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IZVLEČEK
Dobro razvita poimenovalna zmožnost z bogatim besediščem ni pomembna le za uspešno
sporazumevanje, ampak vpliva tudi na splošno znanje, uspešnost učencev v šoli in njihovo
motiviranost pri učenju. Ker nimajo vsi učenci doma enakih spodbud, je vloga šole pri širjenju
besedišča zelo pomembna. Eden izmed načinov razvijanja poimenovalne zmožnosti je raba
slovarja, namenjenega učencem in prilagojenega njihovim spoznavno-jezikovnim zmožnostim.
V doktorski disertaciji obravnavamo slovar, namenjen učencem na razredni stopnji osnovne
šole, in ga imenujemo otroški šolski slovar (v nadaljevanju OŠS). Poskušamo ga definirati,
opredeliti njegove značilnosti in vloge. Na podlagi pregleda tuje in domače literature, analize
nekaterih tujih in domačih slovarjev, namenjenih učencem, anket učiteljev, tretje- in
šestošolcev, analize spisov učencev ter pregleda učnega načrta za slovenščino in učnega gradiva
za jezikovni del pouka slovenščine od 1. do 6. razreda ugotavljamo, da obstaja potreba po OŠS,
in želimo čim natančneje opredeliti čim več stvari, povezanih s sestavo takega priročnika.
Doktorska disertacija je prispevek k metaleksikografski in jezikovnodidaktični znanosti. Tema
je OŠS, ki ga v slovenski znanstveni literaturi še ni izčrpno obravnavalo veliko avtorjev. Vidimo
ga kot jezikovnodidaktični pripomoček, ki pomaga učencem pri razvijanju njihove jezikovne,
predvsem poimenovalne zmožnosti. Pomen disertacije je tudi njena uporabna vloga. Predlagana
zasnova slovarja je namreč lahko izhodišče za dejanski nastanek OŠS, katerega rabo bi morali
spodbujati učitelji razrednega pouka pri vseh predmetih. Nenazadnje je disertacija tudi
spodbuda za nastanek šolskega slovarja, namenjenega osnovnošolcem na predmetni stopnji in
dijakom.

Ključne besede: otroški šolski slovar (OŠS), slovarski sestavek, pomenska razlaga,
poimenovalna zmožnost, učenec, slovenščina, razredni pouk
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ABSTRACT
To have well developed lexical competence with a wide vocabulary is essential, not only for
successful communication but also due to its impact on general knowledge, pupils' school
success and their motivation to learn. Since not all pupils receive the same level of
encouragement at home, the role of the school in building their vocabulary is crucial. One of
the ways to build on lexical competence in class is to use a dictionary intended for pupils and
adapted to their cognitive and linguistic abilities.

This doctoral thesis focuses on the dictionary intended for primary school pupils aged 6–10, the
so-called primary school dictionary. I will seek to define it and specify its characteristics and
roles. Having reviewed foreign and Slovene reference works, analysed some foreign and
Slovene school dictionaries, carried out a survey among teachers and pupils aged 8 and 11,
examined pupils' essays and reviewed the Slovene syllabus and school materials for Slovene
for pupils aged 6–12, I have established the existence of a need for a primary school dictionary.
I, therefore, wish to define in as much detail as possible several issues related to the composition
of such a reference book.

This thesis will be a contribution to meta-lexicography and language didactics. Its topic,
primary school dictionary, has not been explored in detail by many authors in Slovene scientific
writings. I see it as a language didactics tool that aids pupils in developing their linguistic, and
particularly lexical, competence. The thesis is also important for its applicative role: the
proposed dictionary concept can serve as the basis for an actual primary school dictionary, the
use of which should be encouraged by teachers of pupils aged 6–10 regardless of the subject
being taught. And not least, this doctoral thesis should serve to facilitate the emergence of
secondary school and upper secondary school dictionaries.

Key words: primary school dictionary, dictionary entry, dictionary definition, lexical
competence, pupil, Slovene, primary school education
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I

UVOD

Povod za doktorsko disertacijo je bil predlog somentorice izr. prof. dr. Marje Bešter Turk, da
po zgledu Prvega školskega rječnika hrvatskoga jezika (Čilaš Šimpraga idr. 2008) postavimo
temelje tudi za slovenski enojezični razlagalni slovar, namenjen mlajšim osnovnošolcem. Želja
po raziskovanju teme je bila velika, ker tak slovar potrebujemo; ker lahko na podlagi
teoretičnega raziskovanja nastane priročnik, ki bo uporaben v praksi; ker je naše delo povezano
z bodočimi učitelji razrednega pouka, ki bodo slovar lahko uporabljali s svojimi učenci.
O šolskem slovarju piše pri nas predvsem T. Rozman. V okviru svoje disertacije (Rozman 2010)
je skušala odgovoriti na vprašanja, zakaj naj učenci uporabljajo enojezični razlagalni slovar,
kako in kakšen naj bo. V raziskavi se je osredotočila na pomenske razlage, in sicer je preverjala,
kako so tiste iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika (v nadaljevanju SSKJ) in na novo
napisane razumljive učencem 2. in 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja (v nadaljevanju VIO)
ter dijakom. Čeprav sta temi disertacij zelo podobni, se pomembno razlikujeta. Izhodišče je res
šolski slovar, vendar se ciljni uporabniki razlikujejo. V svojem delu se posvečamo slovarju za
učence v 1. in 2. VIO oz. natančneje od 1. do 5. razreda. Skušali bomo opredeliti čim več stvari,
pomembnih za zasnovo OŠS. Namen disertacije in raziskave v okviru te je ugotoviti, ali sploh
potrebujemo OŠS, ter čim natančneje opredeliti zasnovo priročnika na ravni mega-, makro- in
mikrostrukture, upoštevaje spoznavno-jezikovne zmožnosti in potrebe ciljnega uporabnika. V
tem pogledu bomo skušali odgovoriti tudi na nekatera vprašanja, ki jih T. Rozman (prav tam:
259) izpostavlja v sklepu kot »nenačeta«, in sicer o geslovniku, opisu lastnosti besed v slovarju,
zgledih in o mediju, v katerem naj bi OŠS bil.
V Teoretičnem delu povzemamo spoznanja tujih in domačih avtorjev o tem, kaj je slovar, katere
so njegove vloge in namen ter katere vrste slovarjev so. Natančneje predstavljamo zgradbo
enojezičnega razlagalnega slovarja ter zgradbo sestavka v SSKJ in eSSKJ. Skušamo opredeliti
OŠS in njegove značilnosti. Osredotočimo se na tri temeljne sestavine sestavka, to so pomenske
razlage, zgledi in ilustracije. V nadaljevanju ugotavljamo prednosti in pomanjkljivosti tiskanih
in elektronskih slovarjev ter korpusov, na podlagi katerih naj bi nastajali sodobni slovarji. V
poglavju o rabi slovarjev opredeljujemo navade uporabnikov in njihove zmožnosti. Da bi lažje
zasnovali OŠS, smo pregledali in analizirali nekaj tujih OŠS oz. vzorčnih strani teh in že
obstoječe slovenske. Skušali smo ugotoviti skupne značilnosti, dobre lastnosti in
pomanjkljivosti, da bi se tem pri zasnovi OŠS izognili. Ker je raba slovarja pomembna za
1

