilje.
Medpredmetne povezave
Poglavje Medpredmetne povezave govori o tem, da so vsi predmeti pomembni za razvoj
sporazumevalne zmožnosti. Povezujejo se na ravni vsebin, procesnih znanj in na konceptualni
ravni. Poudarjena je zlasti IKT in z njo razvijanje digitalne pismenosti, ki je nadpredmetni cilj.
Pri pouku slovenščine
»dijaki/dijakinje uporabljajo digitalne tehnologije pri razvijanju sporazumevalne zmožnosti, in sicer pri
sprejemanju, razčlenjevanju in tvorjenju umetnostnih in neumetnostnih besedil, kot podporo kritičnemu mišljenju,
ustvarjalnosti in inovativnosti, za iskanje, zbiranje, izmenjavo in obdelavo podatkov ter njihovo sistematično rabo
pri tvorjenju informacij. Za izdelavo, predstavitev in razumevanje kompleksnih informacij uporabljajo tudi
primerno strojno in programsko opremo; samostojno uporabljajo primerne didaktične računalniške programe in
medmrežje kot vir podatkov in komunikacijsko orodje« (Poznanovič Jezeršek idr. 2008: 39).

V tem poglavju je povezovalni element med književnostjo in jezikom torej IKT, medtem ko je
v poglavju Pričakovani dosežki/rezultati razvita digitalna zmožnost zapisana zgolj pri dosežkih
za književni pouk. Kakorkoli, v praksi bi to verjetno pomenilo, naj učitelji spodbujajo iskanje
relevantnih informacij na spletu, izdelavo računalniških predstavitev kot podporo pri govornih
nastopih ipd. Druge medpodročne povezave v tem poglavju niso nakazane.
Didaktična priporočila
V prid medpodročnemu povezovanju govori zapis pri didaktičnih priporočilih za jezikovni
pouk, ki pravi, da se vsebinski sklopi smiselno nadgrajujejo, zato je priporočena obravnava po
letnikih, vendar pa se učitelji lahko po lastni presoji odločijo za drugačno razporeditev vsebin
po letnikih, če se jim to zdi učinkoviteje oz. bolj smiselno (prim. Poznanovič Jezeršek idr. 2008:
40). Podoben zapis najdemo tudi v didaktičnih priporočilih za književni pouk, in sicer da
učitelju ni nujno treba slediti literarnozgodovinski periodizaciji, vendar pa mora dijakom
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predstaviti mesto obravnavanega sklopa v literarnozgodovinskem razvoju (prim. Poznanovič
Jezeršek idr. 2008: 43). Kot je bilo že omenjeno, bi nekatere medpodročne povezave lažje
vzpostavili zgolj s prerazporeditvijo snovi po letnikih, zato je pomembno, da UN 2008
učiteljem daje to možnost.
Pri didaktičnih priporočilih za književni pouk je za medpodročno povezovanje pomemben tudi
naslednji zapis: »Potek obravnave, dejavnosti dijakov in trajanje predvidi učitelj v letni
pripravi. Učitelj predvidi tudi čas za preverjanje in ocenjevanje. Pri tem povezuje dejavnosti in
čas, namenjen jezikovnemu in književnemu pouku« (Poznanovič Jezeršek idr. 2008: 44).
Navodilo za razporejanje obravnave, dejavnosti in ocenjevana ne pravi, naj učitelj čas razporeja
med književni in jezikovni pouk, temveč naroča, naj oboje povezuje. Spodbuda učiteljem za
medpodročno povezovanje torej je zapisana, manjkajo pa konkretne usmeritve.
Vrednotenje dosežkov
Tudi pri vrednotenju dosežkov lahko najdemo skupne točke med jezikovnim in književnim
poukom, ki so bile predhodno že izpostavljene. Zapis »Delno/sprotno vrednotenje se nanaša
na spremljanje razvoja posamezne sporazumevalne zmožnosti pri jeziku in književnosti.«
(Poznanovič Jezeršek idr. 2008: 46) ponovno opozarja na to, da se splošna sporazumevalna
zmožnost oz. posamezne sporazumevalne zmožnosti razvijajo tako pri književnem kot pri
jezikovnem pouku.
Omenili smo že, da nekateri sodobni avtorji v svoja umetnostna besedila vključujejo različne
besedilne vrste, ki pa so literarizirane in se kot take razlikujejo od besedilnih vrst v
praktičnosporazumevalnih okoliščinah, zato so odlična priložnost za primerjavo umetnostnih
in neumetnostnih besedil. Izpostavljen je bil tudi esej, in sicer kot tisti izdelek, ki od dijakov
terja najbolj intenzivno povezovanje jezikovnega in književnega znanja, govorni nastop pri
književnosti kot priložnost za vadenje knjižne izreke ter sprejemanje in tvorjenje neumetnostnih
besedil ob obravnavi umetnostnih. Vse to zajemata tudi naslednja zapisa v Vrednotenju
dosežkov.
»Celovito sprotno vrednotenje zajema kompleksnejše dejavnosti ob obsežnejših vsebinskih
sklopih, na primer govorni nastop, tvorbo raznih besedilnih vrst, razčlenjevanje
neumetnostnega besedila, primerjavo umetnostnih in neumetnostnih besedil, lastno
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interpretacijo enega ali več besedil v referatu, pisno esejsko nalogo.« (Poznanovič Jezeršek idr.
2008: 46)
»Dijak dobi v šolskem letu več ocen iz delnega preverjanja, v okviru celovitega preverjanja pa
vsaj eno oceno za govorni nastop/igro vlog/dramatizacijo (izmenično pri jezikovnem pouku in
pouku književnosti) ter dve oceni za pisna besedila (drugotna besedila esejskega tipa in pisna
neumetnostna besedila).« (Poznanovič Jezeršek idr. 2008: 47)
Sporazumevalna zmožnost je torej tisto, kar bistveno povezuje pouk jezika in književnosti in
se pri obeh zato tudi vrednoti, tvorjenje raznovrstnih besedil pa se ocenjuje enkrat pri
književnem, drugič pri jezikovnem pouku, verjetno z namenom, da se prihrani čas pri
pridobivanju ocen in da se racionalizira število ocen.
Po pregledu celotnega UN 2008 lahko sklenemo, da je ta odprt za medpodročno povezovanje,
ne ponuja pa kaj dosti konkretnih usmeritev in spodbud. Njegova odprtost se kaže v izbirnosti
vsebin in sporazumevalnih dejavnosti ter avtonomiji, ki jo daje učiteljem, da po lastni presoji
razporejajo učno snov po letnikih. K povezovanju jezikovnega in književnega pouka usmerja s
ključnimi kompetencami kot povezovalnimi elementi, še posebno s sporazumevalno
zmožnostjo v maternem jeziku, na ravni ciljev in vsebin pa povezav v glavnem ne predvideva,
čeprav se v določenih točkah pokrivajo. Te točke so bile posebej za jezikovni in posebej
književni pouk tudi izpostavljene, zraven pa so bili podani konkretni predlogi za povezovanje
z drugim področjem. Na podlagi tega lahko sklenemo, da se pouk jezika in pouk književnosti z
vidika ciljev najlažje povezujeta prek sporazumevalnih dejavnosti, z vidika vsebine pa prek
obravnave zgodovine slovenskega knjižnega jezika.

ANALIZA UČBENIKOV ZA POUK SLOVENŠČINE V PRVEM LETNIKU
GIMNAZIJ Z VIDIKA MOŽNOSTI POVEZOVANJA POUKA JEZIKA IN
KNJIŽEVNOSTI
Analiza UN 2008 je pokazala, da so povezave med poukom jezika in književnosti v
marsikaterem delu omogočene, morda celo nakazane, predpisane pa niso. V nadaljevanju
raziskovalnega dela nas bo zanimalo, ali so učbeniki za jezik in književnost izkoristili nakazane
možnosti, nanje niso bili pozorni ali pa so šli morda celo en korak naprej od UN 2008 in
predvideli še več povezovalnostnih možnosti.
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Zaradi obsežnosti gradiva bo analiza omejena na učbenike za 1. letnik gimnazij in le na
določena poglavja znotraj njih. Pregledane bodo zadnje izdaje42 vseh treh veljavnih učbenikov
za jezik in vseh treh veljavnih učbenikov za književnost oz. beril, saj je glede na to, da se je na
problem ločenosti jezikovnega in književnega pouka začelo opozarjati v zadnjih nekaj letih, v
njih pričakovati največ tovrstnih povezav.
Za analizo in primerjavo so bili torej izmed učbenikov za književnost oz. beril izbrani Branja
1: berilo in učbenik za 1. letnik gimnazij in štiriletnih strokovnih šol (v nadaljevanju B1) iz leta
2013 (1. prenovljena izdaja, 4. natis), Umetnost besede: berilo 1: učbenik za slovenščino –
književnost v 1. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol (v nadaljevanju UB1) iz leta 2015
(2. izdaja, 3. ponatis) in Svet književnosti 1: e-učbenik za slovenščino – književnost v 1. letniku
gimnazijskega izobraževanja (v nadaljevanju SK1) iz leta 2014 (1. objava).43 Izmed učbenikov
za jezik pa so bili izbrani učbeniki Slovenščina 1: z besedo do besede: učbenik za slovenščino
– jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol (v nadaljevanju S1) iz leta 2015
(prenovljena izdaja, 1. natis), Na pragu besedila 1. Učbenik za slovenski jezik v 1. letniku
gimnazij in srednjih strokovnih šol (v nadaljevanju NPB1) iz leta 2010 (2. izdaja, 2. ponatis) in
Govorica jezika 1: slovenščina za 1. letnik gimnazij (v nadaljevanju GJ1) iz leta 2007 (1.
izdaja). Pri GJ1 je treba opozoriti, da je zadnja izdaja izšla še pred prenovljenim UN 2008,
vendar je bila kljub temu vključena v pregled.
Tako pri učbenikih za književnost kot pri učbenikih za jezik so bila za analizo izbrana od tri do
štiri vsebinsko primerljiva poglavja, in sicer glede na tiste vsebine, za katere se je pri analizi
UN 2008 izkazalo, da dopuščajo največ možnosti za medpodročno povezovanje. Cilj analize je
bil ugotoviti, na kakšne načine posamezen učbenik vključuje povezave z drugim področjem,
kolikšen delež nalog oz. vprašanj vsebuje medpodročno povezavo, v kateri etapi učne enote se
te naloge pojavljajo, kakšno dejavnost zahtevajo od dijakov in na katerih taksonomskih
stopnjah so.
Medpodročne povezave v učbenikih za pouk književnosti in njihova analiza se nahajajo v
Prilogi 1, medpodročne povezave v učbenikih za pouk jezika in njihova analiza pa se nahajajo
v Prilogi 2. Na tem mestu bodo v nadaljevanju navedeni le rezultati analize in končne
ugotovitve. Še prej pa sledi nekaj pojasnil za branje Prilog 1 in 2.

42

Pregled učbenikov je bil opravljen maja 2018.
E-učbenik iz leta 2014 je bila najnovejša izdaja, do katere je bil mogoč dostop. V sistemu Cobiss je sicer
zabeležena ena še novejša izdaja Sveta književnosti 1, ki je v fizični obliki izšla dve leti kasneje, torej leta 2016.
43
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V stolpcu A se nahaja oznaka za učbenik, v stolpcu B poglavje tega učbenika, ki je bilo
analizirano, v stolpcu C zaporedna številka medpodročne povezave v določenem poglavju, v
stolpcu D44 naloga oz. vprašanje z medpodročno povezavo in stran v učbeniku, kjer se ta
povezava nahaja, v stolpcu E povezovalni element, v stolpcu F etapa učne enote, v stolpcu G
dejavnost, ki jo od dijakov zahteva določena medpodročna povezava, v stolpcu H taksonomska
stopnja naloge glede na dimenzijo znanja in v stolpcu I taksonomska stopnja naloge glede na
dimenzijo spoznavnih procesov.
Povezovalni elementi (stolpec E) so lahko vsebine; dejavnosti;45 didaktične metode ali postopki
(oznaka didaktične m./p.); učna orodja; miselni postopki, veščine in navade (oznaka m.
p./v./n.); kompetence; in koncepti. Pri nekaterih medpodročnih povezavah je bilo povezovalnih
elementov več. V takšnih primerih so navedeni vsi elementi.
Etape učne enote (stolpec F) so za potrebe analize učbenikov razdeljene na uvodno etapo, ki
zajema uvodni del učne enote oz. uvodno motivacijo (oznaka uvod); na analizo, ki zajema
vprašanja ob umetnostne ali neumetnostnem besedilu, usmerjena v njegovo analizo (oznaka
analiza); na sintezo in vrednotenje (oznaka s&v); na ponavljanje in utrjevanje snovi (oznaka
p&u); in na nove naloge (oznaka n. n.).
Dejavnosti, ki jih medpodročne zahtevajo od dijakov (stolpec G), so razdeljene na branje, pisno
ali ustno odgovarjanje na vprašanja (oznaka odgovor),46 pisno tvorjenje daljšega besedila
(oznaka pisanje), ustno tvorjenje daljšega besedila (govorjenje), poslušanje in izpisovanje iz
besedila. Kadar medpodročna povezava ni naloga, dejavnost ni določena, prav tako ne
taksonomska stopnja naloge.
Taksonomska stopnja naloge se določa glede na dimenzijo znanja in dimenzijo spoznavnih
procesov. Dimenzija znanja (stolpec H) razločuje faktografsko, konceptualno, proceduralno in
metakognitivno znanje, dimenzija spoznavnih procesov (stolpec I) pa razločuje pomnjenje,
razumevanje, uporabo, analizo, vrednotenje in ustvarjanje (več o tem v poglavju Načrtovanje
učne enote). Pri vseh nalogah taksonomske stopnje ni bilo mogoče določiti, npr. ob nalogah, ki
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Imena stolpcev v programu Excel, v katerem so zbrani podatki za analizo, sledijo angleški abecedi, saj ima
program za poimenovanje stolpcev privzeto angleško abecedo in ne omogoča spreminjanja teh nastavitev.
45
Ta oznaka je bila uporabljena, kadar so bile povezovalni element sporazumevalne dejavnosti, torej kadar je bil
namen naloge razvijati določeno sporazumevalno dejavnost, pri kateri morajo biti dijaki še posebej pozorni na
njene posebnosti (prenosnik, določen način razvijanja teme itd.).
46
Ta oznaka zajema pisno ali ustno tvorjenje krajših besedil.
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dijake sprašujejo po njihovih občutkih ob prebranem/slišanem. Kadar je neka naloga zahtevala
znanje na različnih taksonomskih stopnjah, je označena le najvišja.
Učbeniki za književnost
Glede na cilje in vsebine, ki jih UN 2008 predpisuje za pouk književnosti in jih pisci učbenikov
uvrščajo v učbenike oz. berila za 1. letnik, in glede na možnosti medpodročnih povezav, so bili
za primerjavo izbrani naslednji vsebinski sklopi iz UN 2008: Književnost srednjega veka v
Evropi in na Slovenskem (analiziran je bil le tisti del, ki se nanaša na srednjeveško književnost
na Slovenskem), Slovenska reformacija, protireformacija in barok ter Razsvetljenstvo v
slovenski književnosti. V učbeniku B1 so te vsebine zajete v poglavjih oz. podpoglavjih Srednji
vek na Slovenskem, Reformacija, Protireformacija in barok na Slovenskem in Književnost
razsvetljenstva na Slovenskem; v učbeniku UB1 v (pod)poglavjih Srednjeveška književnost na
Slovenskem, Slovenska protestantska književnost, Protireformacija in barok ter Razsvetljenska
književnost na Slovenskem; v učbeniku SK1 pa (pod)poglavja Začetki slovenske književnosti,
Književnost slovenske reformacije, Književnost protireformacije in baroka na Slovenskem ter
Klasicizem in razsvetljenstvo (analiziran je bil le tisti del, ki se nanaša na slovensko
književnost).
Branja 1
B1 se v Uvodu predstavijo kot antologija literarnih besedil za srednje šole, po čemer se
razlikujejo od ostalih učbenikov za književnost in kar je razlog za to, da za posamezno
literarnozgodovinsko obdobje ponujajo najobsežnejši izbor besedil. V Uvodu je tudi zapisano,
da je »posebna pozornost /.../ namenjena razvijanju jezikovnih, medpredmetnih in
multimedijskih povezav« (Ambrož idr. 2013: 9), kar pomeni, da so imeli pisci povezave z
jezikovnim poukom v mislih že ob zasnovi učbenika. Te povezave se še posebej izražajo v
razvijanju sporazumevalne zmožnosti, saj so naloge, ki sledijo nekemu besedilu, oblikovane
tako, da »sledijo trem poglavitnim komunikacijskim dejavnostim – to so dialog /…/,
samostojno govorno predstavljanje /…/ in pisanje« (Ambrož idr. 2013: 9).
Med medpodročne povezave lahko štejemo tudi slovarček pojmov, ki je priložen vsakemu
besedilu za lažje razumevanje – povezovalni element je v tem primeru učno orodje; posamezna
besedila, ki so polliterarna ali neliterarna; in pa določene razlage oz. uvodne predstavitve
besedil, ki omenjajo jezikovne in slogovne značilnosti besedila, govorijo npr. o slovenskih
slovnicah itd. Ker je takšne medpodročne povezave težko statistično ovrednotiti oz. to niti ni
72

smiselno, se bomo pri analizi vseh učbenikov osredotočili le na vprašanja oz. naloge (v
nadaljevanju bo za oboje uporabljena oznaka naloge), ki od dijakov zahtevajo odgovor oz. neko
dejavnost.
Pregled nalog v izbranih poglavjih B1 pokaže, da je od skupno 185 nalog 56 takšnih, ki se tako
ali drugače povezujejo z jezikovnim poukom,47 kar izraženo v odstotkih pomeni 30,3 % nalog.48
Povezovalni element pri teh nalogah je najpogosteje vsebina (57,1 %), sledi dejavnost (35,7
%), v bolj ali manj posamičnih primerih pa še didaktične metode ali postopki (3,6 %), miselni
postopki, veščine in navade (1,8 %) in kompetence (1,8 %). Delež posameznih povezovalnih
elementov je prikazan na Sliki 1.

Vsebina
Dejavnost
Didaktične metode in
postopki
Kompetence
Miselni postopki, veščine
in navade

Slika 1: Delež posameznih povezovalnih elementov pri nalogah z medpodročno povezavo z jezikom v učbeniku B1.

Naloge z medpodročnimi povezavami se največkrat pojavljajo pri analizi besedila (42,9 %) in
v sklopu novih nalog (33,9 %), nekaj pa tudi pri ponavljanju in utrjevanju snovi (17,9 %) ter
sintezi in vrednotenju (5,3 %). V uvodnem delu obravnave takšnih nalog ni, saj se v tem
učbeniku na uvodnem mestu vselej nahaja razlaga oz. uvodna predstavitev, »ki podaja splošne
literarne značilnosti in umestitev besedila, povzema zgodbo do začetka odlomka in predstavi
nadaljevanje« (Ambrož idr. 2013: 9). Delež nalog z medpodročno povezavo po posameznih
etapah učne enote je prikazan na Sliki 2.

47

V poglavju Srednji vek na Slovenskem je takšnih nalog 15 izmed 28, tj. 53,6 %, v poglavju Reformacija 19 od
62, tj. 30,6 %, v poglavju Protireformacija in barok na Slovenskem 10 od 38, tj. 26, 3%, in v poglavju Književnost
razsvetljenstva na Slovenskem 12 od 57, tj. 21,1 %.
48
Ta in vsi deleži v nadaljevanju bodo zaokroženi na eno decimalno mesto.
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Uvod
Analiza
Ponavljanje in utrjevanje
Sinteza in vrednotenje
Nove naloge

Slika 2: Delež nalog z medpodročno povezavo z jezikom v učbeniku B1 po posameznih etapah učne enote.

Dejavnost, ki jo te naloge najpogosteje zahtevajo od dijakov, je pisno ali ustno odgovarjanje na
vprašanja (53,6 %), sledijo pisanje oz. pisno tvorjenje daljšega besedila (21,4 %), govorjenje
oz. ustno tvorjenje daljšega besedila (14,3 %), branje (7,1 %), poslušanje (1,8 %) in izpisovanje
iz besedila (1,8 %) (Slika 3).

Branje
Govorjenje
Izpisovanje iz besedila
Odgovarjanje na
vprašanja
Pisanje
Poslušanje

Slika 3: Dejavnosti, ki jih zahtevajo naloge z medpodročno povezavo z jezikom v učbeniku B1.

Nazadnje je bila določena še zahtevnost nalog po revidirani Bloomovi taksonomiji. Glede na
dimenzijo znanja naloge najpogosteje zahtevajo konceptualno (42,9 %) in faktografsko znanje
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(37,5 %), redkeje proceduralno znanje (14,3 %), nikoli pa ne zahtevajo metakognitivnega
znanja. Nekaterim nalogam dimenzije znanja ni bilo mogoče določiti, saj od učencev zahtevajo
zgolj poslušanje ali branje. Takšnih nalog je 5,3 % (Slika 4).

Faktografsko
Konceptualno
Proceduralno
Metakognitivno
Nedoločljivo

Slika 4: Zahtevnost nalog z medpodročno povezavo z jezikom v učbeniku B1 glede na dimenzijo znanja.

Glede na dimenzijo spoznavnih procesov naloge največkrat zahtevajo razumevanje (28,6 %),
sledijo pomnjenje (23,2 %), ustvarjanje (14,3 %), analiza (12,5 %), uporaba (12,5 %) in
vrednotenje (3,6 %). 5,3 % nalog dimenzije spoznavnih procesov ni bilo mogoče določiti (Slika
5).

Pomnjenje
Razumevanje
Uporaba
Analiza
Vrednotenje
Ustvarjanje
Nedoločljivo

Slika 5: Zahtevnost nalog z medpodročno povezavo z jezikom v učbeniku B1 glede na dimenzijo spoznavnih procesov.
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Analiza zahtevnosti nalog je pokazala, da prevladujejo naloge na nižjih zahtevnostnih stopnjah.
Največkrat sta namreč zahtevana faktografsko in konceptualno znanje – skupno v 80,4 %, pri
spoznavnih procesih pa se največkrat zahtevata pomnjenje in razumevanje – skupno v 51,8 %.
Umetnost besede 1
Tako kot Branja tudi učbenik Umetnost besede v Uvodu posebej izpostavlja povezave z
jezikovnim poukom, še posebno v sklopu domačih nalog. Da so avtorji učbenika tovrstnim
povezavam namenili še posebno pozornost, kaže tudi poseben znak »J«, ki »opozarja na snov,
ki je obravnavana pri pouku jezika (Učbenik Slovenščina 1, Z besedo do besede, SSKJ)« (Lah
idr. 2015: 10). Tudi v tem učbeniku je besedilom priložen slovarček manj znanih izrazov in tudi
tu je marsikatera medpodročna povezava z jezikovnim poukom vzpostavljena prek razlage,
vendar, kot že rečeno, te povezave v statistiki niso zajete.
V analiziranih poglavjih UB1 je bilo vseh nalog 218, od tega je bilo 83 takšnih, ki se povezujejo
z jezikovnim poukom, kar predstavlja 38,1 % nalog.49 Najpogosteje je bila povezovalni element
vsebina (63,9 %), sledijo dejavnost (16,9 %), kompetence (7,2 %), učna orodja (3,6 %), miselni
postopki, veščine in navade (2,4 %), kombinacija vsebine in dejavnosti (2,4 %), kombinacija
vsebine ter miselnih postopkov, veščin in navad (2,4 %) ter kombinacija vsebine in kompetenc
(1,2 %) (Slika 6).