usvajanje besedišča in s tem za razvijanje poimenovalne zmožnosti, v zadnjem poglavju
Teoretičnega dela povzemamo spoznanja psihologov o jezikovnem razvoju v obdobju
srednjega otroštva in o tem, kako lahko poimenovalno zmožnost razvijamo pri pouku.
V Empiričnem delu smo analizirali tri ankete in spise učencev ter pregledali učni načrt za
slovenščino in učno gradivo za jezikovni pouk od 1. do 6. razreda. Z anketo učiteljev razrednega
pouka in učiteljev slovenščine smo želeli preveriti navade učiteljev o rabi slovarjev pri pripravi
na delo in pri pouku, način razlaganja pomena novih besed in njihovo mnenje o potrebi po OŠS.
Z anketama tretje- in šestošolcev pa smo želeli ugotoviti njihove navade pri rabi slovarjev doma
in pri pouku, to, kako se znajdejo v slovarskem sestavku in kako razlagajo pomen besed.
Spoznanja so nam pomagala pri utemeljitvi potrebe po OŠS in pri njegovi zasnovi.
Z analizo spisov tretje- in šestošolcev smo želeli ugotoviti, ali obstaja med učenci, glede na
razred, razlika v besedišču, da bi lažje opredelili ciljnega uporabnika OŠS. Prav tako so nas
zanimale pravopisne in poimenovalne napake v njihovih besedilih in možnost, da bi jim pri
odpravi teh bila v pomoč (tudi) raba slovarja.
V naslednjih dveh poglavjih smo podrobno pregledali učni načrt za slovenščino (Program
osnovna šola 2011) in učno gradivo za jezikovni pouk; osredotočili smo se na 1. in 2. VIO.
Želeli smo ugotoviti, kdaj se po učnem načrtu predvideva raba slovarja pri pouku in ali jo učno
gradivo spodbuja, ter osmisliti (ne)vključitev slovničnih podatkov v OŠS, upoštevaje
metajezikovno znanje učencev.
V zadnjem poglavju Empiričnega dela na podlagi teoretičnih spoznanj in ugotovitev,
pridobljenih s pregledom slovarjev, z anketami, analizo spisov ter s pregledom učnega načrta
in učnega gradiva, predstavljamo zasnovo OŠS. Skušamo odgovoriti na čim več vprašanj, npr.
ali OŠS sploh potrebujemo, komu bo namenjen, v kateri obliki naj bo, katere besede vključiti v
geslovnik, kakšna naj bo zgradba slovarskega sestavka, kateri slovnični podatki naj bodo v
njem, ali naj bo ilustriran. Na koncu predstavljamo vzorčne slovarske sestavke za samostalnik,
glagol, pridevnik in prislov.
V Sklepu povzemamo najpomembnejše ugotovitve in opozarjamo na pomanjkljivosti raziskave.
Ob tem se odpirajo nova vprašanja, na katera bo treba še odgovoriti, zagotovo pa bo teh največ
ob dejanskem nastajanju OŠS.
2

II
1

TEORETIČNI DEL
KAJ JE SLOVAR

V poglavju se osredotočamo na enojezični splošni pomenskorazlagalni slovar. Ta ima v vsaki
jezikovni skupnosti pomembno vlogo, predvsem opisno-razlagalno in tudi normativno. V
slovarju je veliko podatkov o besedah in besednih zvezah, najpomembnejše pa so njihove
pomenske razlage.
Obstaja veliko definicij slovarja. Po B. T. S. Atkins in Rundellu (2008: 2) je slovar »opis
besedišča, ki ga uporabljajo člani določene govorne skupnosti«. Hartmann (2001: 12–13)
navaja več pomenskih razlag besede slovar iz raznih splošnih slovarjev. V teh je omenjeno, da
je slovar priročnik, v katerem so besede urejene po abecednem vrstnem redu in v katerem je
razložen njihov pomen;1 v njem pa so poleg pomena tudi drugi podatki2 o besedah, npr.
črkovanje, zlogovanje, izgovarjava, besedna vrsta, nepravilne oblike pregibnih besed,
etimologija. Landau (2001: 6–7) in Béjoint (2010: 34) menita, da je težko oblikovati definicijo,
ki bi veljala za vse slovarje, z razmahom elektronske leksikografije pa je to postalo še težje. Po
Landauu je slovar besedilo, ki razlaga pomen besed, pogosto ilustrira njihovo rabo v sobesedilu
in vključuje izgovarjavo, sodobnejši slovarji pa še podatke o črkovanju, etimologiji,
sopomenkah, slovnične podatke in včasih tudi ilustracije. V njem je poudarek na besedi;
pomenske razlage so omejene na podatke, ki so nujno potrebni za to, da uporabnik razume
pomen neznane besede. Béjoint pa je definiral slovar kot pripomoček v papirnati ali elektronski
obliki, v katerem so podatki o pomenu in rabi reprezentativnega vzorca leksikalnih enot nekega
jezika; vsaka enota je obravnavana v svojem odstavku, ti pa so v določenem vrstnem redu, da
omogočajo lažje iskanje.
Po Toporišiču (1992: 278) je slovar »[k]akršna koli zbirka besed, večinoma pa po kakšnem
načelu urejena, npr. po abecedi besed […]. Slovar večinoma podaja pomen besed, bodisi s
prevodom v kak(e) drug(e) jezik(e) ali z opisom pomenov v istem (ali drugem) jeziku.« V
Slovarju slovenskega knjižnega jezika 2 (v nadaljevanju SSKJ 2) je pomen besede slovar
razložen kot »knjiga, v kateri so besede razvrščene po abecedi in pojasnjene«. Pomenska

Osredotočili smo se na dele pomenskih razlag, ki se navezujejo na enojezične slovarje. Sicer je v pomenskih
razlagah besede slovar omenjeno tudi to, da so v dvo- oz. večjezičnih slovarjih leksikalnim izrazom enega jezika
dodani slovarski ustrezniki v drugem jeziku (Hartmann 2001: 12–13).
2
Vsaj nekateri od naštetih podatkov.
1
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razlaga je zelo splošna. Navezuje se predvsem na obliko, tj. razvrščenost besed po abecednem
redu, in omenja temeljno vlogo slovarja, tj. razlago pomena besed, ne vključuje pa omembe
drugih podatkov o besedah. Nesodobnost pomenske razlage se kaže s poimenovanjem
uvrščevalne pomenske sestavine (v nadaljevanju UPS) »knjiga«, ker sodobni slovarji izhajajo
predvsem/tudi v elektronskih različicah.3 Spletni slovar slovenskega jezika (v nadaljevanju
SSSJ) (http://www.slovenscina.eu/spletni-slovar) razlaga slovar kot »jezikovni priročnik, ki
daje podatke o besedah, pojasnjuje njihov pomen in rabo ali nudi prevod v drugem jeziku«. V
pomenski razlagi je uporabljena UPS »jezikovni priročnik«, ki ne določa vnaprej
tiskane/elektronske različice. V njej je še omenjeno, da v slovarju poleg razlage pomena
najdemo podatke o besedah, zglede, v primeru večjezičnega slovarja pa ustreznike v drugem
jeziku. V primerjavi s pomensko razlago v SSKJ 2 je ta obširnejša, ni pa jezikovno natančna.
Besedo slovar smo sicer prevzeli iz ruščine; gre za izpeljanko iz slovo 'beseda' (Snoj 1997: 582,
583).
A. Vidovič Muha (2013: 11) piše, da »zavest o tem, kaj dejansko je slovar določenega jezika,
sega pri Slovencih nekako v sredo 19. stoletja«. Takrat si je F. Miklošič prizadeval, da bi slovar
takratne sodobne slovenščine popisal pojmovni svet slovenskega prostora, šele nato (v primeru
dvo- ali večjezične zasnove) pa bi mu bili dodani ustrezniki pojmovnega sveta drugega jezika.
To se je uresničilo v Pleteršnikovem slovarju (1894–95), ki je »prvi s tujim jezikom
neobremenjen zapis oz. popis slovenskega sveta« (prav tam: 13).
Poleg pomenskorazlagalne vloge mnogi dojemajo slovar kot avtoritativni priročnik (Jackson
2003: 21), ki določa, kako bi ljudje morali uporabljati jezik (Atkins in Rundell 2008: 2). Avtorji
in založniki so ugotovili, da se priročnik bolje prodaja, če je v naslovu beseda slovar, ker ga
ljudje povezujejo z avtoriteto, strokovnostjo in natančnostjo (Landau 2001: 6). Ljudje so
pogosto prepričani, da beseda ne obstaja, če je ni v slovarju, da bi morale biti v njem vse besede
določenega jezika oz. da je slovar vir vsega znanja ali da je to, kar je zapisano v njem, brezčasno
(npr. Cowie 1999: 183–184; Landau 2001: 85; Jackson 2003: 59; Béjoint 2010: 234–235). Tudi
T. Rozman in N. Holz (2007: 29–30) v povezavi s SSKJ ugotavljata, da je za uporabnike
pravilno tisto, kar je v slovarju, oz. tisto, česar ni v njem, je nepravilno (prim. tudi Rozman
2009: 128). Slovenski učenci slovarje v veliki meri pojmujejo kot normativne priročnike in
manj kot priročnike, ki nam pomagajo pri odpravljanju jezikovnih težav (Stabej in Rozman
V slovarskem sestavku je med primeri rabe omenjen elektronski slovar s pomensko razlago »slovar v elektronski
izdaji« (SSKJ 2 2014).
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2011: 55–56). Verjetno se je tako prepričanje zaradi hitrega tehnološkega napredka, vpliva, ki
ga ima angleščina na druge jezike, razvoja jezika in nastajanja vedno novih besed zdaj že
spremenilo. Slovar ne more vsebovati vsega in je že ob izidu deloma zastarel, ker kar naprej
nastajajo nove besede (Béjoint 2010: 31). Leksikografom dojemanje slovarjev kot priročnikov,
ki predpisujejo, ni všeč, ampak jih dojemajo kot priročnike, ki opisujejo (Atkins in Rundell
2008: 2). Kljub temu je tudi njihova normativna vloga pomembna, ker s socialnozvrstnimi,
funkcijskozvrstnimi in normativnimi oznakami uporabnike, ki se ne počutijo jezikovno
kompetentne, opozarjajo na besede, katerih raba je lahko v določenih sporazumevalnih
okoliščinah neprimerna (Jackson 2003: 115).
V slovenščini je razlagalno-normativni priročnik SSKJ z navezovalnim in dopolnilnim
Slovarjem novejšega besedja (v nadaljevanju SNB), ki je izšel leta 2013. Čeprav je prva knjiga
SSKJ izšla že leta 19704 in je od tega minilo že več kot 40 let, ga mnogi uporabniki dojemajo
kot avtoritativnega; to se kaže tudi v tem, da se npr. novinarji v svojih prispevkih ali
poljudnoznanstvenih člankih sklicujejo nanj in citirajo pomenske razlage. Leta 2016 pa se je na
portalu Fran začelo »izhajanje tretje, rastoče izdaje Slovarja slovenskega knjižnega jezika, ki
opisuje jezikovno stanje in pojmovni svet sodobnega slovenskega jezika« (SSKJ 2016:
Predgovor 2016). Tretja izdaja je poimenovana eSSKJ in gre za »temeljn[i] informativnonormativn[o] razlagaln[i] slova[r] slovenskega knjižnega jezika« (prav tam). Zaenkrat je v njem
na voljo 90 gesel, enkrat letno pa bodo dodani novi slovarski sestavki;5 ti so »[i]zdelani povsem
na novo na podlagi analize sodobnega jezikovnega gradiva« (prav tam). V eSSKJ so
»[j]ezikovni podatki […] opisani, organizirani in prikazani tako, da bi bil slovar čim bolj
uporaben in razumljiv« (prav tam).6

Na spletu je tudi SSSJ, vendar gre v njem zaenkrat le za testni spletni prikaz gesel (Gantar idr.
b. l.). Obsega pribl. 2.500 gesel, izbranih iz »geslovnika 5.000 najpogostejših besed v korpusih
FidaPLUS in Gigafida«, upoštevan pa je bil tudi »izbor besed iz osnovno- in srednješolskih
učbenikov« (prav tam). Namen izdelave »leksikalne baze« je dvojen: a) ponuditi celovit
leksikalni opis slovenske leksike s podatki »o pomenu besed, njihovem tipičnem okolju, stilnih,

Zadnja knjiga je izšla leta 1991.
Uporablja se tudi izraz geselski članek ali slovarski članek, tj. »[s]lovaropisno besedilo o slovarski enoti,
večinoma besedi (vendar lahko tudi besedni zvezi). Sestoji iz gesla ali iztočnice in drugih podatkov (oglavje) in iz
razlage« (Toporišič 1992: 47).
6
Verjetno je to cilj vseh slovarjev; tako eksplicitno je zapisan v Predgovoru eSSKJ, medtem ko v SSKJ to ni
posebej omenjeno.
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registrskih in pragmatičnih posebnostih rabe, stalnih zvezah in frazeologiji«; b) »zagotoviti
jezikovne podatke v obliki, ki služi primarno računalniški obdelavi in razvoju sodobnih
jezikovnotehnoloških aplikacij za slovenščino« (prav tam).

1.1

Vloga in namen slovarja

Osrednja vloga splošnega enojezičnega slovarja je razlaga pomena besed (Jackson 2003: 101;
Béjoint 2010: 319; M. in A. Vrbinc 2016: 33), in sicer tako, da z besedami, ki so lahko
razumljive, razloži, kaj pomenijo druge besede, in prikaže, kako jih uporabljati (Landau 2001:
8–9). Sicer pa ima slovar še več drugih vlog. Za jezikoslovce je posnetek besedišča nekega
jezika, za uporabnike pa priročnik, ki zadovoljuje njihove potrebe po informacijah o besedah
in njihovi rabi (Jackson 2003: 22, 127; Béjoint 2010: 227). Po T. Rozman (2004: 63) slovar vse
bolj postaja »priročnik, ki uporabnikom pomaga razumeti in tvoriti besedila ter (posredno)
vpliva na usvajanje jezika«. Hartmann (1985 v Béjoint 2010: 227–228) je naštel naslednje vloge
slovarja:
 slovar je avtoriteta o rabi jezika,
 je skladišče (težkega) besedišča,
 je orodje za izboljšanje sporazumevanja,
 je pripomoček za krepitev jezika,
 spodbuja razmišljanje o jeziku,
 je pripomoček pri učenju tujega jezika (v nadaljevanju TJ),7
 je ideološko orožje.
Po Stabeju (2009: 118–119) ima slovar tri vloge: simbolno (slovar je »inventar besedišča
nekega jezika, namenjen dokazovanju njegove samostojnosti, vrednosti, bogastva, zrelosti,
enakopravnosti«);8 gradivno (slovar kot »zbirka podatkov o besedišču nekega jezika,
namenjena predvsem jezikoslovnemu raziskovanju in delovanju«); in uporabno (slovar kot
priročnik s podatki o besedišču, ki je namenjen rabi). Po A. Žele (2009: 75) »že izbrano
besedišče v geslovniku [razlagalnega slovarja] izraža kulturno-moralno-etično stanje družbe in
je odraz celotnega vrednotenja v družbi«, zato bi lahko dodali, da ima slovar tudi
družbenokulturno vlogo. Sodobna leksikografija poudarja predvsem uporabno vlogo slovarjev,
Cowie (1999: 173) izpostavlja predvsem dve vlogi slovarja za učence TJ: slovar je »skladišče« pomenov in
spodbuja rabo jezika in razvoj besedišča.
8
Béjoint (2010: 95) med narodi oz. skupnostmi, za katere slovar pomeni narodni simbol, poleg npr. Baskov,
Brazilcev, Kataloncev omenja tudi Slovence.
7
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zdi pa se, da je (bila) »vsaj pri večjih slovarjih dominantnejša simbolna vloga« (prav tam: 119).
Tako A. Vidovič Muha (2013: 16) za Pleteršnikov slovar in SSKJ piše, da gre za temeljni deli,
s katerima se »slovenski jezik in slovensko jezikoslovje […] v veliki meri potrjujeta in hkrati
dokazujeta«. Hanks (2009: 8) je omenil še družbenopovezovalno vlogo slovarja, tj. slovar
»združuje govorce nekega jezika«.
Svensén (2009: 1) omenja uporabno vlogo slovarja, ki je povezana z namenom slovarja, da ta
zadovolji potrebe posameznika po informacijah, in dokumentarno, ki je povezana s tem, da
zadovolji potrebe družbe (nacionalne, politične, znanstvene), da se ohranijo podatki za
zanamce. V zvezi s potrebami posameznika omenja, da slovar spodbuja sporazumevanje v
maternem jeziku9 in učenje oz. izboljšanje obvladanja tega. Enojezični slovar za govorce
maternega jezika predpostavlja, da je uporabnikovo znanje tega jezika do določene mere
nepopolno; njegov namen je, da odpravi negotovosti in zapolni vrzeli v znanju uporabnika (prav
tam: 13). Iz slovarja pa lahko poleg jezikovnih pridobivamo tudi druge podatke, npr. o kulturi
naroda, o določenem strokovnem področju in enciklopedične podatke (prav tam: 22).

1.2

Vrste slovarjev

Obstaja veliko vrst slovarjev in lahko jih razvrščamo v skupine po raznih merilih, toda
nemogoče je govoriti o tipologiji, ki bi zajela vse (Béjoint 1994: 37 v Hartmann 2001: 73;
Landau 2001: 7).
Primerjali smo tipologije Landaua (2001),10 B. T. S. Atkins in Rundella (2008)11 ter Svenséna
(2009)12 in jih združili v Preglednici 1.1. Izpostavljamo tista merila in vrste slovarjev, ki so
smiselni za opredelitev OŠS, ki je tema te disertacije. Sicer je pa že A. Vrbinc (1997) predstavila
več tipologij slovarjev in meril.