49

V poglavju Srednjeveška književnost na Slovenskem je bilo takšnih nalog 22 izmed 35, tj. 62,6 %, v poglavju
Slovenska protestantska književnost 35 izmed 71, tj. 49,3 %, v poglavju Protireformacija in barok 15 izmed 40, tj.
37,5 %, in v poglavju Razsvetljenska književnost na Slovenskem 11 izmed 72, tj. 15,3 %.
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Vsebina
Dejavnost
Didaktične metode in
postopki
Kompetence

Miselni postopki, veščine in
navade
Učno orodje
Vsebina in dejavnost
Vsebina in kompetence
Vsebina ter miselni
postopki, veščine in navade
Slika 6: Delež posameznih povezovalnih elementov pri nalogah z medpodročno povezavo z jezikom v učbeniku UB1.

Naloge z medpodročno povezavo so glede na etapo učne enote precej enakomerno razporejene
med analizo besedila (28,9 %), ponavljanje in utrjevanje snovi (30,1 %) ter nove naloge (30,1
%). Nekaj povezav se nahaja tudi v uvodnem delu (6,1 %) ter pri sintezi in vrednotenju (4,8 %)
(Slika 7).

Uvod
Analiza
Ponavljanje in utrjevanje
Sinteza in vrednotenje

Nove naloge

Slika 7: Delež nalog z medpodročno povezavo z jezikom v učbeniku UB1 po posameznih etapah učne enote.
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Naloge z medpodročno povezavo od dijakov najpogosteje zahtevajo pisni ali ustni odgovor na
vprašanja (80,7 %), v manjši meri pa še pisanje oz. pisno tvorjenje daljšega besedila (13,3 %),
govorjenje oz. ustno tvorjenje daljšega besedila (3,6 %), izpisovanje iz besedila (1,2 %) in
branje (1,2 %) (Slika 8).

Branje
Govorjenje
Izpisovanje iz besedila
Odgovarjanje na
vprašanja
Pisanje
Poslušanje

Slika 8: Dejavnosti, ki jih zahtevajo naloge z medpodročno povezavo z jezikom v učbeniku UB1.

Glede na dimenzijo znanja naloge najpogosteje zahtevajo konceptualno znanje (50,6 %), sledita
faktografsko (33,7 %) in proceduralno znanje (14,5 %). Nobena naloga ne zahteva
metakognitivnega znanja, eni nalogi (1,2 %) pa zahtevnosti ni bilo mogoče določiti (Slika 9).

Faktografsko
Konceptualno
Proceduralno
Metakognitivno
Nedoločljivo

Slika 9: Zahtevnost nalog z medpodročno povezavo z jezikom v učbeniku UB1 glede na dimenzijo znanja.
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Od spoznavnih procesov naloge največkrat zahtevajo razumevanje (33,7 %), nato analizo (24,1
%) in pomnjenje (21,8 %), manjkrat pa uporabo (9,6 %) in vrednotenje (9,6 %). Eni nalogi (1,2
%) dimenzije spoznavnih procesov ni bilo mogoče določiti (Slika 10).

Slika 10: Zahtevnost nalog z medpodročno povezavo z jezikom v učbeniku UB1 glede na dimenzijo spoznavnih procesov.

Tudi v tem učbeniku prevladujejo naloge na nižjih zahtevnostnih stopnjah. Prevlada je zlasti
izrazita pri dimenziji znanja, saj naloge, ki zahtevajo faktografsko in konceptualno znanje,
skupaj predstavljajo 84,3-odstotni delež, manj izrazita pa je pri dimenziji spoznavnih procesov,
kjer najmanj zahtevna procesa predstavljata 57,8-odstotni delež.
Svet književnosti 1
SK1 v uvodnih pojasnilih ne omenja povezav z jezikovnim poukom. Na začetku vsakega
poglavja so sicer navedene medpredmetne povezave, ki jih vsebuje tisto poglavje, a jezikovno
področje med njimi ni izpostavljeno. Tako kot že prejšnja dva učbenika ima tudi SK1 ob
besedilih priložen slovarček neznanih besed, prav tako pa posamezne povezave z jezikovnim
poukom najdemo v razlagi ob besedilih oz. književnih obdobjih.
V pregledanih poglavjih tega učbenika je skupno 198 nalog, od tega je 47 takšnih, ki se tako ali
drugače nanašajo na tudi na jezikovni pouk. To pomeni, da je takšnih nalog 23,7 %.50

50

V poglavju Začetki slovenske književnosti je takšnih nalog 9 od 26, tj. 34,6 %, v poglavju Književnost slovenske
reformacije 21 od 71, tj. 29,6 %, v poglavju Književnost protireformacije in baroka na Slovenskem 4 od 29, tj.
13,8 %, in v tistem delu poglavja Klasicizem in razsvetljenstvo, ki se nanaša na slovensko književnost, 13 od 72,
tj. 18,1 %.
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Povezovalni element je v skoraj vseh primerih vsebina (97,9 %), le v enem primeru je to
kombinacija vsebine in kompetenc (2,1 %) (Slika 11).

Vsebina
Vsebina in kompetence

Slika 11: Delež posameznih povezovalnih elementov pri nalogah z medpodročno povezavo z jezikom v učbeniku SK1.

Naloge z medpodročno povezavo se večinoma pojavljajo v fazi analize (48,9 %) ter ponavljanja
in utrjevanja (46,9 %), v posamičnih primerih pa tudi pri sintezi in vrednotenju (2,1 %) ter
novih nalogah (2,1 %). V uvodnem delu tudi sicer ni nalog (Slika 12).

Uvod
Analiza
Ponavljanje in utrjevanje
Sinteza in vrednotenje
Nove naloge

Slika 12: Delež nalog z medpodročno povezavo z jezikom v učbeniku SK1 po posameznih etapah učne enote.

Vse naloge od dijakov zahtevajo enako dejavnost – pisno ali ustno odgovarjanje na vprašanja
(Slika 13).
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Branje
Govorjenje
Izpisovanje iz besedila
Odgovarjanje na
vprašanja
Pisanje
Poslušanje

Slika 13: Dejavnosti, ki jih zahtevajo naloge z medpodročno povezavo z jezikom v učbeniku SK1.

Zahtevnost nalog z medpodročno povezavo glede na dimenzijo znanja je izključno na nižjih
ravneh: v 36,2 % naloge zahtevajo faktografsko, v 63,8 % pa konceptualno znanje (Slika 14).

Faktografsko
Konceptualno

Slika 14: Zahtevnost nalog z medpodročno povezavo z jezikom v učbeniku SK1 glede na dimenzijo znanja.

Glede na dimenzijo spoznavnih procesov je zahtevnost nalog nekoliko bolj raznolika:
pomnjenje zahteva 29,8 % nalog, razumevanje 48,9 % nalog, analiziranje 17,0 % nalog in
vrednotenje 4,3 % nalog. Uporabe in ustvarjanja ne zahteva nobena naloga. Tudi tu torej
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prevladujejo naloge na nižjih zahtevnostnih stopnjah, saj pomnjenje in razumevanje skupaj
zajemata 78,7 % nalog (Slika 15).

Slika 15: Zahtevnost nalog z medpodročno povezavo z jezikom v učbeniku SK1 glede na dimenzijo spoznavnih procesov.

Primerjava učbenikov za književnost
Primerjava učbenikov za književnost pokaže, da največ nalog z medpodročno povezavo s
poukom jezika vsebuje UB1 (38,1 %), sledi B1 (30,3 %), najmanj pa SK1 (23,7 %) (Slika 16).
45,0%
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Slika 16: Delež nalog z medpodročno povezavo z jezikom pri učbenikih za književnost.
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Povezovalni element je pri vseh učbenikih najpogosteje vsebina, pri čemer močno izstopa SK1,
vendar, kot že rečeno, naloge z medpodročno povezavo v tem učbeniku ne vsebujejo skorajda
nobenega drugega povezovalnega elementa. Naloge v B1 in UB1 se s poukom jezika
povezujejo tudi preko (sporazumevalnih) dejavnosti, ostali povezovalni elementi pa se
pojavljajo redkeje. Iz spodnjega grafa (Slika 17) je razvidno tudi, da najbolj raznovrsten nabor
povezovalnih elementov vsebujejo naloge v UB1.
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Slika 17: Primerjava deležev nalog z medpodročno povezavo pri učbenikih za književnost glede na povezovalne elemente.

Etapi učne enote, v kateri so najpogosteje vključene naloge z medpodročno povezavo, sta
analiza ter ponavljanje in utrjevanje, pri B1 in UB1 pa tudi nove naloge. Takšne rezultate lahko
pripišemo dejstvu, da se literarno delo pogosto analizira tudi z jezikovnega in slogovnega
vidika, po katerih sprašujejo naloge pri analizi in ponavljanju, sklop novih nalog pa prinaša
dodatno vrednost s kompleksnejšimi nalogami, ki zahtevajo povezovanje znanj z več področij.
Najmanj tovrstnih nalog se pojavlja v uvodnem delu ter pri sintezi in vrednotenju. Edini
učbenik, ki medpodročne povezave omogoča v vseh etapah učne enote, je UB1. Primerjava
učbenikov glede na delež nalog z medpodročno povezavo po posameznih etapah je prikazana
na Sliki 18.
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Slika 18: Primerjava deležev nalog z medpodročno povezavo pri učbenikih za književnost glede na etapo učne enote, v kateri
se te naloge nahajajo.

Dejavnost, ki jo naloge z medpodročno povezavo najpogosteje zahtevajo od dijakov, je pisno
ali ustno odgovarjanje na vprašanja, kar pomeni, da se od njih zahteva tvorjenje krajših besedil.
Ta dejavnost prevladuje pri vseh treh učbenikih oz. je pri SK1 celo edina vrsta dejavnosti. B1
in UB1 sta nekaj pozornosti posvetila tudi ustnemu in pisnemu tvorjenju daljših besedil (oznaki
govorjenje in pisanje). Najbolj raznolike dejavnosti omogoča učbenik B1 (Slika 19).
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Slika 19: Primerjava deležev nalog z medpodročno povezavo pri učbenikih za književnost glede na dejavnost, ki jo te naloge
zahtevajo od dijakov.
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Spodnja grafikona (Slika 20 in Slika 21), ki primerjata delež nalog z medpodročno povezavo
glede na zahtevnostno stopnjo, natančneje glede na dimenzijo znanja in dimenzijo spoznavnih
procesov, kažeta, da pri vseh treh učbenikih prevladujejo naloge na nižjih zahtevnostnih
stopnjah. Pri vseh treh učbenikih naloge največkrat zahtevajo konceptualno znanje in
razumevanje, medtem ko nobena naloga ne zahteva metakognitivnega znanja. Kot vidimo na
grafikonu na Sliki 21, samo učbenik B1 vključuje vse dimenzije spoznavnih procesov, UB1 pa
vse razen ustvarjanja. To sta tudi edina učbenika, ki občasno zahtevata tudi proceduralno
znanje.
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%

B1

20,0%

UB1

10,0%

SK1

0,0%

Slika 20: Primerjava nalog z medpodročno povezavo pri učbenikih za književnost glede na dimenzijo znanja.
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Slika 21: Primerjava nalog z medpodročno povezavo pri učbenikih za književnost glede na dimenzijo spoznavnih procesov.
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Na podlagi zgornjih primerjav lahko sklenemo, da je največ pozornosti medpodročnim
povezavam s poukom jezika namenil učbenik UB1, saj ima izmed vseh treh učbenikov najvišji
delež nalog z medpodročno povezavo, je edini učbenik, ki tovrstne naloge vsebuje v vseh etapah
učne enote, te naloge vsebujejo največ različnih povezovalnih elementov in od dijakov
zahtevajo raznolike dejavnosti, poleg tega pa se pojavljajo na večini zahtevnostnih stopenj
glede na dimenzijo znanja in dimenzijo spoznavnih procesov. Na drugem mestu po
medpodročnih povezavah je učbenik B1, ki vsebuje drugi največji delež nalog z medpodročno
povezavo, te naloge pa od dijakov zahtevajo najbolj raznolike dejavnosti in najbolj raznolike
zahtevnosti glede na dimenzijo spoznavnih procesov. Najmanjši delež nalog z medpodročno
povezavo ima učbenik SK1, povezovalni element pri teh nalogah je v glavnem samo vsebina,
naloge se večinsko pojavljajo le v dveh etapah učne enote, od dijakov pa vselej zahtevajo enako
dejavnost – odgovarjanje na vprašanja.
Učbeniki za jezik
Tako kot pri učbenikih za književni pouk tudi pri učbenikih za jezikovni pouk izbira vsebin za
analizo izhaja iz analize UN 2008 z vidika možnosti medpodročnih povezav, vendar pa so se tu
pojavile težave pri izbiri primerljivih poglavij, saj ima vsak učbenik svojo razporeditev snovi –
tako po poglavjih kot tudi po letnikih. Nekatere vsebine so tako zastopane le v enem ali dveh
učbenikih za 1. letnik,51 tiste, ki so v vseh treh učbenikih, pa so različno razporejene v sklope.
Pri učbeniku NPB1 to ni problem, saj je vsaka vsebina obravnavana neodvisno od predhodnega
in naslednjega podpoglavja, v učbenikih GJ1 in S1 pa so posamezni sklopi zaokrožene celote s
svojo uvodno motivacijo oz. uvodnim besedilom, na katerega se potem nanašajo vsa
podpoglavja. Takšnih sklopov ni smiselno razbiti na posamezne vsebine in jih analizirati
ločeno, saj bi na ta način lahko spregledali kakšno medpodročno povezavo in bi bili rezultati
drugačni. Za analizo so bili tako vzeti sklopi kot celote, čeprav vsebinsko niso povsem
primerljivi. Predpostavlja se namreč, da različne vsebine ne bodo vplivale na rezultate analize,
saj bo po pregledu več sklopov jasno, ali so se pisci posameznega učbenika trudili najti
povezave s književnostjo ali ne.
Pri učbeniku S1 so bila pregledana naslednja poglavja: 1. poglavje: Jezik – najmočnejše orožje
ali zrcalo duše (Oglasno besedilo, Vloge besedila, Umetnostna in neumetnostna besedila,
51

Za primer: samo dva učbenika – GJ1 in S1 – vključujeta najbolj očitno povezavo – primerjavo umetnostnih in
neumetnostnih besedil in samo učbenik GJ1 zajema celoten razvoj slovenščine skozi čas – od njenega nastanka do
nastanka knjižnega jezika in njegovega razvoja do danes. Druga dva učbenika obravnavata razvoj slovenščine le
do Brižinskih spomenikov.
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Sporazumevanje, Zgradba jezika), 2. poglavje: O kulturi tako in drugače (Kdaj besede
postanejo besedilo, Neuradno in uradno besedilo, Besedila glede na namen, Socialne zvrsti
slovenskega jezika) in 8. poglavje: Slovenščina in jaz, slovenščina in svet – s slovenščino v svet
(Od indoevropščine do slovenščine, Vloge slovenščine v Republiki Sloveniji, Slovenščina v
zamejstvu in izseljenstvu). Pri učbeniku GJ1 so bila v pregled vključena poglavja: 2. poglavje:
Jezik (Razvoj jezikov, Razvoj pisave, Razvoj slovenščine, Slovenščina danes, Kaj je jezik,
Pogled v pravopis: Lastna imena in občne besede), 3. poglavje: Besedilo (Kaj je besedilo, Tema
in vsebina, Umetnostno in neumetnostno besedilo, Vloge besedila, Predstavitev oseb, Pogled v
pravopis: Osebna lastna imena) in 6. poglavje: Okoliščine sporazumevanja (Kaj so okoliščine
sporazumevanja, Socialne zvrsti slovenščine, Glasovi knjižne slovenščine, Uradna in neuradna
besedila, Uradno vabilo, opravičilo in zahvala, Pogled v pravopis: Uradno pismo). V NPB1 so
bila pregledana poglavja Jezik (Besedni jezik, Slovenski jezik, Socialne zvrsti slovenskega
jezika, Nastanek slovenskega jezika), Besedilo (Dvogovorna besedila, Enogovorna besedila) in
Pravopis (Zapisovanje glasov s črkami, Zapisovanje prevzetih besed in besednih zvez, Pisanje
skupaj, narazen ali z vezajem, Deljenje besed, Kratek pregled razvoja pisave, Kratek pregled
razvoja slovenske pisave).
Slovenščina 1: Z besedo do besede
Učbenik S1 ne vsebuje uvoda, v katerem bi bil razložen njegov koncept ali bi bile posebej
omenjene medpredmetne oz. medpodročne povezave, vendar pregled učbenika kaže, da so se
avtorjem zdele povezave s književnostjo pomembne, saj na začetku vsakega poglavja stoji
kitica iz pesmi kakega slovenskega pesnika.
V pregledanih poglavjih tega učbenika je 246 nalog, od se jih 31 se navezuje na književni pouk.
Če pretvorimo v odstotke, delež takšnih nalog znaša 12,6 %.52 Povezovalni element je
najpogosteje vsebina (45,2 %), sledijo vsebina v kombinaciji z miselnimi postopki, veščinami
in navadami (29,0 %), miselni postopki, veščine in navade (22,6 %) in kompetence (3,2 %)
(Slika 22).

52

V 1. poglavju je nalog z medpodročno povezavo 21 od 73, tj. 28,8 %, v 2. poglavju 1 izmed 86, tj. 1,2 %, in v
8. poglavju 9 izmed 87, tj. 10,3 %.
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Slika 22: Delež posameznih povezovalnih elementov pri nalogah z medpodročno povezavo s književnostjo v učbeniku S1.

Naloge, ki se povezujejo s književnostjo, se najpogosteje pojavljajo v uvodni etapi učne enote
(35,5 %), sledijo analiza (25,8 %) in nove naloge (25,8 %) ter sinteza in vrednotenje (12,9 %).
Pri ponavljanju in utrjevanju takšnih nalog ni53 (Slika 23).
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Slika 23: Delež nalog z medpodročno povezavo s književnostjo v učbeniku S1 po posameznih etapah učne enote.

53

Učbenik dopolnjuje delovni zvezek v dveh delih (Slovenščina 1: z besedo do besede. Zbirka nalog za slovenščino
– jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol), ki so ga napisali avtorji učbenika. Podatek, da v učbeniku
pri ponavljanju in utrjevanju snovi medpodročne povezave niso prisotne, torej še ne pomeni, da jih avtorji za to
etapo učne enote niso predvideli. Mogoče je, da se jim jih je zdelo ustrezneje uvrstiti v delovni zvezek. Odgovora
na to vprašanje v tej nalogi ne bomo iskali, saj je analiza medpodročnih povezav omejena zgolj na učbenike,
vsekakor pa je treba pri tem in ostalih učbenikih za jezik imeti v mislih tudi dopolnjujoče delovne zvezke.
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Najpogostejša dejavnost, ki jo te naloge zahtevajo od dijakov, je pisno ali ustno odgovarjanje
na vprašanja (83,9 %), v posameznih primerih pa se pojavljajo tudi ostale dejavnosti: branje
(3,2 %), govorjenje oz. ustno tvorjenje daljšega besedila (3,2 %), pisanje oz. pisno tvorjenje
daljšega besedila (6,5 %) in poslušanje (3,2 %) (Slika 24).
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Slika 24: Dejavnosti, ki jih zahtevajo naloge z medpodročno povezavo s književnostjo v učbeniku S1.

Glede na dimenzijo znanja naloge najpogosteje zahtevajo konceptualno znanje (38,7 %), nato
pa enako pogosto faktografsko in proceduralno znanje (obakrat 22,6 %). Nikoli ne zahtevajo
metakognicije. 16,1 % nalog zahtevnosti ni mogoče določiti, saj zahtevajo poslušanje oz. dijake
sprašujejo po njihovih občutkih (Slika 25).
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Slika 25: Zahtevnost nalog z medpodročno povezavo s književnostjo v učbeniku S1 glede na dimenzijo znanja.

Pri spoznavnih procesih, ki jih zahtevajo naloge, prevladujejo vrednotenje (25,8 %), analiza
(22,6 %) in razumevanje (19,4 %), nekaj pa je tudi pomnjenja (9,7 %) ter uporabe in ustvarjanja
(obakrat 3,2 %). Petim nalogam (16,1 %) zahtevnosti ni bilo mogoče določiti (Slika 26).

Slika 26: Zahtevnost nalog z medpodročno povezavo s književnostjo v učbeniku S1 glede na dimenzijo spoznavnih procesov.

Govorica jezika 1
Podobno kot S1 tudi GJ1 namenja posebno pozornost književnosti. Če je pri S1 to odlomek iz
pesmi na mestu uvodne motivacije, pa je pri GJ1 to pesem ali odlomek iz proznega dela ob
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koncu vsakega poglavja. Nahaja se v posebni rubriki z naslovom Pogled v književnost in se
tematsko navezuje na obravnavano poglavje.
V pregledanih poglavjih je bilo skupno 221 nalog, od tega 21 z medpodročno povezavo s
književnostjo, tj. 9,5 %. Povezovalni element je najpogosteje vsebina (52,4 %), pojavljajo pa
se še vsebina v kombinaciji z miselnimi postopki, veščinami in navadami (33,3 %) ter miselni
postopki, veščine in navade (14,3 %) (Slika 27).
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Slika 27: Delež posameznih povezovalnih elementov pri nalogah z medpodročno povezavo s književnostjo v učbeniku GJ1.

Naloge z medpodročno povezavo se najpogosteje nahajajo v uvodnem delu (38,1 %) in pri
analizi (42,8 %), bolj kot ne posamično pa se pojavljajo tudi v preostalih etapah učne enote −
pri ponavljanju in utrjevanju (4,8 %), sintezi in vrednotenju (9,5 %) in novih nalogah (4,8 %)54
(Slika 28).

54

Učbenik se dopolnjuje z delovnim zvezkom (Govorica jezika 1: slovenščina za 1. letnik gimnazij. Delovni zvezek
avtoric Karle Zajc - Berzelak, Irene Velikonja in Alenke Arbiter). Morda se naloge z medpodročno povezavo v
zadnjih etapah učne enote pogosteje pojavljajo v njem.
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Slika 28: Delež nalog z medpodročno povezavo s književnostjo v učbeniku GJ1 po posameznih etapah učne enote.

Dejavnost, ki jo naloge z medpodročno povezavo najpogosteje zahtevajo od dijakov, je v
90,5 % primerov pisno ali ustno odgovarjanje na vprašanja. Preostalih 9,5 % nalog zahteva
branje (Slika 29).

Branje
Odgovarjanje na
vprašanja

Slika 29: Dejavnosti, ki jih zahtevajo naloge z medpodročno povezavo s književnostjo v učbeniku GJ1.

Po zahtevnosti so naloge z medpodročno povezavo večinoma na nižjih taksonomskih stopnjah.
Glede na dimenzijo znanja (Slika 30) jih 19,0 % zahteva faktografsko, 76,2 % pa konceptualno
znanje. Glede na dimenzijo spoznavnih procesov (Slika 31) 4,8 % nalog zahteva pomnjenje,
52,4 % razumevanje, 4,8 % uporabo, 23,6 % analizo in 9,5 % vrednotenje. 4,8 % nalog
zahtevnosti ni mogoče določiti.
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Slika 30: Zahtevnost nalog z medpodročno povezavo s književnostjo v učbeniku GJ1 glede na dimenzijo znanja.

Slika 31: Zahtevnost nalog z medpodročno povezavo s književnostjo v učbeniku GJ1 glede na dimenzijo spoznavnih procesov.

Na pragu besedila 1
V učbeniku NPB1 sta izmed skupno 201 naloge v pregledanih poglavjih dve nalogi, ki se
povezujeta s književnostjo, in predstavljata 1 % nalog. Če upoštevamo še podatek, da se obe
nanašata na razlike med umetnostnimi in neumetnostnimi besedili, ki se jih v 1. letniku že tako
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ali tako obravnava pri pouku jezika, lahko sklepamo, da se avtorjem učbenika povezave s
književnostjo niso zdele pomembne in se jih zatorej niso trudili vzpostaviti.55
Pri obeh nalogah, ki se bolj ko ne naključno povezujeta s književnostjo, je povezovalni element
vsebina (Slika 32). Ena se pojavi pri analizi besedila, druga pa pri sintezi in vrednotenju56 (Slika
33). Obe zahtevata odgovor na vprašanje (Slika 34) in pa faktografsko znanje (Slika 35). Ena
naloga poleg tega zahteva še razumevanje, druga pa uporabo (Slika 36).
Vsebina
Dejavnost

Didaktične metode in
postopki
Kompetence
Miselni postopki, veščine
in navade
Učno orodje

Slika 32: Delež posameznih povezovalnih elementov pri nalogah z medpodročno povezavo s književnostjo v učbeniku NPB1.

55

Ponovno velja opomniti, da ima tudi ta učbenik pripadajoči delovni zvezek (Na pragu besedila 1. Delovni zvezek
za slovenski jezik v 1. letniku gimnazij, strokovnih in tehniških šol), ki ni bil analiziran in bi morda pokazal
drugačno sliko.
56
Ob tem velja omeniti, da NPB1 ne vključuje etape z novimi nalogami.

94

Uvod
Analiza
Ponavljanje in utrjevanje
Sinteza in vrednotenje
Nove naloge

Slika 33: Delež nalog z medpodročno povezavo s književnostjo v učbeniku NPB1 po posameznih etapah učne enote.

Branje
Govorjenje
Izpisovanje iz besedila
Odgovarjanje na
vprašanja
Pisanje
Poslušanje

Slika 34: Dejavnosti, ki jih zahtevajo naloge z medpodročno povezavo s književnostjo v učbeniku NPB1.
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Slika 35: Zahtevnost nalog z medpodročno povezavo s književnostjo v učbeniku NPB1 glede na dimenzijo znanja.

Slika 36: Zahtevnost nalog z medpodročno povezavo s književnostjo v učbeniku NPB1 glede na dimenzijo spoznavnih
procesov.

Primerjava učbenikov za jezik
Primerjava učbenikov za jezik v 1. letniku gimnazij pokaže, da največ povezav s književnostjo
vsebuje učbenik S1 (12,6 %), sledi mu učbenik GJ1 (9,5 %), najmanj pa učbenik NPB1 (1 %)
(Slika 37).
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12,0%
10,0%
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2,0%
0,0%
S1

GJ1

NPB1

Slika 37: Delež nalog z medpodročno povezavo s književnostjo pri učbenikih za jezikovni pouk.

Kot je razvidno s Slike 38, pri vseh treh učbenikih od povezovalnih elementov prevladuje
vsebina. Pri NPB1 je to tudi edini povezovalni element, pri S1 in GJ1 pa so opazni še miselni
postopki, veščine in navade ter slednji v kombinaciji z vsebino. Ker se pri S1 kot povezovalni
element pojavljajo tudi kompetence, lahko rečemo, da ima ta učbenik najbolj raznolik nabor
povezovalnih elementov.
120,0%
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%

S1

20,0%

GJ1

0,0%

NPB1

Slika 38: Primerjava deležev nalog z medpodročno povezavo pri učbenikih za jezikovni pouk glede na povezovalne elemente.

Naloge, ki se povezujejo s književnostjo, se najpogosteje nahajajo v uvodnem in analitičnem
delu učne enote, nekaj pa jih je tudi pri sintezi in vrednotenju (Slika 39). Pri ponavljanju in
utrjevanju snovi jih skorajda ni, kar je logično glede na to, da povezave s književnostjo
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prinašajo dodatno vrednost oz. motivacijo, ne predstavljajo pa temeljnih ciljev jezikovnega
pouka. Poleg tega moramo upoštevati tudi dejstvo, da vsem tem učbenikom pripada
komplementarni delovni zvezek, ki je namenjen ponavljanju in utrjevanju, vendar delovni
zvezki za potrebe te naloge niso bili pregledani, zato o morebitnih povezavah s književnostjo v
njih ne moremo soditi. Učbenik S1 izstopa po povezavah v sklopu novih nalog, ki je primerno
mesto za kompleksnejše naloge oz. naloge, ki odstopajo od osnovnih ciljev neke jezikovne
snovi.
60,0%
50,0%
40,0%
S1

30,0%

GJ1
20,0%

NPB1

10,0%
0,0%
Uvod

Analiza

Ponavljanje Sinteza in Nove naloge
in utrjevanje vrednotenje

Slika 39: Primerjava deležev nalog z medpodročno povezavo pri učbenikih za jezikovni pouk glede na etapo učne enote, v
kateri se te naloge nahajajo.

Med dejavnostmi, ki jih od dijakov zahtevajo naloge z medpodročno povezavo, močno izstopa
odgovarjanje na vprašanja, ostale dejavnosti pa se pojavljajo zgolj posamično (Slika 40). To je
verjetno povezano z etapami, v katerih se te naloge pojavljajo. Uvodni del je namreč usmerjen
v pripravo na obravnavo nove snovi, analiza in sinteza ter vrednotenje pa v samo snov, zato so
naloge krajše in usmerjene v točno določen odgovor, medtem ko nove naloge nudijo več
prostora za daljše dejavnosti in za preseganje okvirov dane snovi. To lahko vidimo na primeru
učbenika S1, ki ima 25,8 % nalog z medpodročno povezavo v sklopu novih nalog, hkrati pa na
ima najbolj raznolik nabor dejavnosti. Vse naloge v tem učbeniku, ki zahtevajo govorjenje ali
pisanje, torej tvorjenje daljšega besedila, se nahajajo med novimi nalogami.
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Slika 40: Primerjava deležev nalog z medpodročno povezavo pri učbenikih za jezikovni pouk glede na dejavnost, ki jo te naloge
zahtevajo od dijakov.

Zahtevnost nalog je glede na dimenzijo znanja nizka, saj prevladujeta faktografsko in
konceptualno znanje (metakognitivno ni nikoli zahtevano) (Slika 41), glede na dimenzijo
spoznavnih procesov pa je stanje drugačno – pomnjenja je malo, prevladuje razumevanje, zlasti
pri učbeniku GJ1, uporaba je izrazita pri učbeniku NPB1, učbenika GJ1 in S1 pa nato ponudita
tudi naloge na višjih taksonomskih stopnjah, torej z analizo in vrednotenjem, S1 pa celo z
ustvarjanjem, ki predstavlja najvišjo zahtevnostno stopnjo (Slika 42).
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Slika 41: Primerjava nalog z medpodročno povezavo pri učbenikih za jezikovni pouk glede na dimenzijo znanja.
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Slika 42: Primerjava nalog z medpodročno povezavo pri učbenikih za jezikovni pouk glede na dimenzijo spoznavnih procesov.

Po zgornji primerjavi učbenikov za jezikovni pouk lahko sklenemo, da medpodročnim
povezavam s književnostjo največ pozornosti posveča učbenik S1. Vsebuje namreč največji
delež nalog z medpodročno povezavo, te naloge pa vključujejo vse povezovalne elemente, se
pojavljajo v večini etap učne enote, usmerjajo k najbolj raznolikim dejavnostim in po
zahtevnosti segajo tudi na višje taksonomske stopnje. Poleg tega vsako novo poglavje uvede z
odlomkom neke pesmi.
Za njim ne zaostaja kaj dosti učbenik GJ1, ki je bil sicer izdan še pred prenovo učnega načrta
za gimnazije, a odlomek iz literarnega dela na koncu vsakega poglavja kaže na to, da so se
avtorji zavedali pomena medpodročnih povezav. To dokazujejo tudi naloge s tovrstnimi
povezavami, ki se pojavljajo v vseh etapah učne enote in se glede na dimenzijo spoznavnih
procesov uvrščajo tudi na višje taksonomske stopnje. Najslabše se je odrezal učbenik NPB1, ki
vsebuje le 1 % nalog z medpodročno povezavo, pa še te so, kot je bilo že ugotovljeno, posledica
učne vsebine, ki obravnava primerjavo umetnostnih in neumetnostnih besedil, ne pa stvar
premišljeno vzpostavljenih povezav.
Primerjava učbenikov za književnost in jezik
Če primerjamo deleže nalog z medpodročno povezavo v učbenikih za književnost z deleži teh
nalog v učbenikih za jezik, ugotovimo, da učbeniki za književnost vsebujejo več takšnih nalog,
saj celo SK1, ki ima med učbeniki za književnost najmanjši delež teh nalog (23,7 %), presega
učbenik za jezik, ki ima največji delež teh nalog – S1 (12,6 %). Vendar pa bi bilo na podlagi
teh deležev mogoče sklepati, da so avtorji učbenikov za književnosti bolj naklonjeni
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medpodročnim povezavam kot avtorji učbenikov za jezik, napačno, saj so deleži nalog z
medpodročno povezavo pri učbenikih za književnost večji na račun povezav preko
sporazumevalnih dejavnosti. Te so tradicionalno v domeni jezikovnega pouka in jih pri
pregledu nalog v učbenikih za jezik nisem upoštevala kot medpodročno povezavo. Poleg tega
je povezave z drugim področjem, konkretno z jezikovnim poukom, lažje vzpostaviti, če je
izhodiščna snov književno delo, saj je jezik njegov gradnik, medtem ko je v neko snov iz
jezikovnega pouka težje vplesti književnost oz. takšno povezovanje zahteva več iznajdljivosti,
še posebno glede na neusklajenost snovi z obeh področij v UN 2008.
V obeh kategorijah učbenikov sta največ pozornosti medpodročnim povezavam namenila
učbenika, ki ju je izdala založba Mladinska knjiga – UB1 in S1. Učbenika sta komplementarna,
o čemer priča že omenjeni znak »J« v učbeniku UB1, ki opozarja na povezave s snovjo iz
jezikovnega pouka v učbeniku S1. V slednjem sicer ni posebnega znaka, ki bi opozarjal na
snovi iz književnosti, so pa vprašanja, ki jih zastavlja ob posameznih umetnostnih besedilih,
zelo poglobljena in pogosto spominjajo na tista, ki jih srečamo ob analizi literarnih besedil v
učbenikih za književnost. Iz tega lahko sklepamo, da književnost ni namenjena le motivaciji,
temveč je znotraj jezikovnega pouka tudi samostojna učna snov.
Če primerjamo učbenike za obe področji še po posameznih elementih, ugotovimo, da je
povezovalni element pri učbenikih za jezikovni pouk najpogosteje vsebina, prav tako tudi pri
učbenikih za književnost. Pri prvih se naloge z medpodročno povezavo pogosto pojavljajo v
uvodnem delu, medtem ko je pri drugih to redkost, kar pomeni, da avtorji učbenikov
književnost pogosto postavljajo v vlogo uvodne motivacije za jezikovni pouk, jezikovne teme
pa le redko v vlogo uvodne motivacije za književni pouk.
Obe vrsti učbenikov kažeta razmeroma visok (od 25- do 50-odstotni) delež tovrstnih nalog v
fazi analize: pri učbenikih za književnost, kot že rečeno, zaradi analize jezika in sloga literarnih
besedil, pri učbenikih za jezik pa zaradi umetnostnih besedil, ki se pojavljajo kot uvodna
motivacija, kot eno izmed izhodiščnih besedil za obravnavo snovi (npr. odlomek o Barbari
Celjski iz romana Danes grofje Celjski in nikdar več Anne Wamberchtsamer ob drugih
neumetnostnih besedilih o tej osebi v GJ1) ali kot del neumetnostnega besedila (npr. oglas s
Kosovelovo pesmijo v S1). Učbeniki za književnost imajo posledično tudi visok, učbeniki za
jezik pa zelo nizek delež teh nalog v fazi ponavljanja in utrjevanja snovi. Pri sintezi in
vrednotenju so deleži pri obeh vrstah učbenikov precej nizki (okrog 10 %, z izjemo NPB1), več
povezav pa je v fazi novih nalog, ki je, kot že omenjeno, najprimernejša za medpodročne in
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medpredmetne povezave, pri čemer so jo učbeniki za književnost bolje izkoristili za
povezovanje z drugim področjem, saj imata dva učbenika v tej fazi vsaj 30-odstotni delež nalog.
Pri obeh vrstah učbenikov je najpogostejša dejavnost, ki jo zahtevajo naloge z medpodročno
povezavo, pisno ali ustno odgovarjanje na vprašanja, torej tvorjenje krajših besedil, medtem ko
se tvorjenje daljših besedil pojavlja le občasno. Predvidevamo lahko, da je to odraz tudi
siceršnjega stanja pri vseh nalogah, torej da je na splošno malo nalog, ki zahtevajo tvorjenje
daljšega besedila, ne glede na povezave.
Pri obeh vrstah učbenikov naloge z medpodročno povezavo najpogosteje zahtevajo
faktografsko in konceptualno znanje, torej znanje na nižjih zahtevnostnih stopnjah, glede na
dimenzijo spoznavnih procesov pa so si naloge v posameznih učbenikih tako različne, da težko
govorimo o kakšnem vzorcu pri enih in drugi učbenikih, razen o tem, da prevladuje
razumevanje, po najvišji kategoriji – ustvarjanju − pa poseže le po en učbenik iz vsake
kategorije – to sta že prej omenjena komplementarna učbenika UB1 in S1.

APLIKATIVNI DEL
Teoretična izhodišča so pokazala, da sta pouk jezika in pouk književnosti neločljivo povezana,
analiza učnega načrta pa, da marsikatere cilje lahko dosegamo le s sodelovanjem obeh področij
oz. da to sodelovanje omogoča pridobivanje bolj poglobljenega in celostnega znanja. Z
namenom preveriti, ali to drži tudi v praksi, je bila zasnovana učna enota z medpodročno
povezavo za 1. letnik gimnazij.
Načrtovanje medpodročne povezave pri pouku slovenščine izhaja iz smernic za načrtovanje
medpredmetne povezave, vendar ta povezava ne ustreza nobeni izmed vrst kurikularnih
povezav glede na njihove definicije, saj jo lahko načrtuje in izvede en sam učitelj v enem letniku
ali enem razredu. Njen namen je namreč v eno učno enoto povezati tiste snovi iz jezikovnega
in književnega pouka, ki se smiselno dopolnjujejo, in s tem po eni strani dijakom omogočiti
spoznavanje širše slike, reševanje problemskih situacij in uporabo znanja v novih okoliščinah,
po drugi strani pa racionalizirati obseg učne snovi.
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EKSPERIMENT

V

RAZREDU:

UČNA

ENOTA

Z

MEDPODROČNO

POVEZAVO POUKA JEZIKA IN KNJIŽEVNOSTI V 1. LETNIKU GIMNAZIJ
Eksperiment je bil izveden v dveh oddelkih 1. letnika na Gimnaziji Kranj, ki ju poučuje ista
profesorica. Učna enota z medpodročno povezavo je bila kot neodvisna spremenljivka uvajana
v eksperimentalno skupino − enega izmed prvih letnikov (v nadaljevanju razred A). Ali je bila
učna enota uspešna in so bili cilji medpodročne povezave doseženi, se je ob koncu enote
preverilo s kratkim preizkusom znanja. Povsem enak preizkus so pisali tudi dijaki v kontrolni
skupini (v nadaljevanju razred B), ki pa ni bila deležna omenjene učne enote.
Načrtovanje eksperimenta
Začetna ideja za medpodročno povezavo je bila, da bi se dijaki pripravili na glasno branje pesmi
kot umetnostnega besedila in enega neumetnostnega besedila ter ob tem ugotavljali, kakšno
vlogo pri enem in pri drugem besedilu igra pravorečje, osnovni cilj medpodročne povezave, ki
izhaja iz tega, pa bi bil ozavestiti dejstvo, da se »v poeziji /…/ glasovni nivo besed realizira na
bistveno drugačen način kot v vsakdanjem diskurzu« (Bizjak 1979: 1). Pri izboru pesmi je bilo
treba paziti, da pesem vsebuje dovolj različnih primerov kršitve pravorečne norme zaradi
metrične sheme, hkrati pa trudi nekaj primerov, ko pravorečna norma ni kršena. Poleg tega je
bilo pomembno tudi, da je pesem dijakom znana, torej da poznajo njeno vsebino in
interpretacijo, da bi se lahko osredotočili predvsem na njeno zgradbo in glasovno podobo.
Iskati je bilo torej treba v njihovem učbeniku za književnost. S pravorečnega vidika se je kot
najbolj zanimiva za obravnavo izkazala pesem Valentina Vodnika Zadovoljni Kranjec. Izbor
se je zdel še toliko primernejši, ker smo leta 2018 praznovali 260-letnico Vodnikovega rojstva.
Rdeča nit učne ure je bila radijska oddaja o Valentinu Vodniku, ki naj bi jo dijaki pripravili za
Prvi program Radia Slovenija. Ko bi ugotavljali, kaj vse bi lahko vključil v oddajo, bi omenili
tudi Vodnikov življenjepis in eno njegovo pesem. Na teh dveh besedilih – natančneje na izseku
iz Vodnikovega življenjepisa in pesmi Zadovoljni Kranjec – bi nadalje gradili učno uro. Dijaki
bi v razgovoru z učiteljem obnovili svoje znanje o pravorečju, o razlikah med umetnostnim in
neumetnostnim besedilom, o interpretativnem in neinterpretativnem branju in tudi – ker gre za
oddajo na nacionalnem radiu – o pomenu knjižnega jezika. V končni fazi bi glasno branje teh
dveh besedil tudi izvedli.
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Nosilna vloga v medpodročni povezavi je bila namenjena jezikovnemu pouku, književnosti pa
podporna vloga. Učna enota je bila zamišljena kot sklepna etapa učne teme, torej kot
ponavljanje, utrjevanje in vadenje že predelane učne vsebine, sistematiziranje učne snovi in v
končni fazi preverjanje znanja. Predvideno je bilo namreč, da bodo dijaki en mesec pred
koncem šolskega leta, ko je bila učna enota tudi izvedena, že seznanjeni z izbranimi vsebinami
in bomo lahko zatorej večino časa namenili njihovemu povezovanju in nadgrajevanju, vendar
pa se je izkazalo, da izbrani razred še ni obravnaval Zadovoljnega Kranjca, zato je bilo treba
učno enoto ustrezno prilagoditi.
Učna enota je bila tako z ene razširjena na dve šolski uri, pri čemer je bil precejšnji del prve
šolske ure namenjen obravnavi izbrane pesmi, zato se omenjenim učnim etapam pridružuje še
etapa usvajanja novih vsebin. S tem so se razširili tudi cilji književnega pouka, kar na prvi
pogled daje vtis, da ima književni pouk v medpodročni povezavi več kot le podporno vlogo,
vendar je treba poudariti, da je to posledica prilagajanja učne ure konkretnim okoliščinam.
Kot je bilo že omenjeno, vsako področje vstopa v povezavo s svojimi cilji. V učni pripravi, ki
se nahaja v Prilogi 3, so za učno enoto z medpodročno povezavo podrobno opredeljeni cilji za
jezikovni in književni pouk, cilji za medpodročno povezavo in splošni cilji predmeta
slovenščina v gimnazijah, na tem mestu pa naj izpostavimo le cilje medpodročne povezave. Ti
so:


dijaki ponovijo razlike med umetnostnimi in neumetnostnimi besedili;



primerjajo

funkcijo

pravorečja

pri

umetnostnih

(pesmi)

in

neumetnostnih

(informativnih) besedilih;


primerjajo pripravo na glasno branje umetnostnega in neumetnostnega besedila in
pojasnijo, zakaj je priprava v obeh primerih pomembna;



svoja spoznanja uporabijo na primeru novih besedil.

V skladu s temi cilji je bil zasnovan tudi preizkus znanja (Priloga 13). Vprašanja so bila
zastavljena tako, da so jih imeli možnost uspešno rešiti tudi dijaki iz kontrolne skupine. To
pomeni, da niso zahtevala nobenega specifičnega znanja, ki so ga pridobili dijaki v
eksperimentalni skupini z učno enoto z medpodročno povezavo, zahtevala pa so povezovanje
že pridobljenega znanja pri pouku jezika in književnosti. Predpostavljeno je bilo, da bodo dijaki
iz eksperimentalne skupine pri tem uspešnejši, saj so povezovanje znanj vadili pri pouku.
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Hipoteze
1. hipoteza: Pri prvi nalogi, ki sprašuje, kdaj moramo biti pozorni na pravorečje, bodo dijaki
razreda A pogosteje omenjali glasno branje oz. govorjenje tako umetnostnih in neumetnostnih
besedil kot dijaki razreda B. Ti bodo večinoma omenjali le neumetnostna besedila. Dijaki
razreda A bodo zato pri tej nalogi dosegli višje povprečje točk.
2. hipoteza: Pri reševanju prvega dela druge naloge, ki vsebuje dva verza iz pesmi Celjska
romanca Antona Aškerca in dijake sprašuje, kateri samoglasnik je naglašen v besedi redovnik,
bodo dijaki razreda A in razreda B enako uspešni.
3. hipoteza: Pri reševanju drugega dela druge naloge bodo uspešnejši dijaki razreda A. Dijaki
obeh razredov bodo zaradi možnosti uporabe spletnega portala Fran, kjer lahko preverijo
pravilno izgovarjavo besede redovnik, na vprašanje, ali bi v dani povedi iz spletnega članka
besedo redovnik naglasili enako kot v pesmi, sicer v enaki meri odgovarjali z NE, vendar pa
bodo dijaki razreda A pogosteje podali pravilno utemeljitev kot dijaki razreda B.
4. hipoteza: Dijaki razreda A bodo pri preizkusu znanja v povprečju dosegli več točk kot dijaki
razreda B.
Izvedba eksperimenta
Učna enota je bila izvedena v četrtek, 24. maja 2018, na Gimnaziji Kranj v dveh zaporednih
šolskih urah. Dijaki razreda A so bili motivirani za delo, zato je izvedba potekala po načrtu.
Preizkus so pisali ob koncu učne enote. En dan pred tem, tj. v sredo, 23. maja 2018, so preizkus
reševali dijaki razreda B. Oboji so imeli za reševanje na voljo 10 min časa, pri reševanju
glasoslovnih nalog pa so si lahko pomagali s spletnim portalom Fran.
Rezultati preizkusa
Pri prvi nalogi (Kdaj moramo biti pozorni na pravorečje?) sta bili možni dve točki: eno so dijaki
dobili, če so omenili govorjena neumetnostna besedila (oz. situacije, v katerih tvorimo
neumetnostna besedila, npr. govorni nastop, nastop v medijih, pogovor z osebo z višjim
družbeni statusom ipd.), drugo pa, če so omenili glasno branje ali recitacijo neumetnostnih
besedil. Eno točko so dobili tudi tisti, ki so omenjali enakopisnice, pri katerih je izgovor
pomensko razločevalen.
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Hipoteza, da bodo dijaki razreda A pogosteje omenjali obe vrsti besedil kot dijaki razreda B, se
je potrdila (Slika 43). V razredu A je namreč obe vrsti besedil omenilo 40,0 % dijakov, v razredu
B pa 6,5 %. Potrjena je tudi hipoteza, da bodo dijaki razreda B večinoma omenjali le
neumetnostna besedila – takšnih je bilo namreč 67,7 %, in pa hipoteza, da bodo dijaki razreda
A pri tej nalogi v povprečju dosegli višje število točk. V tem razredu je bilo namreč povprečno
število točk, ki jih je dosegel en dijak, 1,40, kar je 0,55 točke več, kot jih je v povprečju dosegel
dijak v razredu B (0,85).
Vseeno pa preseneča dejstvo, da je tudi 40 % dijakov razreda A omenilo samo neumetnostna
besedila, torej enak odstotek, kot je omenil obe vrsti besedil. Po teh rezultatih lahko sklepamo,
da dijaki, kljub temu da je bilo v učni enoti poudarjeno pravorečje tudi pri interpretativnem
branju pesmi, tega povezujejo predvsem z neumetnostnimi besedili, saj o njem največ govorijo
pri jezikovnem pouku. Vzrok bi verjetno lahko iskali tudi v tem, da se z medpodročnim
povezovanjem ne srečujejo kontinuirano.
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Slika 43: Primerjava deležev posameznih odgovorov dijakov razreda A in dijakov razreda B pri prvi nalogi.