Dvojezični ali enojezični slovar za učence TJ spodbuja sporazumevanje v TJ in učenje TJ.
Avtor za svojo tipologijo pravi, da ni tipologija v pravem pomenu besede, ampak da je želel predvsem pokazati,
v čem so si slovarji podobni in v čem se razlikujejo.
11
Njuna tipologija je praktično naravnana. Avtorja pravita, da so kategorije namenjene predvsem opisu slovarjev,
ne njihovemu razvrščanju. Vsak slovar mora imeti vsaj eno izmed značilnosti posamezne kategorije, lahko pa jih
ima več (Atkins in Rundell 2008: 26–27).
12
Svensén (2009: 22) je poudaril, da je njegova tipologija le ena izmed več mogočih.
9
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Preglednica 1.1: Vrste slovarjev glede na razna merila
Merilo
število jezikov
makrostruktura
predmet obravnave oz. vrste besed v
slovarju14

predmetno področje oz. vrste posebnih
slovarjev

ciljni uporabniki

obseg oz. število gesel17

jezik ciljnih uporabnikov

starost ciljnih uporabnikov
veščine/zmožnosti ciljnega
uporabnika

Vrsta slovarja
 enojezični
 dvojezični (enosmerni, dvosmerni)
 večjezični13
 z abecedno makrostrukturo
 s sistematično makrostrukturo
 splošni15
 posebni
 tematski16
– pravorečni
– etimološki
– pravopisni
– sinonimni
– narečni
– frazeološki
– slovar slengizmov
– neologizmov
– tujk
– …
 terminološki
– medicinski
– pravni
– vojaški
– …
 splošni
 veliki
 mali
 žepni
 za naravne govorce določenega jezika
 za govorce, za katere je določen jezik drugi jezik
 za govorce, za katere je določen jezik tuji jezik
 za predšolske otroke
 za učence
 za odrasle18
 za jezikoslovce ali druge jezikovne strokovnjake
 za izobražene odrasle

V posamezni tipologiji je delitev mestoma podrobnejša in je poleg naštetih omenjena še kakšna vrsta slovarja,
npr. Landau poleg večjezičnih omenja posebej trijezične slovarje, Svensén bilingvizirani slovar. V njem je poleg
gesla pomenska razlaga v ciljnem jeziku, tej pa sledi prevod gesla v materni jezik (Laufer in Melamed 1994: 566),
npr. angleškemu geslu bi sledila pomenska razlaga v angleščini, tej pa ustreznik v slovenščini.
14
To merilo smo poimenovali skladno z obravnavo vrst slovarjev v učbeniku Na pragu besedila 2 (Križaj Ortar
idr. 2010: 74).
15
Splošni slovar ne obravnava le določenih gesel, vrst podatkov, določene jezikovne zvrsti ali besedil, prav tako
ni namenjen le posebni skupini uporabnikov (Svensén 2009: 24).
16
Svensén (2009: 30–36) poleg teh našteva še vezljivostni, slikovni, odzadnji, onomastični slovar (slovar imen),
slovar kolokacij, protipomenk, rim, krajšav, citatov, pregovorov, deljenja besed, tezaver …
17
Landau (2001: 28–32) našteva še več vrst slovarjev glede na obseg, ker na tržišču obstaja veliko različno
obsežnih slovarjev angleškega jezika. V okviru tega merila lahko govorimo tudi o t. i. slovarskih družinah; to so
vsi slovarji različne velikosti oz. različnega obsega enega založnika (Hartmann 2001: 72). Ponudba slovenskih
slovarjev je v primerjavi z angleškimi skromna, ker je tržišče majhno in ker ni toliko ciljnih uporabnikov, predvsem
ne tistih, ki bi se učili slovenščine kot tujega jezika. Svensén (2009: 26–27) pri tem merilu navaja število gesel.
18
Landau (2001: 25) loči 4 skupine slovarjev, namenjenih otrokom: slikovni slovarji za predšolske otroke oz. za
tiste, ki se šele učijo brati; slovarji za otroke, stare 8–10 let (3.–5. razred), oz. za razredno stopnjo; slovarji za
otroke, stare 11–14/15 let (6.–9. razred), oz. za predmetno stopnjo, slovarji za srednjo šolo, tj. za dijake, stare 14–
18 let.
13
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oblika

razmerje do časa
jezikovna dejavnost, za katero so
namenjeni
razmerje do jezikovne norme
ilustriranost

















za dijake in študente
za otroke
za učence jezika
tiskani
elektronski
– digitalizirana različica tiskanega slovarja
– spletni
diahroni
sinhroni
za dekodiranje (tj. za razumevanje pomena besede)
za enkodiranje (tj. za pravilno rabo besede)
za dekodiranje in enkodiranje19
deskriptivni
preskriptivni/normativni20
slovarji brez ilustracij
ilustrirani
slikovni21

Ugotovili smo, da so omenjeni avtorji razvrstili slovarje glede na podobna merila, le da so
nekatera drugače poimenovali ali pri posameznem navedli več vrst slovarjev. Najpodrobnejša
je Svensénova tipologija. Avtor poleg omenjenih meril navaja še izbiro podatkov, njihovo
zgoščenost22 in rabo. Glede na izbiro podatkov loči vsevključujoče, izbirne, kumulativne in
komentirajoče slovarje,23 glede na rabo pa slovarje za konzultacijo in branje.24 Ob merilu
zgoščenost podatkov se sprašujemo, ali je razvrščanje glede na to res potrebno, nekatera merila,
npr. velikost in število strani, pa za sodobne, elektronske slovarje niso aktualna. Landau (2001)
omenja še način financiranja in glede na to loči akademske in komercialne slovarje.
A. Vrbinc (1999) je v članku predstavila dvojezične slovarje za enkodiranje oz. za dekodiranje in nekoliko
različno terminologijo, ki jo v zvezi z njimi uporabljajo nekateri avtorji.
20
V geslovniku preskriptivnega slovarja so samo primerne besede, neprimernih ni ali pa so te ustrezno označene;
deskriptivni slovar pa beleži rabo takšno, kot je (Béjoint 2010: 80). Po avtorjevem mnenju leksikografi raje
uporabljajo izraz normativni slovar, ker ima beseda preskriptivni negativno konotacijo. Na splošno pa ločnica med
tema dvema vrstama slovarjev ni vedno jasna (Hartmann 2001: 73) in noben slovar ne more biti izključno
deskriptiven (Béjoint 2010: 80). Večina splošnih slovarjev je vsaj delno preskriptivnih, ker je velik del tistega, kar
opisujejo, nastal na podlagi obstoječe jezikovne norme, še posebej to velja za črkovanje, izgovarjavo in pregibne
oblike (Svensén 2009: 24). Normativne oznake so lahko eksplicitne, prikrita norma pa se skriva v izboru gesel in
zgledov, če merila za njihov izbor niso izrecno omenjena (prav tam).
21
V ilustriranem slovarju so ilustracije le ob določenih geslih, v slikovnem pa so ilustracije za vsa gesla, besedni
del pa je v ozadju (Svensén 2009: 25).
22
Zgoščenost se izračuna tako, da se število vrstic v slovarju deli s številom gesel (Svensén 2009: 27); to velja za
tiskane slovarje. Za elektronske bi lahko delili število besed s številom gesel, sprašujemo pa se, ali je tako merilo
sploh smiselno/potrebno. Svensén (prav tam) ne omenja vrst slovarjev glede na to merilo, ampak piše, da se
podatek o zgoščenosti slovarja lahko uporabi kot osnova za primerjavo med zgradbo in vsebino raznih slovarjev s
količinskega vidika.
23
Po Svensénu (2009: 27) vsevključujoči (angl. exhaustive) slovar obravnava vse pojavitve vseh besed v
določenem korpusu; v izbirnem oz. selektivnem (angl. selective) so obravnavani samo izbrani leksikalni izrazi; v
kumulativnem (angl. cumulative) so le našteti izbrani leksikalni izrazi (taki so npr. posebni slovarji, kot so odzadnji
slovar ali nekateri slovarji sopomenk); v komentirajočem (angl. commenting) pa so tudi podatki o leksikalnih
izrazih in večina splošnih slovarjev je takih.
24
Po Svensénu (2009: 28) so slovarji za branje namenjeni učenju jezika, npr. uporabljajo se za usvajanje besedišča,
učenje sopomenk, posredujejo splošno védenje ali pa so le za zabavo (npr. slovarji o zgodovini civilizacij ali
zgodovini jezika).
19
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1.3

Povzetek

Obstaja več definicij slovarja. Večini je skupno to, da gre za jezikovni priročnik v tiskani ali
elektronski obliki, v katerem so razlage pomena besed in zgledi ter drugi podatki o besedah,
npr. črkovanje, zlogovanje, izgovarjava, besedna vrsta, nepravilne oblike pregibnih besed,
etimologija. Gesla so v slovarju običajno urejena po abecednem vrstnem redu.
Jezikoslovci in leksikografi naštevajo več vlog slovarja. Sodobna leksikografija poudarja
predvsem uporabno vlogo, tj. slovar uporabljamo za preverjanje pomena, rabe besed in za druge
podatke o besedah. S pomočjo slovarja razvijamo ne le poimenovalno, ampak tudi jezikovno
zmožnost, zato lahko dodamo, da ima ta priročnik jezikovnodidaktično vlogo. V zavesti družbe
sta ob splošnih enojezičnih slovarjih še vedno pomembni tudi simbolna in avtoritativna, za
raziskovalne namene pa še gradivna vloga slovarja.
Slovarjev je več vrst. Avtorji jih razvrščajo glede na razna merila, npr. število jezikov,
makrostrukturo, predmet obravnave in predmetno področje, obseg, ciljne uporabnike, obliko,
razmerje do časa, jezikovno dejavnost, razmerje do jezikovne norme, ilustriranost, vendar ne
obstaja tipologija, ki bi zajela vse slovarje.

To, kako drugi avtorji definirajo slovar, katere so njegove vloge in katere vrste slovarjev
poznamo, nas je zanimalo, da bi lahko v Sklepu ob svojih ugotovitvah čim natančneje opredelili
OŠS. S tem lahko postavimo temelje za slovar, ki bo ustrezal potrebam ciljnega uporabnika.
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2

ZGRADBA SLOVARJA

V tem poglavju bomo predstavili zgradbo slovarja, značilno za večino enojezičnih splošnih
slovarjev. Čeprav se predstavljena zgradba nanaša na tiskane slovarje, v veliki meri velja tudi
za e-slovarje. Za to smo se odločili, ker sta makro- in mikrostruktura v tiskanih in
e-slovarjih enaki in ker smo v nadaljevanju primerjali tiskane OŠS. Izhajamo iz angleške
literature, ker več avtorjev zelo podrobno opisuje zgradbo slovarjev, in to primerjamo z zgradbo
slovenskega enojezičnega splošnega razlagalnega slovarja SSKJ, SNB in eSSKJ ter slovarskim
delom v Slovenskem pravopisu (v nadaljevanju SP).

Zgradbo slovarja povzemamo po Landauu (2001: 148), B. T. S. Atkins in Rundellu (2008: 176–
177), Svensénu (2009: 76–77) in Hartmannu (2001: 59) (Slika 2.1). Jedrni del slovarja je t. i.
del A–Ž25 oz. »seznam lem«26. V slovenskih slovarjih (SSKJ, SNB, pravopisni slovar) se ta del
imenuje slovar, torej gre za slovar v najožjem smislu. Ta del je obvezen, pred in za njim so
lahko še drugi, tj. sprednji del,27 zadnji del, v sredini je včasih tudi srednji del28. Vsi trije
nazadnje omenjeni skupaj tvorijo zunanji del,29 zgradba celotnega slovarja pa se imenuje
megastruktura.30 Celoten nabor podatkov, ki jih slovar nudi uporabniku, se imenuje slovarska
obvestilnost, v okviru katere ločimo makrostrukturno in mikrostrukturno obvestilnost
(Dobrovoljc in Bizjak Končar 2011: 86).

25

Lahko bi mu rekli tudi abecedni del.
Seznam lem ali geslovnik sicer razumemo kot seznam leksemov, določenih za gesla ali podgesla v slovarju.
27
Poimenovanje (angl. front matter, back matter) se nanaša na to, kje se fizično nahaja posamezni del, tj. pred
delom A–Ž oz. za njim, in je s tega vidika irelevantno v e-slovarjih, vsebinsko pa sta oba dela tudi v teh enako
pomembna oz. lahko ponujata še več kot v tiskani obliki (Atkins in Rundell 2008: 176).
28
Angl. mid-matter je srednji del (največkrat pedagoškega) slovarja, v katerem so na enem mestu dodane razne
jezikovne informacije o slovnici, kolokacijah, besedotvorju, narečjih ali napotki o pisanju raznih besedilnih vrst,
vzorci pisem in e-sporočil (Atkins in Rundell 2008: 177). Hartmann (2001: 59) in Béjoint (2010: 32) v istem
pomenu omenjata tudi angleški izraz »Middle Matter«, čeprav naj bi ta pomenil podatke, ki so navadno v okvirčku
na posamezni strani slovarja, oz. dodatne elemente na sredini strani ali stolpca.
29
Angl. outside-matter.
30
Megastrukturo slovarja omenjajo npr. Hartmann (2001: 59–60, 64), Svensén (2009: 77) in Béjoint (2010: 14).
Nanaša se na celotno zgradbo od prve do zadnje strani, vključno z uvodom, delom A–Ž in raznimi seznami na
koncu slovarja. Nekateri avtorji omenjajo le makro- in mikrostrukturo (npr. Landau 2001; Jackson 2003; Atkins,
Rundell 2008). Prva se nanaša na zgradbo geslovnika, druga pa na zgradbo slovarskega sestavka (Svensén 2009:
77). Béjoint (2010: 14 po Boulanger 2003: 13) omenja še ikonostrukturo, tj. organiziranost ilustracij v slovarju. V
slovenski literaturi sta uveljavljena izraza makro- in mikrostruktura (npr. Košmrlj Levačič 2006: 72; Dobrovoljc
in Jakop 2008: 86; Kompara 2010: 111; Dobrovoljc in Bizjak Končar 2011: 106).
26
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Slika 2.1: Zgradba slovarja (prirejeno po Hartmann 2001: 59)

Zunanja zgradba

MEGASTRUKTURA

srednji del

jedrni del A–Ž
MAKROSTRUKTURA
sprednji del

zadnji del
MIKROSTRUKTURA
geslo
oblikovni

pomenski

del

del

IKONOSTRUKTURA

SSKJ in SNB imata poleg jedrnega dela samo sprednji del, pravopisni slovar pa je del SP.
Slovaropisna pravila, ki so običajno v uvodu v slovar, so v primeru SP del pravil.

2.1

Zunanja zgradba

Vsebina sprednjega, srednjega in zadnjega dela je odvisna od narave slovarja (Landau 2001:
148) in od predvidenih potreb uporabnikov (Atkins in Rundell 2008: 177). V sprednjem delu
so navadno predgovor, seznam sodelavcev, kazalo vsebine, uvod v slovar, seznam krajšav,
oznak in kod, uporabljenih v slovarju, in tudi slovarska slovnica31 (Atkins in Rundell 2008:
177; Svensén 2009: 77).32 V zadnjih letih obstaja trend, da je sprednji del slovarja čim krajši,
ker so leksikografi prepričani, da ga nihče ne bere (Landau 2001: 148).

31

Angl. dictionary grammar.
Za angleške slovarje je značilno, da so v sprednjem delu lahko tudi krajši eseji uglednih strokovnjakov o jeziku,
npr. o zgodovini angleškega jezika, o angleščini po svetu itd., člankov o slovnici in izgovarjavi pa ni več (Landau
2001: 148; Atkins in Rundell 2008: 177).
32
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V SSKJ so v sprednjem delu predgovor, seznam urednikov, svetovalcev in sodelavcev,
predgovor iz 1. knjige SSKJ, sklepna beseda iz zadnje knjige SSKJ in uvod v slovar. V SNB so
kazalo vsebine, predgovor, uvod, poglavje o zgradbi slovarja ter seznam krajšav in oznak. V
SP je zgradba slovarja in slovarskega sestavka predstavljena v slovaropisnih pravilih kot del
teh. Ta umeščenost je za uporabnika manj prijazna, ker jih težje najde. Bolje bi bilo, da bi bila
tik pred slovarjem, ne pa, da je med slovaropisnimi pravili in slovarjem še stvarno in
razčlenjeno kazalo.
Najpomembnejša in v večini primerov obvezna sestavina v sprednjem delu so navodila za rabo
slovarja33 (Svensén 2009: 381). Ta seznanjajo uporabnike s tem, kako sta urejena slovar in
slovarski sestavek, da bodo čim bolje uporabljali priročnik (Atkins in Rundell 2008: 177;
Landau 2001: 149). Navodila morajo biti razumljiva uporabnikom, torej prilagojena njihovim
zmožnostim, zato so v njih34 pogosto primeri (delov) slovarskih sestavkov in ti so opremljeni s
puščicami, okvirčki, podčrtavami, številkami ipd., ki razlagajo posamezne podatke (Landau
2001: 149; Svensén 2009: 382–383). V slovenskih slovarjih je to razloženo v uvodu (SSKJ) ali
v poglavju o zgradbi slovarja (SNB).