Pri prvem delu druge naloge se hipoteza, da bodo dijaki obeh razredov enako uspešni pri
prepoznavanju naglašenega samoglasnika, ni potrdila. V razredu A je namreč pravilno
odgovorilo 60,0 % dijakov, v razredu B pa 38,7 % (Slika 44). Pričakovati je bilo, da bodo brez
težav prepoznali naglašeni samoglasnik, saj je bil naglas v besedi označen z naglasnim
znamenjem, poleg tega pa se je dalo nanj sklepati tudi po rimi, tako naglasi kot rime pa so jim
bili že poznana snov. Manjši odstotek uspešnosti v razredu B bi verjetno lahko pripisali temu,
da jih je zavedel naglas, ki so ga za dano besedo našli na spletnem portalu Fran.
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Slika 44: Primerjava deležev pravilnih in napačnih odgovorov v prvem delu druge naloge med razredoma A in B.

V celoti se ni potrdila niti tretja hipoteza, da bodo dijaki obeh razredov v enaki meri obkrožili
odgovor NE (pravilni odgovor) na vprašanje, ali bi v informativnem neumetnostnem besedilu
dano besedo naglasili enako kot v pesmi. Dijaki razreda A so namreč pravilno odgovorili v 76,0
%, dijaki razreda B pa v 58,1 % (Slika 45). Vseeno je odstotek v obeh razredih visok, kar
pomeni, da so se tudi dijaki razreda B, ki na razlike med pesmimi in informativnimi
neumetnostnimi besedili niso bili posebej opozorjeni, zavedali razlik med obema vrstama
besedil, vendar jih niso znali definirati, na kar kaže nizek odstotek popolnoma pravilnih in delno
pravilnih utemeljitev.
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Slika 45: Primerjava deležev pravilnih in nepravilnih odgovorov v drugem delu druge naloge v razredih A in B.
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Kot popolnoma pravilna utemeljitev se je štel odgovor v smislu, da naglas v pesmi odstopa od
pravorečne norme zaradi rime ali metruma, v članku s spleta, ki je informativno neumetnostno
besedilo, pa se moramo pri glasnem branju držati pravorečne norme. Dijaki so zanj dobili eno
točko. Kot delno pravilna utemeljitev, za katero so prejeli 0,5 točke, so veljali odgovori, da je
v dani besedi v članku naglašen o, da je naglas drugačen, ker gre za različni vrsti besedil, da je
naglas v pesmi drugačen zaradi rime ipd.
V razredu A je popolnoma pravilno utemeljitev podalo 44,0 % dijakov, delno pravilno
utemeljitev pa 12,0 %, v razredu B pa je bilo popolnoma pravilnih utemeljitev 16,1 %, delno
pravilnih pa 19,4 % (Slika 46). Če te rezultate združimo, lahko rečemo, da je v razredu A točke
za utemeljitev doseglo 56,0 % dijakov, v razredu B pa 35,5 %. Dijak razreda A je pri tej
utemeljitvi, ki je bila vredna največ eno točko, v povprečju dosegel 0,5 točke, dijak razreda B
pa 0,26 točke. Tako se je potrdila hipoteza, da bodo dijaki razreda A pogosteje podali pravilno
utemeljitev kot dijaki razreda B.
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Slika 46: Delež popolnoma pravilnih, delno pravilnih in napačnih utemeljitev pri drugi nalogi v razredih A in B.

Dijaki so na testu lahko dosegli največ 5 točk. V razredu A je bilo povprečje 3,26 točke, v
razredu B pa 2,08. S tem se je potrdila še zadnja hipoteza, da bodo dijaki razreda A v povprečju
dosegli več točk kot dijaki razreda B.
Rezultati preizkusa znanja torej kažejo, da so bili pri vseh nalogah in pri preizkusu kot celoti
uspešnejši dijaki razreda A, tj. razreda, ki je bil deležen učne enote z medpodročnim
povezovanjem. Iz tega lahko sklepamo, da dijaki lažje povezujejo znanja z obeh področij, če
jih pri tem usmerja učitelj, in da uspešneje vzpostavljajo medpodročne povezave v novih
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situacijah, če so pred tem dobili zgled pri pouku. S tem smo dobili tudi potrditev, da so bili cilji
medpodročne povezave, ki so bili zastavljeni v učni pripravi, doseženi.
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ZAKLJUČEK
V okviru magistrskega dela so bila zbrana teoretična spoznanja o medpredmetnem oz.
medpodročnem povezovanju, na podlagi katerih je bilo ugotovljeno, da ključnih kompetenc, ki
so kompleksne in po svoji naravi interdisciplinarne, ni mogoče razvijati pri enem samem
predmetu, pač pa šele z medpredmetnim in kroskurikularnim povezovanjem. Smisel
medpredmetne oz. medpodročne povezave je torej v tem, da v pouk vnese neko dodatno
vrednost, da uresničuje cilj oz. cilje, ki jih eno področje samo ne more uresničiti.
Posebna pozornost je bila namenjena medpodročnemu povezovanju pri pouku slovenščine v
gimnazijah, natančneje povezovanju pouka jezika in književnosti. Ugotovljeno je bilo, da je kot
povezovalni element pri tovrstnih povezavah najbolj smiselno izbrati vsebino, dejavnost ali
problemsko vprašanje, glede načina izvajanja medpodročne povezave pa je smiselno, da sledi
modelu pouka tistega področja, ki ima nosilno vlogo. Znotraj tega modela potem razmislimo o
najprimernejših oblikah in metodah, aktivnostih, materialnih in virih, skratka upoštevamo vsa
pravila za dobro načrtovanje pouka. Prednosti tako načrtovanega pouka so v racionalizaciji
obsega snovi, razvijanju sporazumevalne, kulturne in medkulturne zmožnosti, jezikovne
kulturne zavesti, nacionalne in državljanske zavesti in kritičnega razmišljanja ter ne nazadnje v
osebnostni rasti učencev ob srečevanju z vsemi razsežnostmi jezika.
V praktičnem delu so bili z vidika medpodročnih povezav analizirani učni načrt za predmet
slovenščina v gimnazijah iz leta 2008 ter učbeniki za jezik in književnost v prvem letniku
gimnazij. Za UN 2008 je bilo ugotovljeno, da je odprt za medpodročno povezovanje, ne ponuja
pa konkretnih usmeritev in spodbud. Njegova odprtost se kaže v izbirnosti vsebin in
sporazumevalnih dejavnosti ter v avtonomiji, ki jo daje učiteljem, da po lastni presoji
razporejajo učno snov po letnikih.
Pisci učbenikov so izkoristili njegovo odprtost in v iskanju možnosti za medpodročno
povezovanje presegli učni načrt. Vsebovanost medpodročnih povezav v učbenikih se razlikuje
od učbenika do učbenika, ugotovljeno pa je bilo, da učbeniki za književnost na splošno
vsebujejo več medpodročnih povezav kot učbeniki za jezik. Pri obeh vrstah učbenikov je pri
nalogah z medpodročno povezavo povezovalni element najpogosteje vsebina, najpogostejša
dejavnost je pisno ali ustno odgovarjanje na vprašanja, naloge pa najpogosteje zahtevajo znanje
na nižjih zahtevnostnih stopnjah.
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V aplikativnem delu je bila oblikovana učna priprava za učno enoto z medpodročnim
povezovanjem pouka jezika in književnosti, ki je bila kasneje tudi izvedena v razredu
(eksperimentalna skupina). Uspešnost učne enote je bila preverjena s kratkim preizkusom
znanja, ki sta ga reševali eksperimentalna in kontrolna skupina (razred, ki ni bil deležen učne
enote z medpodročno povezavo). Rezultati preizkusa so pokazali, da so bili pri posameznih
nalogah in pri preizkusu kot celoti uspešnejši dijaki razreda tistega razreda, ki je bil deležen
učne enote z medpodročnim povezovanjem. Iz tega lahko sklepamo, da dijaki lažje povezujejo
znanja z obeh področij, če jih pri tem usmerja učitelj, in da uspešneje vzpostavljajo
medpodročne povezave v novih situacijah, če so pred tem dobili zgled pri pouku. V praksi so
bile tako potrjene teoretične ugotovitve, da lahko z medpodročnimi povezavami določene cilje
pri pouku slovenščine dosegamo učinkoviteje, kot če ločujemo področji, in da takšno
povezovanje omogoča pridobivanje bolj poglobljenega in celostnega znanja.
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POVZETEK
Medpredmetno oz. medpodročno povezovanje je celosten didaktični pristop, ki na ravni
predmetov oz. področij in na ravni celotnega kurikula povezuje znanja, vsebine in učne
spretnosti. Sodobne izobraževalne politike v svetu mu posvečajo veliko pozornosti na vseh
ravneh izobraževanja, saj je cilj sodobnega vzgojno-izobraževalnega sistema razvoj ključnih
kompetenc, ki so kompleksne in po svoji naravi interdisciplinarne ter jih zato ni mogoče doseči
pri enem samem predmetu, pač pa šele z medpredmetnim in kroskurikularnim povezovanjem.
Smisel medpredmetne oz. medpodročne povezave je v tem, da uresničuje cilj oz. cilje, ki jih
eno področje samo ne more uresničiti. Načrtovanje se mora zatorej začeti z določanjem tistih
pričakovanih dosežkov oz. rezultatov, ki so skupni vsem sodelujočim področjem, nato pa vsako
področje določi tudi svoje lastne cilje glede na vlogo, ki jo ima v medpodročni povezavi.
Področje z nosilno vlogo v povezavo vstopa s ključnimi in najbolj kompleksnimi cilji, področje
s poudarjeno vlogo pripomore k uresničitvi skupnega cilja in hkrati uresničuje še nekatere svoje
cilje, področje s podporno vlogo pa sicer podpira skupni cilj, vendar nanj ni nedeljivo vezano.
Ko smo izbrali predmete oz. področja, ki se bodo povezovala, ter določili njihove vloge in cilje,
določimo še, na kakšne načine se bodo povezovala oz. določimo povezovalne elemente.
Izbiramo lahko med vsebinami, dejavnostmi, metodami, postopki, problemskim vprašanjem,
posameznimi kompetencami in (makro)koncepti. Medpredmetno povezovanje poleg vsega
naštetega zahteva tudi fleksibilno organiziran pouk in pripravljenost učiteljev za sodelovalno
delo ter njihovo ustrezno usposobljenost.
Pouk slovenščine je že tradicionalno razdeljen na pouk književnosti in pouk jezika. Tudi
najnovejši učni načrt iz leta 2008 jasno ločuje cilje in vsebine jezikovnega in književnega pouka
in predpisuje, da vsakemu pripada polovica učnih ur. Takšna razdeljenost zbuja občutek, da sta
jezik in literatura dve povsem ločeni področji, a sta v resnici neločljivo povezana (jezik je
namreč temeljno gradivo za literaturo, literatura pa je medij jezika), zato bi bilo v pouk
slovenščine smiselno, z vidika razvijanja ključnih kompetenc pa pravzaprav nujno, uvajati
medpodročne povezave znotraj predmeta samega.
Glede na vlogo področij obstajajo tri možnosti povezave: vodilno vlogo ima pouk književnosti,
pouk jezika pa ima podporno vlogo; vodilno vlogo ima pouk jezika, podporno pa pouk
književnosti; obe področji sta enakovredni. Glede na obseg povezave se lahko odločimo za
povezavo, ki zajema le eno etapo učne enote, povezavo, ki zajema le nekatere etape učne enote,
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povezavo, ki obsega celotno učno enoto ali povezavo, ki obsega celoten učni sklop. Glede
načina izvajanja medpodročne povezave je smiselno, da sledi modelu pouka tistega področja,
ki ima nosilno vlogo. Znotraj tega modela potem razmislimo o najprimernejših oblikah in
metodah, aktivnostih, materialih in virih, skratka upoštevamo vsa pravila za dobro načrtovanje
pouka.
Strokovnjaki s področja didaktike jezika in književnosti možnosti za povezovanje obeh področij
vidijo predvsem v dejavnostih, miselnih postopkih, veščinah in navadah, kompetencah in
konceptih, prednosti pa v racionalizaciji obsega snovi, razvijanju sporazumevalne, kulturne in
medkulturne zmožnosti, jezikovne kulturne zavesti, nacionalne in državljanske zavesti in
kritičnega razmišljanja ter ne nazadnje v osebnostni rasti učencev ob srečevanju z vsemi
razsežnostmi jezika.
Analiza Učnega načrta za pouk slovenščine v gimnazijah iz leta 2008 je pokazala, da je ta odprt
za medpodročno povezovanje, ne ponuja pa kaj dosti konkretnih usmeritev in spodbud. Njegova
odprtost se kaže v izbirnosti vsebin in sporazumevalnih dejavnosti ter v avtonomiji, ki jo daje
učiteljem, da po lastni presoji razporejajo učno snov po letnikih. K povezovanju jezikovnega in
književnega pouka usmerja s ključnimi kompetencami kot povezovalnimi elementi, na ravni
ciljev in vsebin pa povezav v glavnem ne predvideva, čeprav se v določenih točkah pokrivajo.
Z vidika medpodročnih povezav so bili analizirani tudi učbeniki za književnost in jezik v 1.
letniku gimnazij. Med učbeniki za književnost največ povezav ponuja Umetnost besede 1,
najmanj pa Svet književnosti 1, med učbeniki za jezik pa največ Slovenščina 1 in najmanj Na
pragu besedila 1. Učbeniki za književnost na splošno vsebujejo več medpodročnih povezav kot
učbeniki za jezik. Pri obeh vrstah učbenikov je pri nalogah z medpodročno povezavo
povezovalni element najpogosteje vsebina, najpogostejša dejavnost je pisno ali ustno
odgovarjanje na vprašanja, naloge pa najpogosteje zahtevajo znanje na nižjih zahtevnostnih
stopnjah.
Z namenom preveriti učinkovitost medpodročne povezave pri pouku slovenščine je bil
zasnovan eksperiment v razredu. Izveden je bil v dveh oddelkih 1. letnika gimnazije, ki ju
poučuje ista profesorica. Učna enota z medpodročno povezavo je bila kot neodvisna
spremenljivka uvajana v enega izmed oddelkov. Ali je bila uspešna in so bili cilji medpodročne
povezave doseženi, se je ob koncu enote preverilo s kratkim preizkusom znanja. Povsem enak
preizkus so pisali tudi dijaki v drugem oddelku, ki ni bil deležen omenjene učne enote. Rezultati

113

preizkusa so pokazali, da so bili pri vseh nalogah in pri preizkusu kot celoti uspešnejši dijaki
razreda tistega razreda, ki je bil deležen učne enote z medpodročnim povezovanjem. Iz tega
lahko sklepamo, da dijaki lažje povezujejo znanja z obeh področij, če jih pri tem usmerja učitelj,
in da uspešneje vzpostavljajo medpodročne povezave v novih situacijah, če so pred tem dobili
zgled pri pouku. S tem smo dobili tudi potrditev, da lahko z medpodročnimi povezavami
določene cilje pri pouku slovenščine dosegamo učinkoviteje in da takšno povezovanje omogoča
pridobivanje bolj poglobljenega in celostnega znanja.
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Učbenik

Poglavje

Zap.
št.

Medpodročna povezava

Povezovalni
element

Etapa
učne enote

Dejavnost

Dimenzija
znanja

B1

Srednji vek na
Slovenskem

1

Rokopisna besedila, najdena
v Freisingu, imenujemo
danes »spomeniki«. Kaj
pomeni beseda spomenik in
kako povezujete njen pomen
s poimenovanjem tega
najstarejšega besedila v stari
slovenščini? (str. 179)
Obnovite drugi Brižinski
spomenik. (str. 179)
V drugem Brižinskem
spomeniku je večkrat
imenovan hudič, vendar
pogosto z drugim,
sinonimnim izrazom. Iz
besedila izpišite vsa
poimenovanja za hudiča. Kaj
je zapisovalec tako dosegel?
Ali je v besedilu še kakšna
druga skupina sinonimov?
(str. 179)
Koliko povedi je v homiliji
do tega mesta in koliko za
njim? (str. 179)

vsebina

analiza

odgovor

konceptualno

Dimenzija
spoznavnih
procesov
razumevanje

dejavnost

analiza

govorjenje

faktografsko

razumevanje

vsebina

analiza

odgovor

konceptualno

analiza

vsebina

analiza

odgovor

konceptualno

uporaba

2
3

4

5

6

7

Poiščite znanstvenokritično
izdajo Brižinskih
spomenikov in glasno
preberite fonetično zapisan
drugi Brižinski spomenik.
Pri tem skušajte izgovarjati
tudi glasove, ki so bili
značilni za staro slovenščino
/…/. Kateri so ti glasovi?
(str. 179)
Slovenska akademija
znanosti ni umetnosti je
pripravila prvi celoviti
zvočni zapis tisoč let stare
slovenščine. Na
kaseti/zgoščenki so Brižinski
spomeniki govorno
sinhronizirani. Prisluhnite tej
govorni interpretaciji in ob
tem raziskujte glasovno
podobo drugega Brižinskega
spomenika. (str. 179)
Preberite kitico velikonočne
pesmi iz Stiškega rokopisa.
Nato si oglejte fotografijo
izvirnega rokopisnega
besedila. Ali »najdete« na
njem to znamenito prvo
zapisano pesem v
slovenskem jeziku? (str.
180)

dejavnost

n. n.

odgovor

faktografsko

pomnjenje

dejavnost

n. n.

poslušanje

/

/

dejavnost

analiza

branje

faktografsko

pomnjenje
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8

9

10

11

12

Jezik te kitice že kaže vplive
narečne razcepljenosti v
naših deželah. Ali najdete v
kitici kakšno besedo, ki ne
sodi v knjižni jezik? /…/ Ali
je v kitici kakšna prevzeta
beseda? (str. 180)
Pomislite na drugi Brižinski
spomenik. Kakšen je jezik v
njem? Po rabi tujih in
narečnih izrazov ga
primerjajte s Stiškim
rokopisom. (str. 180)
V kateri slovnični osebi je
napisana pesem Služba
ženski in kdo je
izpovedovalec? (str. 182)
Obnovite besedilo Služba
ženski tako, da iz
posameznih verzov izpišete
dogodke, o katerih poje
pesem. (str. 182)
Iz zgodovinskih virov in s
spleta se natančneje poučite
o Ulrichovem obisku na
Koroškem. O tem pripravite
strokovni prispevek, pri
čemer upoštevajte navedbo
ustreznega (izbranega) vira.
(str. 182)

vsebina

analiza

odgovor

faktografsko

uporaba

vsebina

analiza

odgovor

faktografsko

razumevanje

vsebina

analiza

odgovor

faktografsko

pomnjenje

dejavnost

analiza

pisanje

konceptualno

razumevanje

didaktične
m./p.

n. n.

pisanje

konceptualno

ustvarjanje
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13

14

15

Reformacija

1

2

Kaj so Brižinski spomeniki?
Kdaj so nastali in katero
jezikovno podobo
slovenščine izražajo? (str.
187)
Med ohranjenimi pisnimi
viri iz srednjeveškega
obdobja na Slovenskem so
tudi prve natisnjene besede v
slovenskem jeziku. To sta
dve gesli slovenskih
uporniških tlačanov /…/.
Natisnjeni sta med nemškim
besedilom v t. i. Puntarski
pesmi. /…/ Natančno si
oglejte Puntarsko pesem. Ali
najdete na njej znamenite
besede? (str. 187)
V okviru projektnega dela o
srednjem veku se lahko
ukvarjate s srednjeveško
književnostjo. /…/ (str. 188)
Besedilo skušajte prebrati na
glas, tako da vsakdo prebere
eno poved. Sproti prevajajte
v sodobni jezik. Katere
razlike opazite? (str. 253)
Zadnja dva odstavka zapišite
v sodobnem knjižnem
(zbornem) jeziku. (str. 253)

vsebina

p&u

odgovor

faktografsko

pomnjenje

vsebina

n. n.

branje

faktografsko

pomnjenje

didaktične
m./p.

n. n.

pisanje

proceduralno

ustvarjanje

dejavnost

analiza

odgovor

proceduralno

analiza

dejavnost

p&u

pisanje

proceduralno

uporaba
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3

4
5

6
7

8

Na spletni strani /…/ si
oglejte posnetka izjav
pesnikov Cirila Zlobca in
Toneta Pavčka o Trubarju in
dnevu reformacije ter ju
pisno povzemite. (str. 253)
Berilo najprej na glas
preberite in na kratko
obnovite. (str. 254)
O katerih slovenskih
narečjih govori Trubar v
predgovoru? Katero se mu
zdi dovolj razumljivo in
primerno za podlago
knjižnemu jeziku? (str. 254)
Za kakšno besedišče se je
odločil? Zakaj? (str. 254)
Kako razumete pojem
čistosti jezika? Razpravljajte
o jezikovni čistosti
slovenščine v Trubarjevem
in sodobnem času. (str. 254)
Tudi v tem kratkem
odlomku je prepoznaven
Trubarjev odnos do
Slovencev. /…/ V knjigi
Slovenski protestantski pisci
/…/ preberite še njegov uvod
v Ta prvi dejl tiga Noviga
testamenta. Ta odnos pisno
označite ter razložite. (str.
254)

dejavnost

n. n.

pisanje

konceptualno

razumevanje

dejavnost

analiza

govorjenje

faktografsko

razumevanje

vsebina

analiza

odgovor

faktografsko

razumevanje

vsebina

analiza

odgovor

faktografsko

razumevanje

m. p./v./n.

s&v

govorjenje

konceptualno

vrednotenje

dejavnost

n. n.

pisanje

konceptualno

analiza
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9

10

11

12

Po poslušanju
interpretativnega branja tudi
sami vsaj dvakrat glasno
preberite besedilo. Kaj v
Trubarjevem načinu
izražanja najbolj opazite?
(str. 255)
V odlomku poiščite nekaj
značilnosti Trubarjevega
jezika: dolenjske narečne
besede, nižje pogovorne
izraze, popačenke iz
nemščine, besedni red po
nemškem zgledu idr. (str.
255)
Na spletni strani /…/
preberite članek Glasba v
času reformacije na
Slovenskem, na spletni
strani portala Vedež pa
zapisa o protestantskem
petju oz. pesmaricah ter o
Trubarjevem pojmovanju
petja. Napišite komentar o
prebranem /…/. (str. 257)
Na spletni strani portala
Vedež in v zgodovinskih
virih raziščite, katere tegobe
je v 16. stol. prestajalo
slovensko ljudstvo, ter
poročajte o njih v govornih
nastopih. (str. 263)

vsebina

analiza

odgovor

faktografsko

pomnjenje

vsebina

analiza

izpisovanje

faktografsko

pomnjenje

dejavnost

n. n.

pisanje

konceptualno

ustvarjanje

dejavnost

n. n.

govorjenje

konceptualno

ustvarjanje

128

13

14

15

16

17

18

Naštejte slovanske narode in
države, v katerih živijo.
Razdelite njihove jezike v tri
skupine in razložite, zakaj so
si ti jeziki podobni. (str. 264)
Prostovoljec naj pripravi
referat, v katerem bo
sošolcem podrobneje
prikazal Trubarjevo življenje
na podlagi omenjenih
Jančarjevih televizijskih
iger. (str. 266)
Glasno preberite tisti
govorni nastop, ki pove, v
čem so se stališča
protestantov razlikovala od
stališč katoličanov. (str. 266)
Ovrednotite dosežke
slovenske reformacije. Ti so:
slovenski knjigi, začetki
knjižnega jezika, prevod
celotnega Svetega pisma,
slovnica slovenskega jezika,
/…/, začetki šolstva (pouk
branja). (str. 268)
Naštejte in označite vrste
besedil, ki jih je poznala
slovenska reformacija. (str.
268)
Povežite avtorje z njihovimi
knjižnimi izdajami in

vsebina

n. n.