V SSKJ je v Uvodu podrobno opisana zgradba slovarskega sestavka, vendar bi bilo za
uporabnika bolje in razumljiveje, če bi bila predstavljena (tudi) ob konkretnih primerih
sestavkov. V njem so še sheme za dinamični in tonemski naglas ter seznam krajšav. V SNB je
zgradba sestavkov ob primerih nazorneje prikazana kot v SSKJ, in sicer obširneje v poglavju
Zgradba slovarja in krajše na notranji strani prve platnice. Tako je tudi v SP. To omogoča
uporabniku hiter vpogled v posamezne sestavine sestavka in boljše znajdenje pri iskanju
podatkov. Uporabniku prijazen je tudi seznam krajšav in oznak na notranji strani zadnje platnice
v SNB, v SP pa ga je težje najti, ker se pojavlja na več mestih, npr. strnjeno v členu 3, sicer pa
še v členih 23 in 1060–1066.
V elektronskih različicah slovarjev na portalu Fran je rubrika O slovarju navadno s kolofonom,
predgovorom, uvodom oz. poglavjem s predstavitvijo zgradbe slovarskih sestavkov in s
seznamom krajšav. Prednost teh različic je, da se uporabniku na zaslonu prikaže poimenovanje
posameznega dela sestavka, npr. zgled, razlaga, ali razlaga kvalifikatorja, npr. ž – samostalnik
ženskega spola.
33
34

Angl. user's guide ali dictionary guide.
Včasih so primeri sestavkov predstavljeni tudi na notranji strani platnic (Svensén 2009: 383).
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V šolskih slovarjih in slovarjih za učence TJ je sprednji del z navodili še pomembnejši. Landau
(2001: 150) našteva naslednje značilnosti navodil v slovarjih, namenjenih učencem: otroke
seznanjajo z rabo slovarja na splošno, ne le določenega slovarja; v njih so številni primeri iz
slovarskega dela in včasih tudi vprašanja ali naloge; običajno so oblikovno privlačna, npr. večja
velikost črk, barvni tisk; lahko se izdajo posebej ali so del delovnih zvezkov. Avtor poudarja,
da morajo navodila, namenjena otrokom, upoštevati, da ti verjetno niso seznanjeni z rabo
slovarja, zato morajo biti podrobnejša, a obenem napisana v preprostejšem jeziku kot v slovarju
za odrasle.
V zadnjem delu slovarja so lahko eden ali več krajših seznamov, ki se nanašajo na slovarski
del, seznam virov in priloge z jezikovnimi ali enciklopedičnimi podatki, npr. seznami
nepravilnih glagolov, številke, uteži in mere, kemijski elementi, rimske številke itd., včasih tudi
zemljevidi, diagrami, pravopisna pravila ali navodila o pisanju, v slovarjih za učence TJ tudi
seznam leksemov omejenega besedišča ali le bibliografske reference (Landau 2001: 149, 151;
Hartmann 2001: 59; Atkins in Rundell 2008: 177; Svensén 2009: 77).
V srednjem delu, če ga slovar ima, so pregledni sestavki in ilustracije (te so lahko tudi v
zadnjem delu) (Svensén 2009: 380). V pedagoških slovarjih so v njem navadno informacije o
jeziku, npr. kratka predstavitev slovnice, kolokacije, poglavje iz besedotvorja, ali navodila za
pisanje različnih besedilnih vrst, npr. eseja, poročil, življenjepisa, ter zgledi pisem in e-sporočil
(Atkins in Rundell 2008: 177).35
SSKJ, SNB in pravopisni slovar nimajo zadnjega in srednjega dela. Kaj je značilno za obstoječe
slovenske OŠS, pa bomo ugotovili v poglavju 6.5.

Delov zunanje zgradbe uporabniki pogosto sploh ne opazijo, zato morajo vizualno izstopati od
drugega dela slovarja, npr. tako, da so tiskani na barvnem papirju ali vsaj z obarvanim zunanjim
robom strani (Svensén 2009: 379–380). V elektronskih različicah naj bo vsebina, ki je sicer del
zunanje zgradbe tiskanih slovarjev, tudi predstavljena. Pri slovenskih slovarjih je to zajeto v
rubriki O slovarju.

V dvojezičnih slovarjih so lahko v srednjem delu še seznam lažnih prijateljev in praktični nasveti o življenju v
državah, v katerih se govorita jezika, ki sta v slovarju (Atkins in Rundell 2008: 177).
35
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2.2

Makrostruktura

Makrostruktura je urejenost seznama gesel (Rey-Debove 1971: 21 v Béjoint 2010: 11) oz. vrstni
red gesel in razmerje med njimi (Svensén 2009: 77, 368). Njen namen je, da vodi uporabnika
do gesla, ki ga išče (prav tam: 368). Gesla morajo biti razvrščena po enostavnem merilu
(običajno po abecednem vrstnem redu), da uporabniki z iskanjem nimajo težav (Béjoint 2010:
15). Iskanje po e-slovarjih omogoča številne možnosti, ki v tiskanih niso (bile) mogoče in pri
katerih abecedna makrostruktura ni pomembna, npr. iskanje vseh gesel, v katerih sestavkih je
določena beseda, kvalifikator ipd., kljub temu pa izpis iskanih zadetkov temelji na abecedni
makrostrukturi (sestavki, v katerih je določena iskana beseda, se uporabniku na zaslonu izpišejo
po abecednem redu gesel).36
Béjoint (2010: 282) omenja tri vrste makrostrukture: nehomografsko, popolnoma
homografsko in delno homografsko. Pri prvi so v posameznem sestavku vsi pomeni gesla, ne
glede na besedno vrsto, pri drugi pa bi bil ob vsakem geslu samo en pomen, vendar noben slovar
nima take. Večina slovarjev ima delno homografsko makrostrukturo, tj. v enem sestavku so
sorodni pomeni (obravnava večpomenk), poleg tega pa je v slovarju več sestavkov z isto obliko
gesla (obravnava enakopisnic).37 Homonimi so tako del makrostrukture, večpomenskost pa je
del mikrostrukture (Landau 2001: 100). Več avtorjev (Landau 2001: 101; Krek idr. 2013: 73)
je prepričanih, da ločevanje med homonimi in večpomenkami v sodobnih slovarjih, predvsem
v šolskih in slovarjih za učence TJ, ni več pomembno, ker ni prijazno uporabnikom; ne smemo
namreč pričakovati, da imajo uporabniki toliko znanja o etimologiji, da bi ločevali med njimi.
V okvir makrostrukture spadajo tudi odločitve o tem, kako bodo v slovarju predstavljeni razne
tvorjenke, npr. izglagolski samostalniki, izpridevniški prislovi, in večbesedni izrazi. Ti so lahko
obravnavani kot samostojna gesla/iztočnice, kot podgesla/podiztočnice38 ali kot male