odgovor

faktografsko

pomnjenje

dejavnost

p&u

govorjenje

konceptualno

ustvarjanje

dejavnost

p&u

branje

/

/

vsebina

s&v

odgovor

faktografsko

vrednotenje

vsebina

p&u

odgovor

faktografsko

pomnjenje

vsebina

p&u

odgovor

faktografsko

pomnjenje
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19

Protireformacija in barok na
Slovenskem

1

2
3
4

posameznimi besedili. (str.
268)
V letu 2008 smo po vsej
Sloveniji praznovali
500-letnico Trubarjevega
rojstva /…/. Več o tem lahko
preberete na spletni strani
/…/, kjer najdete tudi
celovito predstavitev avtorja,
njegovega ustvarjanja, dobe,
v kateri je živel, idr.
Razdelite si naloge po
vsebinah, ki jih ponuja
spletna stran, in o teh
vsebinah natančneje
poročajte v govornih
nastopih. (str. 268)
Vživite se v pridigarjevo
vlogo in glasno preberite
poljuben del prvega
odlomka. (str. 291)
Pripravite okroglo mizo o
odnosih med mladimi in
njihovimi starši. (str. 291)
Prevedite odlomek v
sodobni knjižni jezik. (str.
293)
V pismu staršem opišite
primer, ko se vam njihovo
dejanje ni zdelo izraz
ljubezni do vas. (str. 294)

vsebina

n. n.

govorjenje

faktografsko

razumevanje

dejavnost

n. n.

branje

/

/

dejavnost

n. n.

govorjenje
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ustvarjanje
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n. n.

pisanje

proceduralno
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n. n.
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konceptualno

uporaba
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9

10
Književnost
razsvetljenstva
na Slovenskem

1

Primerjajte vero starih
Slovanov s krščanstvom;
povejte, kaj misli o njej
Valvasor, in preberite poved,
s katero lahko utemeljite
odgovor. (str. 300)
Označite Valvasorjev odnos
do verovanja v čarovnice.
(str. 300)
O koliko uporih govori
odlomek? (str. 300)
Kateri znani slovenski
pesnik je uporabil
Valvazorjev zapis o povodni
pošasti kot podlago svoje
pesmi? Pesem poiščite v
njegovi zbirki in primerjajte
dogodke v obeh besedilih.
(str. 300)
Valvazorjevo delo Slava
vojvodine Kranjske je
vsebinsko raznoliko.
Pojasnite, kaj vse obsega in
kakšen je njegov pomen.
(str. 306)
Pripravite referat o bogati
baročni umetnosti na
Slovenskem. (str. 306)
Katero estetsko vlogo imajo
po vašem mnenju
manjšalnice (deminutivi)?
Ste v pesmi opazili še katere

vsebina

analiza

odgovor

konceptualno

razumevanje
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analiza

odgovor

konceptualno

razumevanje
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analiza
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analiza
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analiza
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druge oblikovne in slogovne
značilnosti? (str. 324)

2

3

4

5

6

Kateri ubeseditveni postopek
prevladuje v besedilu: opis,
pripoved, dialog, razlaga,
nagovor? (str. 325)
Stran iz dnevnika: Srečna
samota. V krajšem in izvirno
oblikovanem doživljajskoproblemskem zapisu zberite
nekaj svojih vtisov in misli o
gorah. (str. 325)
V prvi polovici leta 2008 je
Slovenija vodila Evropsko
unijo in torej po svoje
uresničila
Ilirijino/Vodnikovo preroško
željo. Kateri njegovi verzi so
se do danes potrdili? (str.
328)
V čem je Vodnikov
življenjepis drugačen od
uradnega, s kakršnim se
moramo predstaviti danes?
(str. 329)
Napišite humorno različico
svojega življenjepisa. (str.
329)

vsebina

analiza

odgovor

konceptualno

analiza

dejavnost

n. n.
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odgovor
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uporaba
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8

9

10

11
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UB1

Srednjeveška
književnost na
Slovenskem

1

Na katere dogodke opozarja
Vodnik svoje bralce? Kako
jim prilagaja novice? Je
njegovo poročanje
zanimivo? (str. 330)
Poiščite nekaj vsebinskih in
slogovnih značilnosti
Vodnikovega
publicističnega pisanja. (str.
330)
Prevedite novico v sodobno
slovenščino. Pazite na
glagolski čas poročanja in
poročani govor. (str. 330)
Iz navedenih odlomkov
skušajte rekonstruirati
Zoisov »literarni program«
in družbeno jezikovne
utemeljitve zanj, povzemite
njegove nasvete in ideje.
Katere literarne in miselne
vplive kažejo? (str. 340)
Označite Vodnikovo
pesniško in publicistično
delo. (str. 346)
Naštejte temeljne pridobitve
slovenskega razsvetljenstva.
(str. 346)
Kaj poimenujemo z izrazom
pismenstvo? (str. 218)

vsebina

analiza

odgovor

konceptualno

razumevanje

vsebina

analiza

odgovor

konceptualno

analiza

dejavnost
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faktografsko

pomnjenje

133

2
3

4

5

6

Katera so glavna besedila
slovenskega srednjeveškega
pismenstva? (str. 218)
Kdaj, kje in s kakšnim
namenom so nastali
srednjeveški spomeniki? Gre
za literarna besedila v
današnjem pomenu besede?
(str. 218)
Vsaka nacionalna
književnost ima svoj
najstarejši izvirni dokument,
s katerim utemeljuje svoje
začetke. /…/ V čem je
pomen takih mejnikov
oziroma spomenikov za
narodno identiteto? (str. 218)
V SSKJ poiščite razlago
pomena besede spomenik. V
katerem pomenu
uporabljamo besedo v
besedni zvezi srednjeveški
spomeniki? Ali je to njena
najobičajnejša raba?
Za izbirno domače branje
preberite eno od spodaj
predlaganih del. V pisnem
izdelku povzemite zgodbo,
predstavite snov, motive in
ideje in razmislite o
razmerju med zgodovino in
fikcijo v delu. /…/ (str. 218)

vsebina
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faktografsko

pomnjenje
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konceptualno

analiza
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Kaj in kako je o slovenskem
srednjem veku pisal Janez
Vajkard Valvasor v svoji
Slavi vojvodine Kranjske?
Poiščite opise dogodkov, ki
jih je najbrž prebral tudi
Prešeren, ter primerjajte
»zgodovinsko« in pesniško
resnico. (str. 218)
Kaj nam otežuje branje
Brižinskih spomenikov? (str.
219)
Je bilo besedilo prvotno
namenjeno poslušanju ali
branju? Odgovor utemeljite.
(str. 221)
Kdo je sporočevalec in
kakšen je njegov namen?
Komu je besedilo
namenjeno? Kakšen je
odnos med sporočevalcem in
naslovnikom? (str. 221)
O čem govori besedilo?
Povzemite vsebino v nekaj
povedih, vsak odstavek
strnite v največ eno poved.
(str. 221)
Zapišite idejo. (str. 221)
Kateri govorniški vrsti
pripada besedilo? (str. 221)
Kako besedo pridiga razloži
SSKJ? (str. 221)

vsebina

n. n.

odgovor

konceptualno

analiza
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konceptualno

razumevanje
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analiza
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analiza
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18
19
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21

Kaj je pridiga? (str. 223)
Kaj je vsebina Brižinskih
spomenikov? (str. 223)
V čem so podobnosti in
razlike med sodobno
slovenščino in slovenščino
Brižinskih spomenikov? (str.
223)
V kateri pisavi in črkopisu
so zapisani Brižinski
spomeniki? (str. 223)
V čem je pomen Brižinskih
spomenikov za slovensko
kulturo? (str. 223)
V srednjem veku
slovenščina ni bila
normirana /…/. Opredelite
se do naslednjih trditev. Če
je jezik živ, se neprestano
spreminja, zato je vsako
omejevanje s pravili nasilje
nad njegovim naravnim
razvojem. Če ne bi bilo
nobenega pravila, bi se jezik
tako hitro spreminjal, da ga
kmalu ne bi več prepoznali.
(str. 223)
Še enkrat poslušajte govorno
rekonstrukcijo Brižinskih
spomenikov. Na kateri ravni
(skladnja, besedišče, oblike,
glasovi) se je jezik spremenil

vsebina
vsebina

p&u
p&u

odgovor
odgovor

faktografsko
faktografsko

pomnjenje
pomnjenje

vsebina

p&u

odgovor

faktografsko

pomnjenje

vsebina

p&u

odgovor

faktografsko

pomnjenje

vsebina,
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n. n.
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analiza
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najbolj in na kateri najmanj?
(str. 223)

22
Slovenska
protestantska
književnost

1

2

3

4

5
6

Zakaj pridiga kot govorniška
vrsta ne spada v umetniško
literaturo? (str. 223)
O čem govori besedilo?
Navedite temo. (str. 274)

vsebina

n. n.

odgovor

faktografsko

razumevanje

vsebina

analiza

odgovor

konceptualno

razumevanje

Spada besedilo med
umetnostne ali neumetnostne
zvrsti? Odgovor utemeljite.
(str. 274)
Povzemite vsebino
posameznih odlomkov,
vsako v eni povedi. (str.
274)
V kakšnih
kulturnozgodovinskih
okoliščinah je nastal
slovenski knjižni jezik? (str.
278)
Kdo so bili slovenski
reformatorji in kaj so njihovi
dosežki? (str. 278)
Katera so [Trubarjeva]
najpomembnejša dela? (str.
278)

vsebina

analiza

odgovor

konceptualno

razumevanje

vsebina,
dejavnost

analiza

odgovor

konceptualno

razumevanje

vsebina

p&u

odgovor

faktografsko

razumevanje
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p&u
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faktografsko

pomnjenje
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V čem je kulturni pomen
Dalmatinovega prevoda
Biblije? (str. 278)
Katere protestantske ideje
najdemo v Dalmatinovem
Predgovoru k Bibliji? Za
kakšne vrste besedilo gre?
(str. 278)
Kaj so Zimske urice in v
čem je njihov pomen? (str.
278)
Katere jezikovne priročnike
smo Slovenci dobili v 16.
stol.? (str. 278)
Kakšen pomen je imel
protestantizem za slovensko
kulturo? (str. 278)
Kakšne zasluge ima za
kulturo tiskana knjiga? Je
med uvedbo tiska in
sodobno razširjenostjo
elektronskih medijev kakšna
podobnost? (str. 278)
Kdaj je mednarodni dan
materinščine in kdaj
praznujemo evropski dan
jezikov? (str. 278)

kompetence

p&u

odgovor

faktografsko

razumevanje

vsebina

p&u

odgovor

faktografsko

razumevanje

vsebina
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faktografsko
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n. n.
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faktografsko
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»Kot jemlje drevo, ki
ponazarja rast in razvoj,
svojo moč iz korenin, tako
pomenijo prve tiskane knjige
eno od osnov za kulturni
razvoj slovenstva,« je
zapisal Andrej Hozjan v
zaključni misli ob
predstavitvi znamke, ki je
bila izdana leta 2000 ob
450-letnici prve slovenske
knjige. Opišite sliko in
pojasnite njeno simboliko.
(str. 278)
V čem je knjižni jezik glede
na druge socialne zvrsti tako
poseben? (str. 279)
Prestavite zadnji odstavek
odlomka v sodobno
slovenščino. (str. 280)
Katere posebnosti jezika in
sloga ste opazili? (str. 280)
Katero pisavo in črkopis je
uporabil Trubar? (str. 282)
Kaj veste o nastanku in vlogi
slovenskega knjižnega
jezika? (str. 282)
Katere značilnosti imata
Trubarjev jezik in slog? (str.
282)

kompetence

n. n.

odgovor

konceptualno

analiza

vsebina

uvod

odgovor

konceptualno

vrednotenje

dejavnost

analiza

pisanje
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vsebina

analiza
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vsebina
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odgovor
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pomnjenje
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22

23
24
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27

Zakaj je pomembno, da se
slovenski knjižni jezik
uporablja v vseh uradnih in
javnih položajih v Republiki
Sloveniji? (str. 282)
Prestavite prvi odstavek
odlomka Proti zidavi cerkva
v sodobno slovenščino in
nato posebej izpišite, katere
razlike z današnjo knjižno
slovenščino ste opazili na
ravni glasov, besednih oblik,
besedišča in skladnje. (str.
282)
Ste opazili kakšne
posebnosti jezika in zapisa?
(str. 283)
Preberite nekaj odlomkov iz
najstarejšega slovenskega
šolskega reda. (str. 285)
Kateri besedilni vrsti pripada
besedilo? (str. 287)
Kako Bohorič gleda na
prevajanje Svetega pisma v
slovenščino? (str. 287)
V kakšnem razmerju sta
vplivanjska in
predstavitvena vloga v
besedilu? Odgovorite s
pomočjo besediloslovja. (str.
287)

kompetence

n. n.

odgovor

konceptualno

vrednotenje

dejavnost

n. n.

pisanje

proceduralno

analiza
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34

Kdo je naslovnik
Predgovora in slovnice? (str.
297)
Komu je bila namenjena
prva slovenska slovnica?
Kaj veste o njej? (str. 288)
Katere so temeljne
vsebinske postavke
Predgovora? Kaj je njegov
namen? (str. 288)
Ovrednotite Bohoričevo delo
v okviru slovenske
protestantske književnosti.
(str. 288)
Zakaj je starost nekega
pojava (npr. jezika)
priljubljen argument pri
utemeljevanju pomena in
vrednosti? Na kaj bi stavili
vi? (str. 288)
Zamislite si, da vas je
založba prosila, da ob
ponatisu napišete predgovor
svoji najljubši knjigi. (str.
288)
Sestavite osnutek za govorni
nastop, v katerem boste
razvili temo, ki jo je začel že
Bohorič, in sicer o pomenu
znanja jezikov. (str. 288)

vsebina

analiza
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razumevanje
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pomnjenje
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Protireformacija in barok

1
2
3

4
5

6
7

8

Točke iz šolskega reda
besedilno preoblikujte v
jezik današnjih pravilnikov.
(str. 288)
Kakšen je jezik
Škofjeloškega pasijona? (str.
291)
Kaj otežuje branje odlomka?
(str. 291)
Prepišite odlomek iz
bohoričice v gajico. Ali je
bil zapisovalec dosleden pri
zapisovanju glasov /…/?
(str. 291)
Poiščite pomen neznanih
besed. (str. 291)
Katere posebnosti knjižnega
jezika še opazite glede na
današnjo jezikovno normo
/…/? V čem se kaže vpliv
nemščine? (str. 291)
Kako se je v baroku razvijal
slovenski jezik? (str. 293)
Poiščite, katere snovne
pobude sta pri Valvasorju
dobila France Prešeren /…/
ter katere Ivan Tavčar /…/?
(str. 293)
Kakšen slogovni učinek
imajo latinski citati? (str.
297)
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Razsvetljenska
književnost na
Slovenskem

1

Katera retorična sredstva
napravijo pripoved živo?
(str. 297)
Izpišite deset prevzetih
besed. Iz katerega jezika so?
Kaj je pridiga? (str. 299)
Katere so značilnosti
baročnega sloga in kako se
kažejo v pridigi Na noviga
lejta dan? (str. 299)
Katere podobnosti in razlike
opazite pri primerjavi
sodobnega knjižnega jezika
s knjižnim jezikom pred 300
leti? (str. 299)
Prestavite odlomek o kosih
ali drozgih v sodobno
slovenščino. Katere
posebnosti tedanjega
knjižnega jezika ste opazili?
(str. 299)
Poznate koga, ki dobro
pripoveduje šale? Kaj je
značilno za dobro
pripovedovanje? Poskusite
svojo najljubšo šalo povedati
sošolcem. (str. 299)
Slika naslovnice Lublanskih
novic. Kaj prikazuje
naslovnica? Katere podatke
lahko razberete? O čem
govori razpredelnica? V
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kateri pisavi je napisano
besedilo? (str. 336)

2
3

4

5

6

Kdo je bil v Zoisovem in
kdo v Pohlinovem krožku?
(str. 339)
Žiga Zois se je preizkusil
tudi v književni kritiki. /…/
Preberite njegovo mnenje in
povzemite glavne napotke in
ugotovitve. (str. 340)
Zakaj sta si Vodnik in Zois
dopisovala v nemščini?
Ponovite, kaj veste o
položaju slovenščine v drugi
polovici 18. stol.? (str. 341)
Nekatere manj znane besede
so razložene ob pesmi,
drugim poskušajte sami najti
pomen. Zakaj je besedišče
za današnjega bralca težko
razumljivo? (str. 344)
Kaj veste o Vodnikovem
življenju in delu? (str. 347)
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konceptualno

razumevanje

vsebina

p&u

odgovor

faktografsko

pomnjenje
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7

8

9

Vodnik se je veliko ukvarjal
z jezikom, saj je vedel, da se
bo morala slovenščina za
uporabo na različnih
področjih javnega življenja
vsestransko razviti. /…/ V
predgovoru h Kuharskim
bukvam (1799) je zapisal:
/…/. O čem govori Vodnik v
tem odlomku? Kakšno je
njegovo stališče o tem
problemu? Kako pa o tem
problemu v današnjem času
razmišljate vi? (str. 348)
Prevedite v knjižno
slovenščino zadnjo daljšo
poved v tem monologu. (str.
351)
Slovenščina je tudi danes
pred zahtevno nalogo: v
druščini več kot dvajsetih
uradnih jezikov Evropske
unije je njen status
enakopravnega jezika vsak
dan znova postavljen pod
vprašaj, saj se za
medsebojno komunikacijo v
evropskih uradnih ustanovah
večinoma uporabljajo t. i.
veliki jeziki (veliki po
številu govorcev). Kaj
menite vi: ali bi morala EU

vsebina

n. n.

odgovor

konceptualno

vrednotenje

dejavnost

analiza

govorjenje

proceduralno

uporaba

vsebina, m.
p./v./n.

n. n.

odgovor

konceptualno

vrednotenje
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dosledno upoštevati
enakopravnost jezikov ali
naj dopusti (neuradno)
prevlado velikih jezikov?
(str. 354)

10

11

SK1
(1. del)

Začetki
slovenske
književnosti

1

2

Če ste Matička prebrali za
domače branje, napišite spis
o komičnosti v tej komediji.
/…/ (str. 355)
Če ste za domače branje
poleg Matička prebrali tudi
Molierovega Tartuffa,
napišite spis, v katerem
boste primerjali odnose med
gospodarji in služabniki v
obeh komedijah. (str. 355)
Ali spadajo besedila
srednjeveškega pismenstva v
umetniško književnost? (str.
183)
Ali bi lahko imeli brižinsko
pridigo o grehu in pokori za
polliterarno besedilo? (str.
185)

dejavnost

n. n.

pisanje

proceduralno

analiza

dejavnost

n. n.

pisanje

proceduralno

analiza

vsebina

analiza

odgovor

konceptualno

analiza

vsebina

analiza

odgovor

konceptualno

analiza
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3

4

5
6
7

8
9
SK1
(2. del)

Književnost
slovenske
reformacije

1

2

Poiščite in opišite
posamezna sredstva, ki so
značilna za njen slog. (str.
185)
Ali najdete v besedilu ločila?
Poskusite brati kako vrstico
in jo primerjajte s sodobnim
slovenskim prevodom. (str.
186)
Naštejte besedila, ki
sestavljajo Brižinske
spomenike. (str. 187)
Kaj veste o njihovem
nastanku? (str. 187)
Ali jih lahko imamo za
začetek slovenske
književnosti in v katerem
pomenu? (str. 187)
Kaj je pismenstvo? (str. 187)
Katera so poglavitna dela
pismenstva? (str. 187)
Katere vrste ali zvrsti
protestantskega slovstva so
bile nove v primerjavi s
srednjeveškim
pismenstvom? (str. 72)
Poiščite navedene
podvojitve stavčnih členov.
Ali jih čutite kot posebno
stilno sredstvo? (str. 73)

vsebina

analiza

odgovor

konceptualno

analiza

vsebina

analiza

odgovor

konceptualno

analiza

vsebina

p&u

odgovor

faktografsko

pomnjenje

vsebina

p&u

odgovor

faktografsko

pomnjenje

vsebina

p&u

odgovor

konceptualno

razumevanje

vsebina
vsebina

p&u
p&u

odgovor
odgovor

faktografsko
faktografsko

pomnjenje
pomnjenje

vsebina

p&u

odgovor

faktografsko

pomnjenje

vsebina

analiza

odgovor

konceptualno

analiza
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3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

13

Zakaj je to Trubarjevo
besedilo polliterarno, ne pa
literarno? (str. 77)
Kaj veste o Trubarjevem
življenju in delu? (str. 77)
Kateri so še drugi slovenski
protestantski pisci in njihova
glavna dela? (str. 77)
Kakšen je bil pomen
protestantizma za slovenski
književni razvoj? (str. 79)
Katere so bile vrste in zvrsti
protestantske književnosti
(str. 79)
Kakšne so značilnosti
Trubarjevega sloga? (str. 79)
Ali je Kreljevo versko
besedilo prava pesem ali je
bolj v vrezih napisana
molitev? (str. 81)
Komu je namenjeno
Dalmatinovo posvetilo
Biblije? (str. 84)
Zakaj je napisano v
nemščini? (str. 84)
S kakšnimi razlogi
utemeljuje prevajanje
Svetega pisma v slovenski
jezik? (str. 84)
Koga imenuje kot prvega
prevajalca posameznih

vsebina

p&u

odgovor

faktografsko

razumevanje

vsebina

p&u

odgovor

faktografsko

pomnjenje

vsebina

p&u

odgovor

faktografsko

pomnjenje

vsebina

p&u

odgovor

konceptualno

razumevanje

vsebina

p&u

odgovor

faktografsko

pomnjenje

vsebina

p&u

odgovor

faktografsko

pomnjenje

vsebina

analiza

odgovor

konceptualno

analiza

vsebina

analiza

odgovor

konceptualno

razumevanje

vsebina

analiza

odgovor

konceptualno

razumevanje

vsebina

analiza

odgovor

konceptualno

razumevanje

vsebina

analiza

odgovor

faktografsko

razumevanje
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svetopisemskih knjig v
slovenščino? (str. 84)
14

15

16
17

18

19
20
21

Kakšno je po Dalmatinovem
mnenju razmerje slovenščine
do drugih slovanskih
jezikov? (str. 84)
Navedite pomembnejše
prevode Svetega pisma v
slovenščino po Dalmatinu.
(str. 84)
V čem je ne samo verski,
ampak tudi književni pomen
prvega prevoda? (str. 84)
Ali utemeljuje Bohorič rabo
slovenščine samo z verskimi
razlogi, tako kot Dalmatin?
(str. 88)
Kako pojmuje razmerje
slovenščine do slovanskih
jezikov? Kaj pomeni, da
govori o »narečju«? (str. 88)
Kako razloži ime za
Slovane? (str. 88)
Kakšna je znanstvena
vrednost Bohoričeve
slovnice? (str. 88)
Katere so bile slovnice od
17. stol. naprej in katera med
njimi je znanstvena v
današnjem pomenu? (str. 88)

vsebina

analiza

odgovor

konceptualno

razumevanje

vsebina

p&u

odgovor

faktografsko

pomnjenje

vsebina

p&u

odgovor

konceptualno

razumevanje

vsebina

analiza

odgovor

konceptualno

razumevanje

vsebina

analiza

odgovor

konceptualno

razumevanje

vsebina

analiza

odgovor

konceptualno

razumevanje

vsebina

s&v

odgovor

konceptualno

analiza

vsebina

n. n.

odgovor

konceptualno

vrednotenje
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Književnost
protireformacije
in baroka na
Slovenskem

1

2

3

4
Klasicizem in
razsvetljenstvo

1
2

3
4

Ali je bila katoliška
književnost protireformacije
in baroka za začetke in
razvoj slovenskega slovstva
tako pomembna kot
protestantska? (str. 91)
Poiščite v odlomku
italijanizme in germanizme
ter ugotovite, katerih je več.
(str. 100)
Primerjajte pridižni način
Janeza Svetokriškega s
pridigo o grehu in pokori v
Brižinskih spomenikih. (str.
102)
Katere so bile vrste ali zvrsti
katoliške cerkvene
književnosti? (str. 102)
Kaj hoče dokazati Pohlin s
svojo razlago besede Bog
(Buh)? (str. 144)
S čim želi podkrepiti pomen
slovenščine oziroma
slovanskih jezikov? (str.
144)
Kako sodi o položaju
slovenskega jezika na
Kranjskem? (str. 144)
Kakšno naj bo razmerje
slovenščine in nemščine v
javnem in zasebnem

vsebina

p&u

odgovor

konceptualno

razumevanje

vsebina

analiza

odgovor

faktografsko

razumevanje

vsebina

p&u

odgovor

konceptualno

vrednotenje

vsebina

p&u

odgovor

faktografsko

pomnjenje

vsebina

analiza

odgovor

konceptualno

razumevanje

vsebina

analiza

odgovor

konceptualno

razumevanje

vsebina

analiza

odgovor

konceptualno

razumevanje

vsebina

analiza

odgovor

konceptualno

razumevanje
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življenju, med kmeti in tudi
gosposko? (str. 144)
5
6
7
8

9
10

11

12

Kaj je treba storiti za boljšo
veljavo slovenskega jezika?
(str. 144)
Kdo je bil Marko Pohlin in
katera so njegova glavna
dela? (str. 145)
S čim je vplival na začetke
slovenskega slovstva v
Pisanicah? (str. 145)
Primerjajte njegov pogled na
slovenščino z nazori
Dalmatina in Bohoriča. V
čem je stopil korak naprej?
(str. 145)
Zakaj velja za začetnika
narodnega preroda? (str.
145)
S katerimi idejami v drugem
predgovoru svoje zgodovine
Kranjske sledi Linhart
Dalmatinu, Bohoriču in
Pohlinu? (str. 157)
Ali tudi on ohranja
predstavo o Slovencih kot
delu enega samega naroda
Slovanov ali pa jih ima že za
samostojen narod? (str. 157)
S katero idejo presega svoje
predhodnike? (str. 157)

vsebina

analiza

odgovor

konceptualno

razumevanje

vsebina

p&u

odgovor

faktografsko

pomnjenje

vsebina

p&u

odgovor

faktografsko

pomnjenje

vsebina

p&u

odgovor

konceptualno

razumevanje

vsebina

p&u

odgovor

konceptualno

razumevanje

vsebina

analiza

odgovor

konceptualno

analiza

vsebina

analiza

odgovor

konceptualno

razumevanje

vsebina,
kompetence

analiza

odgovor

konceptualno

razumevanje
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13

Zakaj velja Vodnik za
prvega slovenskega
časnikarja in urednika? S
čim je postal prvi pisec
slovenskih šolskih
učbenikov? (str. 161)

vsebina

152

p&u

odgovor

faktografsko

pomnjenje

PRILOGA 2: NALOGE Z MEDPODROČNIMI POVEZAVAMI V UČBENIKIH
ZA JEZIKOVNI POUK

Učbenik

Poglavje

Zap.
št.