36

Abecedna makrostruktura zakriva pomenska razmerja med leksikalnimi izrazi, zato veliko abecednih slovarjev
izraža semantična razmerja med besedami z eksplicitnimi ali implicitnimi križnimi referencami, ki vodijo do
drugih gesel (sopomenk, protipomenk, nadpomenk, podpomenk, kohiponimov ipd.); ta sistem križnih referenc se
imenuje mediostruktura (Béjoint 2010: 14, 22; Svensén 2009: 248).
37
V SSKJ in SP gesla niso v različnih sestavkih samo glede na besedno vrsto (npr. zdravo kot samostalnik, prislov,
povedkovnik in medmet), ampak tudi glede na (ne)sorodnost pomenov (npr. dva sestavka z geslom bazilika:
'starokrščanska cerkvena stavba z visoko srednjo ladjo in nižjima stranskima' in 'prijetno dišeča vrtna ali lončna
rastlina').
38
»Podiztočnični sestavek je besednodružinska enota, pridružena iztočničnemu sestavku […]; glede oglavja [ima]
načeloma iste značilnosti kot iztočnični, le njegov razlagalni del je precej krajši; pogosto pa ni potreben: tj. tedaj,
če določitve iztočničnega sestavka veljajo tudi za podiztočnico, npr. pri nekaterih lastnih imenih ali pri pridevniku«
(SP 2001: 227). V angleških slovarjih so tvorjenke (predvsem izpeljanke), katerih pomen je lahko prepoznati iz
osnove besede oz. na podlagi pomena gesla, v sestavku naštete kot podiztočnice (angl. run-ons) brez pomenske
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podiztočnice39. Obravnava teh je tudi v SSKJ in SP različna, npr. v SSKJ so glagolniki
samostojna gesla (npr. plavanje), v SP pa so navedeni med glagolskimi oblikami v zaglavju
glagola (npr. plavati); prislovi so samostojna gesla v SP (npr. lepo), medtem ko so prislovi,
nastali iz lastnostnih pridevnikov, v SSKJ podiztočnice v sestavku pridevniškega gesla (npr. lep
– lepo).
Za leksikografe je izziv uvrščanje večbesednih izrazov, npr. frazemov, prevzetih besednih zvez.
Ti morajo biti v slovarju, ker niso predvidljivi in se jih moramo naučiti (Béjoint 2010: 314).
Mnogo sodobnih slovarjev jih naniza v posebnem odstavku40 ob koncu sestavka, v nekaterih pa
je seznam vseh večbesednih izrazov v zadnjem delu slovarja in tam je označeno, pod katerim
geslom so obravnavani (prav tam: 316). Slednje v elektronskem slovarju zaradi drugačnih
možnosti iskanja ni potrebno.
O vključevanju frazeoloških enot v eno- in dvojezične slovarje sta pisali tudi M. Vrbinc
(1998) in E. Kržišnik (2009: 53–55). Slednja je ob pregledu več tujih razlagalnih slovarjev
ugotovila, da so večbesedni izrazi razvrščeni v dve gnezdi – gnezdo za stalne besedne zveze
nefrazeološkega tipa41 in frazeološko gnezdo. To je na koncu sestavka. Posamezni frazem je v
celoti obdelan pod eno sestavino, pri vseh drugih polnopomenskih sestavinah pa je opremljen
s kazalko na geslo, pod katerim je obdelan. Trend je, da so frazeološke enote v slovarju
prikazane v posebnem razdelku čim bolj enovito in celovito (Kržišnik in Jakop 2015). M.
Vrbinc (1998) je omenila še razvrščevanje frazeoloških enot. Te so v nekaterih slovarjih
razvrščene po abecednem vrstnem redu glede na prvo besedo, v nekaterih glede na prvo
leksikalno besedo ali po prednosti besednih vrst (samostalnik, glagol, pridevnik, prislov,
predlog). Slednja dva načina zahtevata določeno metajezikovno znanje, tega pa od večine
uporabnikov ne moremo pričakovati, pri prvem načinu pa je težava v tem, da se lahko frazem
v besedilu začne z drugo besedo ali z drugačnim besednim redom (prav tam: 374–375). Kot za
druge odločitve, povezane s slovarjem, je tudi v zvezi s frazeološkimi enotami treba upoštevati,

razlage; če pa njihov pomen ni lahko prepoznaven, so samostojna gesla ali podiztočnice s pomensko razlago (angl.
sub-entries) (Béjoint 2010: 284).
39
»Sestavek male podiztočnice je drugi podrazdelek slovarskega sestavka. […] Poznajo jih pridevniki in glagoli,
izjemoma še prislovi« (SP 2001: 229). Pri pridevnikih lahko male podiztočnice označujejo vezljivost (npr. poln
česa) ali vrstni pridevnik v stalni besedni zvezi, npr. polna luna, pri glagolih pa t. i. predložnozvezno vezavo, npr.
poprijeti za kaj (SP 2001: 229).
40
V SSKJ so frazemi v frazeološkem gnezdu, prevzete besedne zveze, npr. ad acta, pa imajo status gesla.
41
Te so v angleških slovarjih sicer pogosto samostojna gesla (Kržišnik 2009: 53).
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komu je slovar namenjen, za kaj se bo uporabljal (za dekodiranje ali enkodiranje), kako obsežen
bo in katere vrste je (prav tam: 346).
Organiziranost makrostrukture je leksikografska (in ne jezikoslovna) odločitev in je predvsem
praktične narave – v ospredju je misel na to, da uporabnik najde tisto, kar išče, in da mu raba
slovarja koristi (Béjoint 2010: 283). Z razvojem korpusov je postalo najpomembnejše (in
obenem najlažje) merilo za izbiro gesel za geslovnik pogostost, vendar to ne more biti edino;
včasih je treba izločiti kakšno besedo, ki se sicer pogosto uporablja, ali vključiti kakšno, ki se
uporablja redko (prav tam: 279, 281–282).

2.3

Mikrostruktura

Mikrostruktura slovarja je vrstni red podatkov, ki se neposredno ali posredno navezujejo na
geslo, in razmerje med njimi (Svensén 2009: 78, 344). Gre za določeno število podatkovnih
enot/polj,42 npr. izgovarjava, etimologija, sopomenke, in njihovo urejenost, ki se razlikujejo
glede na vrsto slovarja (Béjoint 2010: 12). Makrostrukturo preletimo navpično, podatke, ki
tvorijo mikrostrukturo, pa beremo vodoravno (Rey-Debove 1971: 21 v Béjoint 2010: 11–12).
Nekateri obravnavajo geslo samo kot del makrostrukture, mi pa sledimo pristopu, da je geslo
del makro- in obenem mikrostrukture, ker je nosilec določenih podatkov, npr. o zapisu,
zlogovanju, izgovarjavi; mikrostruktura je torej izenačena z zgradbo slovarskega sestavka (npr.
Hartmann 2001: 59; Svensén 2009: 93–94, 344).
Kljub temu da se število podatkovnih polj in njihova urejenost razlikujeta glede na vrsto
slovarja, Svensén (2009: 345) govori o tipični ali »osnovni zgradbi slovarskega sestavka«.
Zgradbo sestavka enopomenskega gesla43 je razdelil na 4 oz. 5 razdelkov (prav tam: 345–348):
1. razdelek z geslom44: Sestavek se začne z geslom. To je nosilec podatkov o črkovanju,
prozodičnih lastnostih (tj. o naglasu) in zlogovanju. Geslo se od drugega dela sestavka loči
Angl. information items/fields (Béjoint 2010: 12).
Zgledi so iz dvojezičnih slovarjev (Svensén 2009: 345–348).
44
V angleški literaturi se za pomen geslo uporablja več terminov, npr. entry, main entry, headword, lemma. Lema
lahko pomeni geslo v vseh njegovih oblikah, pogosto pa označuje besedo, ki pripada različnim besednim vrstam,
npr. play kot samostalnik ali glagol (Atkins in Rundell 2008: 162). Je osnovna oblika, ki predstavlja
vzorec/paradigmo, in večina gesel je v tej obliki; le v dvojezičnih slovarjih in slovarjih za učence TJ so gesla tudi
nekatere pregibne oblike, ki se močno razlikujejo od osnovne, npr. is ali went namesto be in go (Landau 2001: 98–
99). Svensén (2009: 93) uporablja izraz lema, Landau (2001: 98), B. T. S. Atkins in Rundell (2008: 162) pa geslo.
Tudi v slovenščini je leksikografska terminologija neenotna; uporabljajo se termini iztočnica, geslo, geselska
iztočnica, slovarska iztočnica, lema (Štavbar 2015: 753). V strokovni literaturi se najpogosteje uporablja in je tudi
najbolj uveljavljen termin iztočnica; ta izraz navajata SP in SSKJ 2, uporablja se tudi na Franu, predvsem v
povezavi s korpusnim jezikoslovjem pa se je uveljavil izraz lema in »pokriva vse pojavne oblike ene in iste besede
42
43
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tudi tipografsko: običajno je napisano v krepkem tisku, lahko tudi z drugačno vrsto pisave,
z večjimi črkami, z velikimi tiskanimi črkami, z različno barvo;
2. oblikovni razdelek:45 V njem so poleg podatkov, ki jih nosi geslo, še podatki o izgovarjavi,
oblikoslovni podatki in podatek o besedni vrsti. Če je izgovarjava v slovarju posebej
predstavljena, je običajno takoj za geslom in je zapisana v oglatem oklepaju. Sledijo ji
pregibne oblike (večinoma so zapisane ležeče in so od drugega dela ločene z oklepajem) in
besednovrstna oznaka (večinoma je napisana ležeče in z manjšimi črkami);
3. semantično-pragmatični razdelek: V njem so sopomenke oz. pomenske razlage gesla ali
(v dvojezičnem slovarju) slovarski ustrezniki. Kvalifikatorji, kvalifikatorska pojasnila in
zgledi vplivajo na razlikovanje med pomenskimi odtenki;
4. sobesedilni razdelek: V enojezičnih slovarjih so v tem razdelku večinoma frazemi.46
Zapisani so v krepkem tisku ali so kako drugače označeni, npr. z zvezdico, s črno piko,
kvadratkom;
5. etimološki razdelek:47 V nekaterih enojezičnih slovarjih so v sestavku še etimološki podatki.
Ti so navadno na koncu sestavka, včasih tudi na začetku, pred pomenskim delom. Običajno
so predstavljeni v oglatih oklepajih.
Svensén (prav tam) je predstavil tipično zgradbo sestavka polnopomenske besede z enim
pomenom, B. T. S. Atkins in Rundell (2008: 193–198) pa sta omenila 4 tipe slovarskih
sestavkov:48 sestavek polnopomenske besede, krajšave, funkcijske besede in enciklopedični
sestavek. Primerjala sta sestavke polnopomenske besede iz treh slovarjev in ugotovila, da vsi
vsebujejo osnovne podatke, kot so: geslo, izgovarjava, podatek o besedni vrsti, pomenska
razlaga, pri nekaterih drugih podatkih pa se razlikujejo. Sestavki krajšav navadno ne vsebujejo
veliko podatkov, ker imajo največkrat en pomen in pripadajo eni besedni vrsti; morajo pa
vsebovati križno referenco razvezane oblike. Podatki so navedeni enkrat – ali v sestavku
krajšave ali v sestavku razvezane oblike. Za sestavke slovničnih besed je značilno, da pomensko
razlago nadomešča opis njihove skladenjske vloge z izražanjem določenih razmerij med