Medpodročna povezava

Povezovalni
element

S1

1. poglavje:
Jezik –
najmočnejše
orožje ali
zrcalo duše

1

V drugem oglasu so pisci uporabili
že napisano besedilo – pesem
Srečka Kosovela. Zakaj so se po
vašem mnenju odločili zanjo? (str.
11)
Poznate še kak oglas, ki se
navezuje na slovensko umetnost?
(str. 11)
Kateri od oglasov, ki ste ju prebrali,
se vam zdi učinkovitejši in kateri
bolj ustvarjalen? (str. 12)
Ali sta tudi naslednji besedili
oglasni sporočili? (str. 12)
Ali nas besedilo Od nekdaj lepe so
Parižanke slovele … nagovarja kot
posameznike, kot Ljubljančane oz.
Mariborčane, kot Slovence ali kot
državljane EU? Zakaj so po vašem
mnenju za opozorilo ob odhajanju
»najboljših« v tujino pisci
preoblikovali prav Prešernovo
pesem? (str. 15)
V dveh besedilih so uporabljeni isti
verzi. Kaj je pesnika spodbudilo, da
jih je zapisal, in kaj je želel z njimi
doseči? S katerim namenom so jih
uporabili pisci oglasa? (str. 15)

vsebina, m.
p./v./n.

2
3

4
5

6

Etapa
učne
enote
analiza

Dejavnost

Dimenzija
znanja

odgovor

proceduralno

Dimenzija
spoznavnih
procesov
vrednotenje

vsebina

analiza

odgovor

faktografsko

pomnjenje

m. p./v./n.

s&v

odgovor

proceduralno

vrednotenje

vsebina

n. n.

odgovor

konceptualno

razumevanje

vsebina, m.
p./v./n.

analiza

odgovor

konceptualno

vrednotenje

vsebina, m.
p./v./n.

analiza

odgovor

proceduralno

analiza

7

8

9
10
11
12

13
14

Avtorji oglasa za paket mobilne
telefonije so namesto lastnih besed
uporabili kar verze Srečka
Kosovela. Zakaj so se odločili za
pesem? (str. 16)
Poslušajte umetniško interpretacijo
Kosovelove pesmi, ki je bila
uporabljena kot podlaga TV-oglasa.
(str. 16)
Kakšni so vaši občutki ob
poslušanju pesmi, kako jo
doživljate? (str. 16)
Ali pesem govori o resničnem
viharju ali o čem drugem? (str. 16)
Kako lirski subjekt doživlja svet oz.
življenje? Za kakšen odziv se
odloči? (str. 16)
Svoje občutke o življenju in svetu
ter svojo odločitev za uporniško
držo poskusite na kratko predstaviti
v pisnem besedilu, ki bi ga po
e-pošti poslali prijatelju ali objavili
na svoji strani na Facebooku. (str.
16)
Svoje razmišljanje primerjajte s
Kosovelovo pesmijo. /…/ (str. 16)
Z umetnostnimi besedili bi lahko
povezali azerbajdžanski pregovor
Jezik je ključ do srca. Katera
pesem, pripovedno ali dramsko
delo je ključ do vašega srca? (str.
17)
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vsebina, m.
p./v./n.

uvod

odgovor

proceduralno

vrednotenje

vsebina

uvod

poslušanje

/

/

vsebina

analiza

odgovor

/

/

vsebina

analiza

odgovor

konceptualno

analiza

vsebina

analiza

odgovor

konceptualno

analiza

m. p./v./n.

n. n.

pisanje

proceduralno

ustvarjanje

vsebina, m.
p./v./n.
vsebina

n. n.

odgovor

konceptualno

analiza

n. n.

odgovor

/

/

15

16

17

18

19

S čim se vas to delo najbolj
dotakne: s temo in vsebino, s širšim
sporočilom, s posebnim zvenom
besed? (str. 17)
Ali ste kdaj razmišljali o tem, zakaj
se piscem znanstvenih razprav ali
pesnikom zdi pomembno, da je
njihovo besedilo tudi objavljeno?
(str. 17)
S katerim namenom sami
najpogosteje uporabljate jezik: za
učenje in raziskovanje, za estetski
užitek ob branju književnih del, za
sporazumevanje z drugimi? (str.
17)
Srečka Kosovela, čigar pesem so
uporabili avtorji enega od oglasov,
povezujemo z uporništvom,
naprednostjo, pa tudi s Krasom. O
tej zanimivi slovenski pokrajini, iz
katere je prihajal Kosovel, ste se
učili v šoli. Ali vas je kdaj
pritegnilo tudi besedilo o Krasu oz.
katerem od kraških pojavov v
poljudnoznanstveni reviji ali
oddaji? (str. 19)
Pri oglasih ali umetnostnih
besedilih je posebej pomembna
ustvarjalnost. Kako bi opredelili
ustvarjalnost? (str. 20)
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vsebina

n. n.

odgovor

/

/

m. p./v./n.

uvod

odgovor

konceptualno

vrednotenje

m. p./v./n.

uvod

odgovor

konceptualno

uporaba

vsebina

uvod

odgovor

faktografsko

pomnjenje

m. p./v./n.

s&v

odgovor

konceptualno

vrednotenje

20

21

2. poglavje:
O kulturi
tako in
drugače

1

8. poglavje:
Slovenščina
in jaz,
slovenščina
in svet – s
slovenščino
v svet

1

Ali moramo − če želimo biti
ustvarjalni − po vašem mnenju
poznati ustaljeno rabo jezikovnih
sredstev in oblik, kot jih določajo
jezikovna pravila? (str. 20)
Ali bi se Kosovel po vašem mnenju
strinjal z rabo svojih verzov v
oglasnem besedilu ali bi temu
nasprotoval? Kaj o uporabi
njegovih verzov menite vi?
Napišite svoje razmišljanje. (str.
20)
Spomnite se filma ali knjige, ki
govori o kaki zaprti skupini z roba
družbe /…/, o vohunih, tajnih
agentih … Kaj ste v filmu ali knjigi
izvedeli o njihovem jeziku? Zakaj
si ne želijo, da bi jih razumeli tudi
drugi ljudje? (str. 39)
V slovenski filmski umetnosti je
nastalo kar nekaj zgodovinskih
filmov. Večina jih je nastala po
književnih delih Ivana Tavčarja,
Janka Kersnika ali Josipa Jurčiča.
Zakaj so izbrali za podlago za
scenarije prav te tri pisatelje:
kakšne so njihove zgodbe, o čem
govorijo, je v ospredju zunanje
dogajanje ali notranje doživljanje?
(str. 136)
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m. p./v./n.

s&v

odgovor

proceduralno

vrednotenje

vsebina, m.
p./v./n.

n. n.

pisanje

konceptualno

vrednotenje

vsebina

uvod

odgovor

faktografsko

razumevanje

vsebina, m.
p./v./n.

uvod

odgovor

proceduralno

analiza

2

3

4

5

6

Med zgodovinske filme nekateri
uvrščajo tudi filme, posnete po
delih Prežihovega Voranca, ki se
deloma dogajajo na avstrijskem
ozemlju. Kako po vašem mnenju
govorijo v teh filmih? (str. 137)
Preberite prevod naslova romana
Sto let samote Gabriela Garcie
Marqueza v različnih jezikih. (str.
137)
Prvo besedilo, ki dokazuje obstoj
slovenščine kot samostojnega
jezika, so Brižinski spomeniki.
Predstavite jih drug drugemu (če se
česa ne spomnite, najprej preberite
zapis v berilu, sestavek v
enciklopediji ali poiščite podatke na
spletu). (str. 140)
Jezik je tudi temeljni element
narodne in državljanske identitete.
Kaj po vašem mnenju poleg jezika
še oblikuje državljansko in kaj
narodno identiteto: skupno ozemlje,
zgodovina, ljudsko in kulturno
izročilo, /…/ umetnost, znanstveni
dosežki? (str. 143)
Oglejte si spodnje fotografije in
zanimivosti. Bi lahko ob njih
utemeljili trditev, da si Slovenci v
Italiji prizadevajo za vsestransko
življenje slovenščine in slovenske
kulture? (Med fotografijami je tudi
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uvod

odgovor

faktografsko

razumevanje

vsebina

uvod

branje

/

/

vsebina

n. n.

govorjenje

faktografsko
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kompetence

s&v

odgovor

konceptualno

analiza

vsebina, m.
p./v./n.

uvod

odgovor

konceptualno

razumevanje

naslovnica Bartolovega Alamuta,
op. a.) (str. 146)

7

8

9

GJ1

2. poglavje:
Jezik

1

Ali je bila tudi Lepa Vida
izseljenka? Od kod in kam se je
izselila, zakaj? Skušajte pojasniti
njeno hrepenenje. (str. 150)
Kaj sklepate o življenju slovenske
skupnosti v Argentini po tem, da
imajo Slovenci svoje časopise, šole
in da so tamkajšnji ustvarjalci
pomembno prispevali k slovenski
književni ali likovni umetnosti?
(str. 150)
V slovenski književnosti, ki ste jo
doslej spoznali, poiščite primere,
kjer se pojavijo motivi izseljenstva,
povzemite zgodbo »izseljenskega«
junaka ter ugotovite, kateri del
usode je pisec najbolj poudaril.
Primerjajte sporočila piscev in
ugotovite, ali jim je kaj skupnega
ali so različna. (str. 151)
Kako biblijska zgodba o
babilonskem stolpu pojasnjuje
nastanek različnih jezikov? (str. 21)
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2

3

3. poglavje:
Besedilo

1
2
3
4

5

Verze iz pesmi slovenskega pesnika
Zorana Predina »Kdo je tebe,
Praslovan, plavati učil, / da si
preplaval tisto rusko reko / in se v
mojih genih naselil« interpretirajte
s pomočjo zgodovinskih dejstev o
preseljevanju ljudstev v zgodnjem
srednjem veku. (str. 36)
Preberite še odlomek iz pesmi
Ivana Minattija Nekoga moraš
imeti rad. Kako razumete besede
kruh, požirek vode, beli oblaki,
drzne ptice sanj, plašne ptice
nemoči? (str. 51)
Iz katerega obdobja Barbarinega
življenja je prvi odlomek in iz
katerega drugi? (str. 69)
Kakšen vtis ste dobili o Barbarinem
značaju in zunanjosti iz prvega
odlomka? (str. 69)
Katera Barbarina značajska lastnost
je poudarjena v drugem odlomku?
(str. 69)
Katera dejstva iz prvega odlomka
bi lahko preverili, katera pa so plod
piščeve domišljije? Kaj pa v
drugem odlomku? (str. 69)
Primerjajte, s katerimi besedami je
Barbara opisana v prvem odlomku
iz romana in s katerimi v
izhodiščnem besedilu. V čem se
opisa razlikujeta? (str. 69)
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6. poglavje:
Okoliščine
sporazumeva
nja

1

2

Ali bi si lahko iz odlomkov romana
ustvarili objektivno podobo
cesarice Barbare – takšno, ki bi jo
lahko zapisali tudi v leksikon?
Utemeljite odgovor. (str. 69)
Primerjajte opisa Barbarine
zakonske nezvestobe v
izhodiščnem besedilu in v drugem
odlomku romana. Kateri se vam zdi
zanimivejši in zakaj? (str. 69)
Kdo je pripovedovalec odlomkov iz
romana? Pojasnite razliko med njim
in piscem romana. (str. 69)
Ali je bil roman napisan z enakim
namenom kot izhodiščno besedilo?
Utemeljite. (str. 69)
To besedilo primerjajte še z
drugimi besedili, ki ste jih prebrali
v tem poglavju. Katero vsebuje
predvsem podatke o Barbari
Celjski? (str. 70)
Katero od besedil v tem poglavju se
vam zdi jezikovno in slogovno
najbogatejše? Utemeljite. (str. 70)
Pesem Alojza Ihana Bogu je šlo na
smeh preberite na glas. (str. 122)
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Kako razumete naslov? Kako je
povezan z vsebino? (str. 122)
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3
4
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6
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NPB1

Jezik
Besedilo

0
1
2

Pravopis

Se vam zdi, da je smeh Boga
škodoželjen? Zakaj? (str. 122)
Kdaj je človek najbolj v zadregi, ko
mora spregovoriti? (str. 122)
Kako lahko obvladujemo tudi take
situacije? (str. 122)
Francoski pesnik Artur Rimbaud je
samoglasnike povezal z različnimi
barvami /…/. Kako bi
samoglasnike obarvali vi? (str. 127)
Še enkrat na glas preberite pesem
Alojza Ihana. Tokrat poskušajte
upoštevati vsa načela knjižnega
izgovora. (str. 129)
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Ali je katero besedilo umetnostno?
Pojasnite odgovor. (str. 74)
Pomislite na vrste besedil, ki ste jih
spoznavali v osnovni šoli, in
povejte, v čem se loči umetnostno
besedilo od neumetnostnega, /…/.
(str. 74)
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PRILOGA 3: UČNA PRIPRAVA ZA UČNO ENOTO Z MEDPODROČNO
POVEZAVO JEZIKA IN KNJIŽEVNOSTI
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UČNA PRIPRAVA – POVEZOVANJE POUKA JEZIKA IN KNJIŽEVNOSTI

UČITELJICA Vesna Rogl
MENTORICI

izr. prof. dr. Jerca Vogel,
Martina Lušina Basaj, prof.
slov. in univ. dipl. bibl.

PODROČJE

ŠOLA, RAZRED

Gimnazija Kranj, 1.
letnik

DATUM

24. 5. 2018

TRAJANJE

2 šolski uri

Medpodročna povezava pouka jezika in književnosti.
Jezikovni pouk ima nosilno vlogo, književni pa podporno.

TIP UČNE URE Usvajanje novih vsebin (književnost), utrjevanje, vadenje in
ponavljanje učne snovi (jezik), sistemiziranje učne snovi, preverjanje.

UČNA TEMA

Jezik: glasoslovje.
Književnost: razsvetljenstvo v slovenski književnosti.

UČNA ENOTA

Jezik: pravorečje, prozodične prvine besedila.
Književnost: Valentin Vodnik: Zadovolni Krajnc.

UČNI CILJI
JEZIKOVNEGA POUKA


Obnovijo svoje znanje o glasoslovju, s poudarkom na variantah fonemov /v/ in /l/,
izgovoru polglasnika ter branju predlogov s, z, k, h.



Na spletnem portalu Fran poiščejo tiste besede, za katere niso prepričani, kako se jih
pravilno naglasi, in razberejo pravilni naglas.



Obnovijo svoje znanje o prozodičnih prvinah besedila.



Naštejejo lastnosti neinterpretativnega branja.



Pripravijo se na glasno branje neumetnostnega (informativnega) besedila tako, da s
pomočjo spletnega portala Fran besedam določijo pravilen izgovor. Določijo tudi
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besedilni vrsti in mestu objave ustrezne poudarke, intonacijo, premore, hitrost,
register in barvo.


Glasno preberejo neumetnostno (informativno) besedilo, pri čemer so pozorni na
pravorečje.



Ovrednotijo svojo pripravo na glasno branje neumetnostnega besedila, tako da
povedo, kaj jim je delalo težave in kako so jih reševali, nato pa ovrednotijo še
dejansko izvedbo, tako da povedo, ali je branje potekalo v skladu s pripravo in ali so
se po izvedbi pokazale kakšne pomanjkljivosti v pripravi.



Pojasnijo, zakaj je pomembno, da se v medijih pri govoru uporablja knjižni zborni
jezik.

KNJIŽEVNEGA POUKA


Ponovijo svoje znanje o Valentinu Vodniku in razsvetljenstvu.



Preberejo njegovo pesem Zadovolni Krajnc, jo analizirajo, obnovijo ter povežejo z
razsvetljenskimi idejami.



Razložijo pojma razsvetljenska budnica in alpska poskočnica.



Razložijo, kaj je stopica in kakšna stopica je amfibrah.



Pripravijo se na interpretativno branje pesmi, tako da besedam določijo ustrezen
izgovor, določijo pa tudi ustrezne poudarke, intonacijo, premore, hitrost, register in
barvo.



Interpretativno preberejo pesem.



Ovrednotijo svojo pripravo na glasno branje umetnostnega besedila, tako da
povedo, kaj jim je delalo težave in kako so jih reševali, nato pa ovrednotijo še
dejansko izvedbo, tako da povedo, ali je branje potekalo v skladu s pripravo in ali so
se po izvedbi pokazale kakšne pomanjkljivosti v pripravi.

MEDPODROČNE POVEZAVE


Ponovijo razlike med umetnostnimi in neumetnostnimi besedili.



Primerjajo funkcijo pravorečja pri umetnostnih (pesmi) in neumetnostnih
(informativnih) besedilih.



Primerjajo pripravo na glasno branje umetnostnega in neumetnostnega besedila in
pojasnijo, zakaj je priprava v obeh primerih pomembna.



Svoja spoznanja uporabijo na primeru novih besedil.
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DOSEGANJE SPLOŠNIH CILJEV PREDMETA SLOVENŠČINA


Dijaki z umeščanjem prebranega besedila v kontekst poglabljajo kulturno in
medkulturno zmožnost.



Na podlagi naloge o radijski oddaji razvijajo zavest, da je slovenski jezik temeljna
prvina njihove državljanske identitete, skupaj s književnostjo pa tudi
najpomembnejši del slovenske kulturne dediščine. Tako si oblikujejo svojo
državljansko zavest.



Pri samostojnem delu uporabljajo IKT.



Spoznavajo sistemske zakonitosti slovenskega knjižnega jezika.



Znajo presoditi, katera jezikovna zvrst je ustrezna v danih sporazumevalnih
okoliščinah.



Preizkušajo se v govornem poustvarjanju literarnih besedil in tako poglabljajo
zmožnost estetskega doživljanja.



Razvijajo zmožnost pogovarjanja, poslušanja, branja, pisanja in govorjenja raznih
besedil.

UČNE OBLIKE

frontalna oblika, individualno delo, delo v dvojicah, skupinsko delo

UČNE METODE

razlaga, dialoška metoda, delo z besedilom, induktivna metoda z
analizo in sintezo, delo z viri (Fran)

UČNA SREDSTVA

berila, tabla, računalnik, projektor, PPT-predstavitev, delovni listi za
delo v dvojicah, delovni listi za skupinsko delo, mobilni telefoni

DIDAKTIČNA PROGNOZA
Dijaki so že seznanjeni z razsvetljenstvom in Vodnikovim delom, ne poznajo pa še pesmi
Zadovolni Krajnc. Ker se bodo prvič srečali z njo in ker jim bo arhaičen jezik oteževal
razumevanje, bo treba več časa posvetiti vsebinski razlagi pesmi. Prav tako bodo imeli težave
z določanjem metrične sheme, zato jo bodo dobili izpisano na delovnih listih. Razlike med
umetnostnim in neumetnostnim besedilom že poznajo, zato bodo hitro razumeli, da je se tudi
glasno branje enih in drugih razlikuje. Z ozaveščanjem pomena zbornega jezika pri branju
informativnih besedil ne bodo imeli težav. Pri pripravi na glasno branje bodo verjetno imeli
več težav pri pesmi, saj ne bodo prepričani o izgovoru določenih besed, poleg tega pa bodo
morda imeli težave z doživetim branjem. Informativno besedilo se jim ne bo zdelo zahtevno,
zato bodo morda pri pripravi bolj površni. Po skupinskem delu (pripravi na glasno branje) in
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izvedenem interpretativnem in neinterpretativnem branju ter njegovi analizi bodo razumeli
razlike med njima in znali pojasniti njuno razmerje do pravorečja.

VIRI IN LITERATURA
Ambrož, D. idr.: Branja 1: berilo in učbenik za 1. letnik gimnazij in štiriletnih strokovnih šol.
Ljubljana: DZS, 2013.
Aškerc, A.: Anton Aškerc. Ljubljana: DZS, 1998.
Erhatič, B. idr.: Z besedo na dan: poslušamo, govorimo, beremo, pišemo. Maribor: Obzorja,
2007.
Križaj Ortar, M. idr.: Na pragu besedila 1. Učbenik za slovenski jezik v 1. letniku gimnazij in
srednjih strokovnih šol. Ljubljana: Rokus Klett, 2010.
Lah, K. idr.: Umetnost besede: berilo 1: učbenik za slovenščino – književnost v 1. letniku
gimnazij in štiriletnih strokovnih šol. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015.
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POTEK DIDAKTIČNE KOMUNIKACIJE
UVODNI DEL (motivacija, umestitev, napoved ciljev)
Trajanje: 10 min
Delo učitelja

Delo dijakov

Pozdravljeni! Sem Vesna Rogl in končujem študij
slovenistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V
okviru svoje magistrske naloge raziskujem
povezovanje pouka jezika in književnosti pri
slovenščini. Danes sem tukaj zato, da z vami
poskusno izvedem eno takšno učno uro, kjer se bosta
prepletala jezik in književnost. Snov za vas ne bo v
celoti nova, bo pa način obravnave morda drugačen,
kot ste ga vajeni. Kaj bomo delali? Srečali se boste z
enim umetnostnim in enim neumetnostnim
besedilom. O razlikah med tema dvema vrstama
besedil ste že govorili, kajne?

Dijaki poslušajo.

Bi mi znali na hitro našteti nekaj zvrsti umetnostnih
in neumetnostnih besedil? Najprej umetnostna.

Kaj pa neumetnostna?

Dijaki pritrdijo.

Dijaki naštevajo: romani, pesmi,
novele itd.

Dijaki naštevajo: pismo, reportaža,
življenjepis, oglas itd.

Katere pa so razlike med tema vrstama besedil?
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Dijaki odgovarjajo: neumetnostna
govorijo o realnih dogodkih in imajo
praktičen namen, v umetnostnih pa so
predstavljeni domišljijski dogodki.
Njihov namen je vplivati na
bralčevo/poslušalčevo doživljanje.
Poudarjena je lepotna vloga.

Tako je. Torej, dobili boste eno umetnostno in eno
neumetnostno besedilo, vaša naloga pa bo, da se
pripravite na glasno branje enega in drugega ter ga
tudi izvedete. Cilj te učne ure bo ugotoviti, ali sta
priprava na glasno branje in glasno branje obeh vrst
besedil enaka ali prihaja do kakšnih razlik, pa tudi,
ali je pri obeh enako pomembno upoštevati pravilno
izgovarjavo in naglaševanje. Na koncu bomo s
kratkim preizkusom preverili, ali je bila ura uspešna.
Zagotavljam vam, da preizkus ne bo težak in da bo
anonimen. Rezultati bodo pomembni zame, ne za
vašo profesorico, zato vam ni treba skrbeti.

Dijaki poslušajo.

Na tablo projiciram prosojnico, na kateri piše »260letnica rojstva …?« Letos praznujemo visoko
obletnico rojstva enega izmed prvih slovenskih
književnikov. Če bi bil ta človek danes še živ, bi bil
star 260 let. Morda veste, kdo je to? (Če ne vedo
takoj, jim pomagam z namigi: velja za prvega
slovenskega pesnika, izdajal je prvi slovenski
časopis itd.)

Dijaki odgovorijo: Valentin Vodnik.

Tako je. Na tablo projiciram njegovo sliko. V katero
književno obdobje ga uvrščamo?

Dijaki odgovorijo: v razsvetljenstvo
(1768–1830).

Zakaj je to obdobje na Slovenskem pomembno? Kaj
novega je prineslo? (Če ne omenijo vseh bistvenih
stvari, jih dopolnim.)

Dijaki naštevajo:
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kmečko-gospodarske in
politične reforme (nevoljniški
patent, ki je dal kmetom
osebno svobodo in svobodno
izbiro poklica),



slovenščina postane jezik
šolstva,



pojavi se prva posvetna
književnost z umetniškimi
ambicijami,



Zoisov krožek (Linhart, Japelj,
Vodnik, Kopitar),



Pohlin in Kopitar izdata
slovnico.

Kaj že veste o Valentinu Vodniku? Ali je bil
pomemben samo kot pesnik? Če ne povedo vseh
ključnih podatkov, jih dopolnim in podatke prikažem Dijaki odgovarjajo:
na prosojnici.
 bil je duhovnik in profesor na
gimnaziji,
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v času Ilirskih provinc je bil
ravnatelj in nadzornik
gimnazije,



zavzemal se je za rabo
slovenščine v javnosti,



naklonjen je bil Francozom,
ker so dovoljevali rabo
lokalnega jezika v javnosti,
zato so ga avstrijske oblasti
kasneje prisilno upokojile,



velja za prvega slovenskega
pesnika (pesniška zbirka
Pesme za pokušino),



urejal je Veliko pratiko in Malo
pratiko,



napisal je Pismenost ali
gramatika za perve šole – prvo
slovensko slovnico v
slovenščini,



priredil je več priročnikov
(Kuharske bukve, Babištvo),



izdajal je prvi slovenski
časopis Lublanske novice.

Kot vidimo, je bil Vodnik res pomemben mož za
Slovence in slovenščino, saj si je prizadeval za javno
rabo slovenščine, predvsem v šolstvu. Napisal je
prvo slovensko slovnico v slovenščini za šolsko
rabo, vztrajal je, da se učbeniki pišejo v slovenščini.

Dijaki poslušajo.

GLAVNI DEL (obravnava nove učne vsebine, ponavljanje, utrjevanje in sistematizacija
znanja)
Trajanje: 70 min
Delo učitelja

Delo dijakov

Tako pomemben mož si ob tako častitljivi obletnici
seveda zasluži, da obrišemo prah z njega in se ga
spomnimo v šolah in drugih javnih ustanovah,
medijih ipd. Nanj se je zagotovo spomnila tudi RTV
SLO in mu posvetila kakšno radijsko in televizijsko
oddajo. Zanima me, kako bi vi zasnovali radijsko
oddajo o Valentinu Vodniku, če bi vas RTV SLO
najela, da jo pripravite za njihov Prvi program.
Kakšne vsebine bi vključili vanjo?

Dijaki po premisleku odgovorijo, da bi
vključili Vodnikov življenjepis,
intervjuvali strokovnjaka, ki se spozna
na Vodnika, prebrali kakšno njegovo
pesem ipd.

Njihove odgovore pišem na tablo v dva stolpca: v
enega umetnostna besedila, v drugega neumetnostna.
Kot vidite, sem vaše predloge zapisala v dva stolpca.
Zakaj?

Tako je. V oddajo bi torej vključili obe vrsti besedil.
Rekli smo, da gre za radijsko oddajo. Kaj je njena
pomanjkljivost v primerjavi s televizijsko oddajo?

Na kateri prenosnik je torej omejena?

Dijaki odgovorijo, da so v enem
neumetnostna besedila (besedilne
vrste), v drugem pa umetnostna.

Dijaki odgovorijo, da ne vidiš
slike/posnetka, lahko le poslušaš.

Na slušnega.

Res je. Ker se kot ustvarjalci radijske oddaje nimate
možnosti izražati s sliko, morate biti toliko bolj
pozorni na to, kako govorite. Kako pa bi morali
govoriti?
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Jasno, razločno, s primernim tempom
in primernimi poudarki, upoštevati
moramo pravorečje.

Katero socialno zvrst jezika pa bi uporabili?

Knjižno zborno.

Zakaj?

Ker gre za nacionalni radio, katerega
oddaje so namenjene vsem
Slovencem, knjižni zborni jezik pa
razumejo vsi Slovenci, saj se ga učijo
v šoli./Ker je imel govorec čas, da se
pripravi, saj so vsa besedila napisana
vnaprej.

Ne samo ga da vsi razumejo, še nekaj drugega je
pomembno. Predstavljajte si, da bi bila poročila v
primorskem narečju. Ali bi rekli, da so poročila v
vašem jeziku?

Ne, ker govorimo drugo narečje.

Ali bo napovedovalca sploh vzeli resno? Bi verjeli
novicam?

Ne, mislili bi, da se heca.

Kaj pa, če bi bila poročila v slengu? Bi bilo to za vas
bolj sprejemljivo?

Da.

Ne, najbrž bi se zgražali.

Kaj pa za starejše ljudi?

Vidite, knjižni zborni jezik je edina jezikovna
različica, ki predstavlja vse Slovence in je osnovi
gradnik naše narodne zavesti. S primorskim
narečjem se lahko poistovetijo samo Primorci,
prebivalci ostalih slovenskih pokrajin se ne morejo.
S slengom se lahko poistovetite samo mladi, starejše
generacije se ne morejo. Z zbornim jezikom pa se
lahko poistovetimo vsi. To torej pomeni, da boste
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morali biti pozorni na to, da besede izgovarjate v
skladu s pravorečno normo. Kje lahko preverite,
kako se pravilno izgovori neka beseda, če ste v
dilemi?

V slovarju.

Katerem?

V SSKJ-ju ali Pravopisu.

Kaj pa, če teh knjig nimate pri roki?

Obstajajo tudi v spletni različici.

Danes jih boste tudi uporabili, a sedaj se še vrnimo k
načrtovanju radijske oddaje. Rekli smo, da bi
vključili tudi eno njegovo pesem. Predlagam, da jo
vzamemo kar iz vašega berila, in sicer pesem
Zadovolni Krajnc, ki jo imate na strani 341. Ali
pesem že poznate?

Ne.

Potem jo boste spoznali danes. Kdo je Krajnc
oziroma Kranjec?

Prebivalec dežele Kranjske.

Mislite, da je imel Vodnik v mislih samo prebivalce
Kranjske ali je izraz uporabil kot sinonim za
Slovenca?

Kot sinonim za Slovenca.

Zakaj pa pesmi potem ni naslovil kar Zadovoljni
Slovenec?

To je sicer res, toda gre predvsem za to, da so imeli
takrat drugačno predstavo o slovenskem narodnem
ozemlju, ki so ga enačili z deželo Kranjsko, ki je
zajemala Gorenjsko, Notranjsko in Dolenjsko.

Lahko bi torej rekli, da Vodnik v tej pesmi piše o
zadovoljnem Slovencu. Pesem boste najprej prebrali
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Ker slovenska narodna zavest še ni
bila tako močno razvita.

Dijaki poslušajo.

vsak zase. Pri razumevanju si pomagajte s
slovarčkom, ki ga imate v berilu ob strani. Ko
preberete pesem, skupaj s sosedom rešite naloge na
delovnih listih, ki vam jih bom razdelila, in sicer
naloge od 1 do 4. Na voljo imate približno 10 min.
Če boste imeli težave z razumevanjem, dvignite roko
in bom prišla do vas.

Dijaki tiho berejo pesem, nato pa v
dvojicah zapišejo obnovo.

Ko večina dijakov zaključi z delom, jih vprašam, kdo Kranjski kmet.
je lirski subjekt.

Kakšen je njegov odnos do življenja?

Zadovoljen je s svojim življenjem, je
optimističen.

Katere njegove lastnosti so poudarjene?

Je delaven, marljiv, rad se zabava, rad
se dobro obleče in dobro jé, z veseljem
izpolnjuje svoje državljanske dolžnosti
(šolanje, vojska), rad kadi.

Kaj izveste o njem iz posamezne kitice?

V 1. kitici opiše naravo in geopolitični
položaj svoje dežele.
V 2. kitici izvemo, da je posestnik, ki
ima več konjev ter prideluje pšenico,
ajdo in lan. Domači pridelki mu
zagotavljajo gospodarsko varnost, zato
mu dela ni treba iskati drugje.
V 3. kitici se pohvali z oblačili iz
kvalitetnih materialov. Opiše takratno
nošo.
V 4. kitici izvemo, da se rad udeležuje
vaških zabav.
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V 5. kitici se pohvali z bogatim
jedilnikom in imenitnim tekom po
opravljenem delu, kar nakazuje na
zdravje.
V 6. kitici pravi, da z veseljem
sprejema vse ukaze, ki jih da oblast
(vpoklic v vojsko, pošiljanje otrok v
šolo). To razmerje do države mu daje
samozavest in varnost, da živi
uživaško, kar je zanj bistvo življenja.

Kako se v pesmi kaže razsvetljenski duh? (Če imajo
z odgovorom težave, jih dopolnim.)

Kakšen je namen pesmi? (Če imajo z odgovorom
težave, jih dopolnim.)

V življenjskem optimizmu, v
samozavesti kranjskega kmeta, ki je
dobil osebno svobodo, praktičnem
odnosu do sveta in ideji, da razumno
in delovno življenje človeku omogoča
blagostanje in zadovoljstvo.

V Kranjcih prebuditi narodno in
socialno zavest. Kmet naj se zave
svojega porekla, svojih sposobnosti in
pomena svojega dela.

Zaradi razsvetljenskih idej in zaradi svojega namena,
torej prebujanja narodne in socialne zavesti, je pesem
razsvetljenska budnica.

Če se sedaj vrnemo k radijski oddaji … Rekli smo,
da bi jo popestrili s to pesmijo. Kako bi morali
pesem prebrati, da bi pritegnili poslušalce, da bi bila
zanje zanimiva? (Podvprašanje: Mislite, da bi
poslušalce pritegnili z monotonim branjem?)
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Doživeto.

Kaj konkretno pa to pomeni pri tej pesmi? Kakšno
razpoloženje bi naslikali s svojim glasom?

Takšno, ki bi izražalo zadovoljstvo,
veselje, navdušenje, vedrino itd.

Kako bi to dosegli? Kaj bi morali narediti z glasom?

Dijaki ne odgovorijo.

Lahko spreminjate jakost glasu, tako da nekatere
dele preberete glasneje, druge tišje. Spreminjate
lahko tudi tempo – enkrat berete hitreje, drugič
počasneje. Temu, ko poskušamo pri branju z glasom
ponazoriti duh pesmi, rečemo interpretativno
branje. Vendar pa za dobro branje ni dovolj, da
zajamemo samo duh pesmi, temveč moramo
upoštevati tudi njeno obliko, njen ritem, v tem
primeru je to plesni ritem s tričetrtinskim taktom.
Vodnik je pri Zadovolnem Krajncu uporabil obliko
iz ljudskih petih pesmi – alpsko poskočnico. Njena
stopica je amfibrah. Ali veste, kaj je stopica?

Dijaki odgovorijo, da je to menjavanje
poudarjenih in nepoudarjenih zlogov.

Popravim jih, da je to osnovna metrična enota verza,
res pa se menjavajo podarjeni in nepoudarjeni zlogi.
Kakšna stopica je amfibrah?

Dijaki se ne morejo spomniti.

Na tablo narišem amfibrah in razložim, da je ta
stopica sestavljena iz dveh nepoudarjenih zlogov in
enega poudarjenega. Poudarjeni so tisti, ki vsebujejo
naglašen samoglasnik, ostali so nepoudarjeni.
Poglejmo si kar prvi verz v pesmi.
Na tablo prepišem prvi verz in narišem metrično
shemo. Nato ga preberem s pretiranimi poudarki, da
dijaki slišijo ritem. Povem jim, da morajo pri
interpretativnem branju upoštevati tudi metrično
shemo.

Kaj je treba še upoštevati pri glasnem branju?

176

Dijaki prepisujejo v zvezek.

Dijaki ne odgovorijo.

Je treba upoštevati ločila?

Da.

Kaj nam ločila povedo o tem, kako moramo prebrati
besedilo?

Povedo nam, kdaj moramo narediti
premor (pri vejici krajšega kot pri
piki) in kakšno intonacijo moramo
uporabiti (pri piki padajočo, pri vejici
naraščajočo, pri klicaju vzklično, pri
vprašaju pa rastočo, če vprašanje
zahteva odgovor z da ali ne, drugače
pa padajočo).

Omenili ste, da ločila zaznamujejo krajši ali daljši
premor. Kaj pa konec verza? Ali tudi zaznamuje
premor?

Ne.

Ne nujno. Oglejmo si zadnja dva verza prve kitice
Zadovolnega Krajnca. Ali bi pri branju med njima
naredili daljši premor?

Ne.

Zakaj ne?

Ker se stavek nadaljuje.

Kako rečemo temu, če se stavek oz. neka misel
nadaljuje v več verzih?

Verzni prestop.

Tako je. Pri glasnem branju pesmi moramo torej
premisliti, ali bi na koncu verza naredili kratko
pavzo ali ne.
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Pozorni pa moramo biti tudi na pravorečje oz.
pravilno izgovarjavo posameznih besed. Na tablo
dvakrat z velikimi tiskanimi črkami napišem
VODNIK. Dijake vprašam, kako bi prebrali to
besedo.

Dijaki povedo oba možna načina – z
naglasom na o in z naglasom na i.

Je pomen enak?

Ne. Če naglasimo o, mislimo na
priimek, če naglasimo i, pa na osebo,
ki vodi.

Tako je. Treba je torej paziti na naglase in na
pravilno izgovarjavo posameznih glasov. Poglejmo
si kar prvo kitico. Na tablo projiciram prvo kitico.
Enega izmed dijakov prosim, naj jo prebere. Ostale
opozorim, naj bodo pozorni na njegovo/njeno
izgovarjavo odebeljenih glasov.

Po branju dijake vprašam, ali je bralec odebeljena vja izgovoril enako.

Zakaj? Kakšna je razlika med tema v-jema?

Dijak/-inja bere.

Ne. Prvega je izgovoril kot v, drugega
pa bolj kot u.

Eden je sredi besede, drugi pa je
predlog.

Da, oziroma – če smo bolj natančni – gre za različni
varianti fonema v. O tem ste govorili, kajne?

Prvi v se nahaja pred samoglasnikom v isti besedi,
zato ga izgovarjamo kot …

Drugega pa je vaš/-a sošolec/-ka prebral/-a »bolj kot
u«. Ali je to v skladu s pravorečjem?
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Dijaki pritrdijo.

… zobno zobni v.

Ne, predlog v se bere kot w pred
zvenečim soglasnikom ali kot ʍ pred
nezvenečim. Če govorimo zelo počasi,
je pred samoglasnikom lahko ṷ.

Toda v tem primeru smo ga vseeno izgovorili kot ṷ,
čeprav se naslednja beseda ne začne na samoglasnik.
Zakaj, menite, je tako?

Dijaki ne odgovorijo.

Ker smo ga izgovorili samostojno. Zakaj smo ga
izgovorili samostojno?

Ker je zlog sam zase.

Res je. Zaradi metrične sheme, je ta v zlog sam zase.

Kako je vaš/-a sošolec/-ka bral/-a predlog z v 5.
verzu? (Če se ne spomnijo, dijak/-inja še enkrat
prebere kitico.)

Skupaj z naslednjo besedo.

Tako je. Ali tudi takšno branje narekuje metrična
shema?

Da.

Res je. Če bi predlog izgovorili samostojno, bi imeli
en zlog preveč. Ali predloge s/z/k/h sicer po
pravorečju izgovarjamo ločeno od naslednje besede?
Pravilno. Torej imamo en predlog, ki smo ga brali
samostojno, kar ni v skladu s pravorečjem, in en
predlog, ki smo ga povezali z naslednjo besedo, kar
je v skladu z njim. Obakrat je izgovor narekovala
metrična shema. Kaj bi torej lahko sklepali o odnosu
med metrično shemo in pravorečnimi pravili?

Res je. Tako smo prišli do zelo pomembne
ugotovitve: v pesmih sicer upoštevamo pravorečje,
toda če metrična shema narekuje drugačen izgovor,
ga kršimo.
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Ne, skupaj z naslednjo besedo.

Pravorečje je podrejeno metrični
shemi.

Poglejte si še zadnji verz 1. kitice. Kako se pravilno
izgovori prva beseda (per)?

Pravilno. Beremo jo s polglasnikom in ne z e-jem.
Kaj pa pomeni »per«?

Zakaj je zapisana z e-jem?

Dijaki jo preberejo, tako da izgovorijo
polglasnik.

Pri.

Včasih so vse polglasnike zapisovali z
e-jem.

Tako je. Tudi danes še vedno nekatere polglasnike
zapisujemo s črko e. Mi znate podati kakšen primer?

Megla, tema.

S katero črko je še lahko zapisan polglasnik?
Navedite kakšen primer.

S črko r, npr. krt.

Dobro. Kako pa bi prebrali prvo besedo 4. verza
(popoldne)?

Dijaki jo preberejo.

Kako ste izgovorili l?

Kot ṷ (dvoustnični u).

Zakaj?

Ker stoji pred soglasnikom.

Tako je. V katerih primerih bi ga še izgovorili kot
dvoustnični u?

Dijaki ne odgovorijo.

Pri deležnikih na –l (npr. je tekel), pri pridevnikih na
–l (rahel) in prislovih (pol) – skratka, na koncu
besede. Kdaj pa ga izgovorimo kot /l/?
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Pred samoglasnikom.

Tako je. Npr. ladja.
Izpostavili smo tiste stvari, na katere moramo biti
pozorni pri interpretativnem branju pesmi – jakost
govora, intonacija, tempo, premori, hitrost. (Na
prosojnici prikažem vse naštete stvari.) Temu
rečemo prozodične prvine besedila.
Rekli ste, da bi v radijsko oddajo vključili tudi
Vodnikov življenjepis – torej objektivno
neumetnostno besedilo. Ali je tudi branje
življenjepisa interpretativno, doživeto?
Ne.
Zakaj ne?
Ker je to informativno besedilo.
Tako je. Namen tega besedila je informirati
poslušalca o Vodnikovem življenju, bralčev odnos
do besedila ni pomemben. Z glasom ne sme
razodevati čustvene zavzetosti. Radijski in
televizijski napovedovalci na tak način berejo
poročila, prometne informacije, napoved vremena.
Katere izmed naštetih stvari na prosojnici torej ne
veljajo za branje neumetnostnega besedila?

Neinterpretatvino branje je nevtralno, brez
izrazitejših poudarkov, hitrost govora je ves čas
enakomerna, besedilo je glede na zapisne misli
logično členjeno s premori. Kako pa je pri
neumetnostnih besedilih z ločili?

Ali veljajo enaka pravila glede premorov in
intonacije?

Interpretativno branje, menjavanje
jakosti in tempa, verzni prestopi, ni
metrične sheme oz. ritma.

Moramo jih upoštevati.

Da.

Moramo ga upoštevati.

Kako je s pravorečjem?

Ne.

Ali so kakšne izjeme?
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Res je. Sedaj, ko veste vse, kar morate vedeti za
dobro pripravo na interpretativno branje
umetnostnega besedila in neinterpretativno branje
neumetnostnega besedila, boste branje tudi izvedli.
Razdelili se boste v šest skupin. Ko boste to storili,
vam bom dala nadaljnja navodila.

Dijaki se razporedijo v šest skupin.

Vsaka skupina bo dobila svoj list z navodili.
Pripravili se boste na interpretativno branje ene
kitice Zadovolnega Krajnca in na neinterpretativno
branje izseka iz Vodnikovega življenjepisa. Kako
boste to storili, je podrobneje pojasnjeno na listih z
navodili. Za iskanje po spletnem slovarju lahko
uporabite svoje mobilne telefone. Pri pripravi naj
sodeluje celotna skupina, na koncu pa izberite
nekoga, ki bo pred razredom prebral kitico, kot bi jo
npr. igralec v radijski oddaji, in nekoga, ki bo kot
radijski voditelj prebral del življenjepisa. Če se vam
navodila ne bodo zdela dovolj jasna oz. če boste
potrebovali kakršno koli pomoč, me pokličite. Na
voljo imate približno 10 min.

Razdelim liste z navodili. Med skupinskim delom
krožim po razredu in preverjam, kako napredujejo.

Dijaki začnejo s skupinskim delom.

Počakam 10 min.
Vidim, da je večina že zaključila, zato bomo začeli s
predstavitvami. Najprej se bomo posvetili drugemu
besedilu – Vodnikovemu življenjepisu. Vsi ste dobili
isti del besedila, zato ga bo prišel prebrat predstavnik
le ene skupine, ostali pa boste njegovo branje
primerjali s svojim. Pokličem prostovoljca iz 1.
skupine.

Ko prostovoljec zaključi z branjem, vprašam ostale,
ali imajo kakšen komentar na njegovo branje in ali bi
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Dijak bere.

sami prebrali enako. Vprašam jih, ali so imeli s čim
težave oz. so bili kdaj v dilemi.

Dijaki komentirajo in primerjajo.

Izpostavim naglaševanje besed Valentin, almanah in
Pisanice ter branje predlogov v in s. Po potrebi
izpostavim še druge stvari (pavze, intonacija, tempo
itd.)

Sedaj bomo prebrali še pesem. Predstavnik vsake
skupine naj pride pred tablo. Postavite se v takšnem
vrstnem redu, kot si sledijo vaše kitice.

Bralci interpreti pridejo pred tablo in
se postavijo v vrsto.

Kar začnite. Prvi naj prebere še avtorja in naslov.
Dijaki demonstrirajo interpretativno
branje.
Zaploskajmo jim. Poslušalce vprašam, kdo jih je s
svojim interpretativnim branjem najbolj prepričal.

Vsako posamezno skupino vprašam, ali je imela pri
pripravi na interpretativno branje svoje kitice kakšne
težave in ali je njihov bralec prebral tako, kot so
načrtovali.

Dijaki izberejo »zmagovalca«.

Dijaki komentirajo svojo pripravo in
izvedbo.

Bralcem naročim, naj sedejo. Posamezne skupine
nato povprašam o posameznih rešitvah, v kolikor jih
niso izpostavili že pri komentarjih. (Prvo kitico
izpustim, saj smo jo analizirali že skupaj.)

2. skupino povprašam o 1. besedi 6. verza (persluži).
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Odgovorijo, da se e izgovori kot
polglasnik.

3. skupino vprašam, kako so naglasili besedo šapel.

Kako ste vedeli, kako jo morate naglasiti? Beseda v
slovarju (FRAN) namreč ni naglašena, zato si z njim
ne moremo pomagati.

Dijaki odgovorijo, da so besedo
naglasili na a.

Glede na ritem/metrično shemo.

Res je. Zlog »ša« je poudarjen, poudarjen pa je
vedno tisti zlog, ki vsebuje naglašen samoglasnik.
Naglas torej mora biti na a.

Kaj lahko torej sklepate iz tega o upoštevanju
predpisanih naglasov pri poeziji kot umetnostnem
besedilu in življenjepisu kot neumetnostnem?

Pri neumetnostnem besedilu moramo
vedno upoštevati slovar, pri poeziji pa
se zaradi ritma naglas posameznih
besed lahko razlikuje od slovarskega.

4. skupino vprašam, kako je brala besedno zvezo »s
peto« v 4. kitici.

Odgovorijo, da so predlog prebrali
ločeno od besede.

Zakaj?

Zaradi metruma. Če bi ga bral/-a
skupaj z naslednjo besedo, bi imel
verz en zlog premalo.

Skupina, ki je imela 1. kitico … Kako ste prebrali
začetek 5. verza (z Beneškiga)?

Predlog z smo brali skupaj z naslednjo
besedo.

Torej v skladu s pravilom, tako kot ste jih brali pri
neumetnostnem besedilu. Kaj torej lahko rečemo o
branju predlogov pri poeziji in neumetnostnih
besedilih?

Pri neumetnostnih besedilih moramo
strogo upoštevati pravilo, pri poeziji
pa se izgovor zopet prilagaja ritmu.

Se vam je zdelo pomembno, da ste imeli čas za
pripravo na glasno branje obeh besedil ali se vam
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zdi, da bi katerega od njiju lahko prebrali brez
predpriprave?

Dijaki odgovorijo, da se jim je v obeh
primerih zdela pomembna priprava, da
pa bi lažje brez nje prebrali
neumetnostno besedilo.

Ali bi bilo branje enako kvalitetno? Kje bi brez
priprave naredili največ napak?

Pri naglaševanju posameznih besed,
morda tudi pri intonaciji.

Če povzamem, kaj smo ugotovili po tej »bralni vaji«:
upoštevanje pravorečja je nujno pri
neinterpretativnem branju neumetnostnih besedil,
zlasti če so informativne narave, saj bo samo tako
besedilo sprejeto pri vseh govorcih slovenščine. Tudi
pri interpretativnem branju pesmi kot umetnostnih
Dijaki poslušajo.
besedil je treba upoštevati pravorečna pravila, vendar
pa so ta včasih podrejena ritmu ali rimi, kot smo lepo
videli pri naglasih posameznih besed in predlogih.

Ali nimate za konec še kakšno vprašanje?

Dijaki zastavijo morebitna vprašanja.

ZAKLJUČNI DEL (ugotavljanje rezultatov vzgojno-izobraževalnega dela, nove naloge)
Trajanje: 10 min
Delo učitelja

Delo dijakov

Kot sem napovedala že na začetku, bomo sedaj pisali
kratek preizkus znanja. Test je anonimen, vendar vas
prosim, da se vseeno potrudite in ga rešite po svojih
najboljših močeh, kot da bi pisali pravo kontrolno
nalogo. To je namreč zelo pomembno za mojo
magistrsko nalogo. Prosim vas tudi, da ne gledate k
sosedu, temveč rešujete vsak zase. Zmenjeno?

Za reševanje boste imeli na voljo 5 min, če bo treba,
lahko za kakšno minuto podaljšamo. Dijakom
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Dijaki pritrdijo.

razdelim teste. Na tablo projiciram iskanje po
FRANU za besedo »redovnik«.

Po približno 5 min jim poberem teste in se jim
zahvalim za sodelovanje.
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Rešujejo test.

PRILOGA 4: PREDSTAVITEV POWERPOINT O VALENTINU VODNIKU IN
ZADOVOLJNEM KRANJCU
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PRILOGA 5: DELOVNI LIST O VALENTINU VODNIKU IN ZADOVOLJNEM
KRANJCU
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VALENTIN VODNIK: ZADOVOLNI KRAJNC – DELOVNI LIST
O Valentinu Vodniku:


bil je duhovnik in profesor na gimnaziji,



v času Ilirskih provinc je bil ravnatelj in nadzornik gimnazije,



zavzemal se je za rabo slovenščine v javnosti,



naklonjen je bil Francozom, ker so dovoljevali rabo lokalnega jezika v javnosti, zato
so ga avstrijske oblasti kasneje prisilno upokojile,



velja za prvega slovenskega pesnika (pesniška zbirka Pesme za pokušino),



urejal je Veliko pratiko in Malo pratiko,



napisal je Pismenost ali gramatika za perve šole – prvo slovensko slovnico v
slovenščini,



priredil je več priročnikov (Kuharske bukve, Babištvo),



izdajal je prvi slovenski časopis Lublanske novice.

Zadovolni Krajnc
1. Kdo je lirski subjekt? _______________________________________________________
2. Kakšen je njegov odnos do življenja?
___________________________________________________________________________
3. Katere njegove lastnosti so poudarjene?
___________________________________________________________________________
4. Kaj izveste o njem iz posamezne kitice?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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O pesmi


Razsvetljenski duh se kaže v življenjskem optimizmu, samozavesti kranjskega
kmeta, ki je dobil osebno svobodo, praktičnem odnosu do sveta in ideji, da razumno in
delovno življenje človeku omogoča blagostanje in zadovoljstvo.



Namen pesmi je v Kranjcih prebuditi narodno in socialno zavest. Kmet naj se zave
svojega porekla, svojih sposobnosti in pomena svojega dela.



Zaradi razsvetljenskih idej in svojega namena je pesem razsvetljenska budnica.



Vodnik je pri Zadovolnem Krajncu uporabil obliko iz ljudskih petih pesmi – alpsko
poskočnico. Njena stopica je amfibrah (U – U).



Rima je prestopna (a b a b c d c d).
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PRILOGA 6: IZROČEK O PROZODIČNIH PRVINAH IN PRAVOREČJU
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PROZODIČNE PRVINE BESEDILA
govorjenem besedilu je premorov manj,

Poudarek

pogosto pa so tudi tam, kjer v zapisanih
Kadar je neka besed v povedi izgovorjena

besedilih ni ločila. Premor, na primer,

glasneje kot druge, pravimo, da je

naredimo pred tistim delom povedi, na

poudarjena. Katera beseda bo poudarjena,

katerega želimo poslušalce še posebej

je odvisno od sporočevalca. Ta navadno

opozoriti. Daljši premori so pri pisanju

izgovori najglasneje tisto besedo, ki se mu

zaznamovani s končnim ločilom, nekoliko

zdi najpomembnejša. Ker je v slovenščini

krajši z dvopičjem in podpičjem, najkrajši

najpomembnejši podatek navadno na

pa z vejico.

koncu povedi, je pogosto poudarjena
Hitrost

beseda na koncu povedi. Ko se
pripravljamo na glasno branje, si besedo,

Pomembnejše podatke izgovarjamo

ki jo želimo izgovoriti podarjeno,

počasneje, manj pomembne pa hitreje. Pri

podčrtamo ali kako drugače označimo.

branju/govorjenju informativnega besedila

Intonacija

skušamo obdržati enakomerno hitrost.

Končna intonacija (intonacija ob koncu

Register

povedi) je padajoča na koncu pripovedne

Pri govoru lahko prehajamo tudi med

povedi ali dopolnjevalne vprašalne povedi

različnimi tonskimi višinami. Večinoma

(ki se začenja z vprašalnim zaimkom in na

govorimo v srednjem tonskem pasu oz.

katero odgovarjamo z določenim

srednjem registru – takšno govorjenje je

podatkom), rastoča na koncu odločevalne

najnaravnejše. V višji register zaidemo,

vprašalne povedi (na katero odgovarjamo z

kadar smo npr. razburjeni, v nižjega pa,

da ali ne) in vzklična ob pripovednih in

kadar smo npr. utrujeni ali naveličani.

vprašalnih povedih, ki jih izgovarjamo s
čustveno zavzetostjo.

Barva

Nekončna intonacija (intonacija sredi

Z barvo glasu razodevamo svoje čustveno

povedi) je ob vejici rastoča.

razmerje do naslovnika ali teme, o kateri
govorimo (jezo, veselje, presenečenje itd.)

Premori
Govorjeno besedilo je členjeno s premori
drugače kot zapisano besedilo: v
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INTERPRETATIVNO BRANJE

NEINTERPRETATIVNO BRANJE

(umetnostna besedila)

(neumetnostna besedila)

•

Poudarki/spreminjanje jakosti glasu.

•

Brez izrazitejših poudarkov.

•

Spreminjanje hitrosti.

•

Enakomerna hitrost.

•

Ločila/intonacija.

•

Ločila/intonacija.

•

Premori.

•

Besedilo je logično členjeno s

•

Pravorečje.

•

Pesmi → Upoštevamo ritem, rimo,

premori.
•

Pravorečje.

verzne prestope in vzdušje v pesmi.

POUDARKI IZ PRAVOREČJA


V slovarju preverimo, kako so naglašene posamezne besede.



Bodimo pozorni na polglasnike (npr. tema, megla).



Predlog s/z/h/k vedno beremo skupaj z naslednjo besedo.



Predloga v nikoli ne izgovarjamo kot v, ampak kot eno izmed variant fonema /v/.



Variante fonema /v/: /v/ pred samoglasnikom v isti besedi (veliko); /w/ pred zvenečim
soglasnikom (vzor); /ʍ/ pred nezvenečim soglasnikom (vsak); /ṷ/ na koncu besede
pred premorom (čeprav) ali za samoglasnikom in pred soglasnikom (pevka).



Variante fonema /l/: /l/ pred samoglasnikom (ladja); /ṷ/ pred soglasnikom (bralka) ali
na koncu besede (tekel (deležnik na –l), rahel (pridevnik), pol (prislov)).

PRILOGA 7: DELOVNI LIST ZA SKUPINSKO DELO – 1. SKUPINA
DELOVNI LIST – 1. SKUPINA
1. Ponovno preberite 1. kitico Vodnikove pesmi Zadovolni Krajnc. Pripravite se na
interpretativno branje pesmi, tako da upoštevate vsa pravila za dobro in pravilno
interpretativno branje, o katerih smo se pogovarjali. Še posebno bodite pozorni na
izgovarjavo odebeljenih glasov oz. besed. V pomoč naj vam bo priloženi list.
Od Straže hravaške
U
– U U – U
gor sonce mi pride,
U – U U – U
v nograde laške
U –U U – U
popoldne zaide;
U – U U–U
z Beneškiga morja
U – U U – U
jug čelo poti,
U – UU–
od Štajerca borja
U – U U – U
per del' me hladi.
U – U U –

2. Spodaj se nahaja odlomek iz Vodnikovega življenjepisa. Pripravite se na neinterpretativno
branje, tako da upoštevate pravorečna pravila. Še posebno bodite pozorni na izgovarjavo
odebeljenih glasov oz. besed. V pomoč naj vam bosta spletni portal FRAN in priloženi list.

Valentina Vodnika lahko po področjih njegovega javnega delovanja označimo
predvsem za časnikarja, pesnika, strokovnega pisca in jezikoslovca. V
gimnazijskih letih se je seznanil s slovničarjem Markom Pohlinom, ki ga je učil
pisne rabe slovenskega knjižnega jezika. Pomembna je zlasti Pohlinova pobuda za
pesniški almanah Pisanice od lepeh umetnost, v katerem je Vodnik objavil svoje
pesmi, med njimi tudi pesem Zadovolni Krajnc.
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PRILOGA 8: DELOVNI LIST ZA SKUPINSKO DELO – 2. SKUPINA
DELOVNI LIST – 2. SKUPINA
1. Ponovno preberite 2. kitico Vodnikove pesmi Zadovolni Krajnc. Pripravite se na
interpretativno branje pesmi, tako da upoštevate vsa pravila za dobro in pravilno
interpretativno branje, o katerih smo se pogovarjali. Še posebno bodite pozorni na
izgovarjavo odebeljenih glasov oz. besed. V pomoč naj vam bo priloženi list.
Mi brazdjo konjiči
U −
U U −U
za hajdo, pšenico,
U − U U −U
neutrudni dekliči
U − U U− U
pa beljo tančico;
U −U U −U
kaj maram, se kruha
U − U U − U
persluži zadost,
U − UU−
ni sile trebuha
U −UU− U
okoli mi nost.
U−U U −
2. Spodaj se nahaja odlomek iz Vodnikovega življenjepisa. Pripravite se na neinterpretativno
branje, tako da upoštevate pravorečna pravila. Še posebno bodite pozorni na izgovarjavo
odebeljenih glasov oz. besed. V pomoč naj vam bosta spletni portal FRAN in priloženi list.

Valentina Vodnika lahko po področjih njegovega javnega delovanja označimo
predvsem za časnikarja, pesnika, strokovnega pisca in jezikoslovca. V
gimnazijskih letih se je seznanil s slovničarjem Markom Pohlinom, ki ga je učil
pisne rabe slovenskega knjižnega jezika. Pomembna je zlasti Pohlinova pobuda za
pesniški almanah Pisanice od lepeh umetnost, v katerem je Vodnik objavil svoje
pesmi, med njimi tudi pesem Zadovolni Krajnc.
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PRILOGA 9: DELOVNI LIST ZA SKUPINSKO DELO – 3. SKUPINA
DELOVNI LIST – 3. SKUPINA
1. Ponovno preberite 3. kitico Vodnikove pesmi Zadovolni Krajnc. Pripravite se na
interpretativno branje pesmi, tako da upoštevate vsa pravila za dobro in pravilno
interpretativno branje, o katerih smo se pogovarjali. Še posebno bodite pozorni na
izgovarjavo odebeljenih glasov oz. besed. V pomoč naj vam bo priloženi list.
Imam oblačilo
U− UU −U
domačga padvana,
U − U U − U
ženica pa krilo
U–U U − U
iz pravga mezlana;
U−
U U − U
se sveti na lice
U − U U −U
ko pirh moj škarlat,
U −
U U −
nje šapel, jeglice,
U − U U−U
nje modric je zlat.
U −
UU −
2. Spodaj se nahaja odlomek iz Vodnikovega življenjepisa. Pripravite se na neinterpretativno
branje, tako da upoštevate pravorečna pravila. Še posebno bodite pozorni na izgovarjavo
odebeljenih glasov oz. besed. V pomoč naj vam bosta spletni portal FRAN in priloženi list.

Valentina Vodnika lahko po področjih njegovega javnega delovanja označimo
predvsem za časnikarja, pesnika, strokovnega pisca in jezikoslovca. V
gimnazijskih letih se je seznanil s slovničarjem Markom Pohlinom, ki ga je učil
pisne rabe slovenskega knjižnega jezika. Pomembna je zlasti Pohlinova pobuda za
pesniški almanah Pisanice od lepeh umetnost, v katerem je Vodnik objavil svoje
pesmi, med njimi tudi pesem Zadovolni Krajnc.
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PRILOGA 10: DELOVNI LIST ZA SKUPINSKO DELO – 4. SKUPINA
DELOVNI LIST – 4. SKUPINA
1. Ponovno preberite 4. kitico Vodnikove pesmi Zadovolni Krajnc. Pripravite se na
interpretativno branje pesmi, tako da upoštevate vsa pravila za dobro in pravilno
interpretativno branje, o katerih smo se pogovarjali. Še posebno bodite pozorni na
izgovarjavo odebeljenih glasov oz. besed. V pomoč naj vam bo priloženi list.
Rad plešem okrogle,
U − U U− U
s peto glas dajam,
U− U U − U
premetem vse vogle,
U − U U − U
se v cepa dva majam;
U − U U − U
nožica pa Mince
U–U U − U
za mano drobni,
U − U U −
pobera stopnice,
U− U U −U
se v kroge verti.
U − U U −
2. Spodaj se nahaja odlomek iz Vodnikovega življenjepisa. Pripravite se na neinterpretativno
branje, tako da upoštevate pravorečna pravila. Še posebno bodite pozorni na izgovarjavo
odebeljenih glasov oz. besed. V pomoč naj vam bosta spletni portal FRAN in priloženi list.

Valentina Vodnika lahko po področjih njegovega javnega delovanja označimo
predvsem za časnikarja, pesnika, strokovnega pisca in jezikoslovca. V
gimnazijskih letih se je seznanil s slovničarjem Markom Pohlinom, ki ga je učil
pisne rabe slovenskega knjižnega jezika. Pomembna je zlasti Pohlinova pobuda za
pesniški almanah Pisanice od lepeh umetnost, v katerem je Vodnik objavil svojhe
pesmi, med njimi tudi pesem Zadovolni Krajnc.
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PRILOGA 11: DELOVNI LIST ZA SKUPINSKO DELO – 5. SKUPINA
DELOVNI LIST – 5. SKUPINA
1. Ponovno preberite 5. kitico Vodnikove pesmi Zadovolni Krajnc. Pripravite se na
interpretativno branje pesmi, tako da upoštevate vsa pravila za dobro in pravilno
interpretativno branje, o katerih smo se pogovarjali. Še posebno bodite pozorni na
izgovarjavo odebeljenih glasov oz. besed. V pomoč naj vam bo priloženi list.
Na žgancih tropine
U −
U U− U
pa kisliga zela,
U − UU −U
bob, kaša, vse mine,
U − U U − U
ko pridem od dela;
U − U U − U
al bodi pogača,
U− U U−U
klobasa, al sok,
U − U U −
al kar se obrača
U − UU− U
na ražnu okrog.
U − U U−
2. Spodaj se nahaja odlomek iz Vodnikovega življenjepisa. Pripravite se na neinterpretativno
branje, tako da upoštevate pravorečna pravila. Še posebno bodite pozorni na izgovarjavo
odebeljenih glasov oz. besed. V pomoč naj vam bosta spletni portal FRAN in priloženi list.

Valentina Vodnika lahko po področjih njegovega javnega delovanja označimo
predvsem za časnikarja, pesnika, strokovnega pisca in jezikoslovca. V
gimnazijskih letih se je seznanil s slovničarjem Markom Pohlinom, ki ga je učil
pisne rabe slovenskega knjižnega jezika. Pomembna je zlasti Pohlinova pobuda za
pesniški almanah Pisanice od lepeh umetnost, v katerem je Vodnik objavil svoje
pesmi, med njimi tudi pesem Zadovolni Krajnc.
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PRILOGA 12: DELOVNI LIST ZA SKUPINSKO DELO – 6. SKUPINA
DELOVNI LIST – 6. SKUPINA
1. Ponovno preberite 6. kitico Vodnikove pesmi Zadovolni Krajnc. Pripravite se na
interpretativno branje pesmi, tako da upoštevate vsa pravila za dobro in pravilno
interpretativno branje, o katerih smo se pogovarjali. Še posebno bodite pozorni na
izgovarjavo odebeljenih glasov oz. besed. V pomoč naj vam bo priloženi list.
Za vsako povele
U − UU− U
mam židano volo,
U
−UU −U
za branbo dežele,
U −
U U−U
al hoditi v šolo:
U −UU− U
povsodi se maham
U − UU − U
ko čverst korenak,
U −
UU −
pa delam, pa baham,
U − U U − U
pa pijem tabak.
U − U U−
2. Spodaj se nahaja odlomek iz Vodnikovega življenjepisa. Pripravite se na neinterpretativno
branje, tako da upoštevate pravorečna pravila. Še posebno bodite pozorni na izgovarjavo
odebeljenih glasov oz. besed. V pomoč naj vam bosta spletni portal FRAN in priloženi list.

Valentina Vodnika lahko po področjih njegovega javnega delovanja označimo
predvsem za časnikarja, pesnika, strokovnega pisca in jezikoslovca. V
gimnazijskih letih se je seznanil s slovničarjem Markom Pohlinom, ki ga je učil
pisne rabe slovenskega knjižnega jezika. Pomembna je zlasti Pohlinova pobuda za
pesniški almanah Pisanice od lepeh umetnost, v katerem je Vodnik objavil svoje
pesmi, med njimi tudi pesem Zadovolni Krajnc.
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PRILOGA 13: PREIZKUS ZNANJA
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PREIZKUS ZNANJA
1. Kdaj moramo biti pozorni na pravorečje?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Preberite naslednja verza iz pesmi Celjska romanca Antona Aškerca.

Halja črna krije redovníka,
redovníka, živega svetnika!

a) Kateri samoglasnik je naglašen v besedi redovnik? _________

Sedaj pa preberite še naslednjo poved iz članka, objavljenega na spletni strani revije Ognjišče.

Cyril Axelrod, redovnik redemptorist iz Južnoafriške republike, je bil rojen gluh, a ni
prenehal z duhovniškim poslanstvom tudi takrat, ko je kot odrasel začel izgubljati še vid.

b) Ali bi pri glasnem branju zgornje povedi besedo redovnik naglasili enako kot v Aškerčevi
pesmi? Obkrožite pravilen odgovor. (Pri reševanju naloge si lahko pomagate s spletnim
portalom FRAN.)

DA

NE

Svojo odločitev na kratko utemeljite.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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PRILOGA 14: REZULTATI PREIZKUSA PO POSAMEZNIH NALOGAH

1. naloga
Samo
neumetnostna
besedila
Umetnostna in
neumetnostna
besedila
Samo umetnostna
besedila
Drugo
Povprečno število
doseženih točk
2. a)
naloga
Pravilen
odgovor
Napačen
odgovor

Razred A
40,0 % (10)

Razred B
67,7 % (21)

40,0 % (10)

6,5 % (2)

12,0 % (3)

3,2 % (1)

8,0 % (2)
1,40

22,6 % (7)
0,85

Razred A

Razred B

60,0 % (15)

38,7 % (12)

40,0 % (10)

61,3 % (19)

2. b) naloga
DA
NE
Popolnoma
pravilna
utemeljitev
Delno pravilna
utemeljitev
Napačna
utemeljitev
Povprečno število
točk za
utemeljitev

Razred A
24,0 % (6)
76,0 % (19)
44,0 % (11)

Razred B
41,9 % (13)
58,1 % (18)
16,1 % (5)

12,0 % (3)

19,4 % (6)

44,0 % (11)

64,5 % (20)

0,50

0,26
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PRILOGA 14: REZULTATI PREIZKUSA PO POSAMEZNIH NALOGAH

Zap. št. dijaka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Povprečje

Razred A (št. točk)
1
1
4
4
3,5
2
4
4
1
4
5
5
5
5
5
5
3
4,5
4,5
4
1
1
1
2
2

3,26
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Razred B (št. točk)
2
3,5
3
2
1
1
1
1
3,5
3
3
2
4
3,5
0
1
1
0
4,5
1
0
1
1
3,5
2
1
1
3,5
2,5
4
4
2,08

IZJAVA O AVTORSTVU
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo in da so uporabljeni viri in literatura
navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo.
Kraj in datum:
Vesna Rogl
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IZJAVA KANDIDATA/KANDIDATKE
Spodaj podpisana Vesna Rogl izjavljam, da je besedilo magistrskega dela v tiskani in
elektronski obliki istovetno, in dovoljujem objavo magistrskega dela na fakultetnih spletnih
straneh.

Datum:

Podpis kandidata/kandidatke:
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