v korpusu« (prav tam: 753–754). Menimo, da je za ciljne uporabnike OŠS najrazumljivejši izraz geslo; beseda jim
je znana, čeprav v drugačnem pomenu, iz njihovih izkušenj ob uporabi raznih tehnoloških pripomočkov (mobitel,
računalnik), pri kateri morajo večkrat vtipkati geslo.
45
V slovenščini imenujemo ta del oglavje, tj. glava z zaglavjem. Temu sledi pomenski del slovarskega sestavka s
pomenskimi razlagami, frazeološkim in terminološkim gnezdom (v primeru SSKJ).
46
V SSKJ je to frazeološko gnezdo, ki je od drugega dela sestavka ločeno s črno piko.
47
Ta razdelek ni značilen za slovenske slovarje; pojavlja pa se v SNB, in sicer je na koncu slovarskega sestavka
za oznako E, in v eSSKJ. Tako imenovana »etimološka osvetlitev« je »kratko pojasnilo o izvoru iztočnice na koncu
slovarskega sestavka [v SNB]«, zato so nujne nekatere poenostavitve (Klemenčič 2015: 385–386).
48
Zgradbe sestavkov nista opisovala tako podrobno kot Svensén.
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besedami. Pri tem je treba upoštevati ne samo vrsto slovarja, ampak tudi veščine in potrebe
uporabnika. Enciklopedični sestavki, v katerih so gesla lastna imena, so krajši kot sestavki
polnopomenskih in slovničnih besed. Slednji za slovenske splošne slovarje niso značilni.
Kadar je geslo večpomenska beseda, so pomeni v sestavku v različnih slovarjih urejeni po
različnih načelih (Béjoint 2010: 306),49 npr.:
 logična ureditev: na prvem mestu je najpomembnejši, osrednji pomen, temu sledijo iz
njega izpeljani pomeni, na koncu sestavka so posebni pomeni;
 ureditev po kronološkem zaporedju: na prvem mestu je najstarejši50 ali najnovejši pomen;
 ureditev po pogostosti: na prvem mestu je pomen, v katerem se beseda najpogosteje rabi.
Težava je, da najpogostejši pomen običajno ni tisti, na katerega pomislimo najbolj spontano.

V zvezi s slednjo sta B. T. S. Atkins in Rundell (2008: 250–251) napisala, da je najprivlačnejša
in najbolj objektivna, vendar sta za to potrebna dobro uravnotežen korpus in računalniško
orodje, ki bo zanesljivo ločevalo med pomeni. Najpogosteje je v slovarjih na prvem mestu tisti
pomen, na katerega najprej spontano pomislimo, ker je ta metoda zelo uporabna (prav tam:
251). Nobena ureditev pa ne zadovolji vseh potreb in v praksi leksikografi sledijo več principom
ali jih kombinirajo (Svensén 2009: 364). Slovarji večinoma sledijo naslednji razvrstitvi:
pogosto uporabljeni pomen pred redkeje uporabljenim, sodobni pred zastarelim, splošni pred
posebnim, konkretni pred abstraktnim, izhodiščni pomen pred metaforičnim (Béjoint 2010:
307).
Pomeni večpomenske besede so urejeni na različne načine, največkrat so oštevilčeni (Atkins in
Rundell 2008: 249), in sicer klasično, npr. z arabskimi številkami v krepkem tisku – 1, 2, 3, ali
razvejano oz. večravninsko, npr. I, 1a, 1b … (Béjoint 2010: 305). Prvo pomeni, da so pomeni
med seboj enako oddaljeni, v razvejanem sistemu oštevilčevanja pa, da so si nekateri bližje kot
drugi (Atkins in Rundell 2008: 249). Zaradi preglednosti se lahko vsak oštevilčen pomen začne
v novem odstavku (Svensén 2009: 350).
Razvejani sistem oštevilčevanja pomenov se v sodobnih slovarjih za učence TJ nadomešča (ali
dopolnjuje) s sistemom indikatorjev,51 npr. pred vsako pomensko razlago večpomenskega gesla
Vsa tri načela ureditve omenjajo tudi B. T. S. Atkins in Rundell (2008: 249–250) in Svensén (2009: 363–364).
Tak način je idealen za zgodovinske slovarje.
51
Angl. guide words ali signposts (Svensén 2009: 351). Tako ta izraz prevaja Kosem (2011: 40).
49
50
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earth je napisan indikator: 1 WORLD, 2 SOIL, 3 LAND (prav tam: 351). Raziskave so
pokazale, da se nekateri uporabniki ustavijo kar pri prvem pomenu in sploh ne nadaljujejo k
naslednjim pomenom, zato Svensén (prav tam) predlaga, da bi imeli sestavki gesel z veliko
pomeni meni, ki bi povzel zgradbo sestavka.52
V sestavku gesla, ki predstavlja več besednih vrst, je vsak razdelek za besedno vrsto pogosto
označen z rimsko številko ali veliko tiskano črko v krepkem tisku in zaradi boljše preglednosti
se navadno začne v novem odstavku, v nekaterih sodobnih slovarjih pa tega razlikovanja ni več
(Svensén 2009: 360–361). V slovenskih slovarjih so besede, ki pripadajo različnim besednim
vrstam, predstavljene kot homonimi, tj. vsaka v svojem sestavku. To je značilno tudi za slovarje
angleščine kot drugega jezika (prav tam: 365).53
Odločitev o tem, kje v slovarju bodo frazemi, je zahtevna; najbolj vidno je, če so ločeni od
večpomenske zgradbe s posebnim razdelkom, lahko pa so predstavljeni vsak posebej kot
posamezni oštevilčeni pomeni (prav tam: 357). V SSKJ so v frazeološkem gnezdu (označeno
je s črno piko) ali pri posameznem pomenu (označeni so z manjšo črno piko), npr. babica –
veliko babic, kilav otrok.

Tudi obravnava kolokacij v slovarju ni enostavna naloga; najprej jih je treba prepoznati in to je
s programsko opremo za raziskovanje korpusov lažje, kot je bilo včasih (Béjoint 2010: 317).
Po Sinclairu (1991 v Béjoint 2010: 311) je kolokacija »katerakoli pogosta sopojavitev dveh ali
več besed, ne glede na razmerje med njima/njimi«. V ožjem, semantičnem, smislu je kolokacija
»značilna sopojavitev dveh leksikalnih besed v pomenskem skladenjskem vzorcu« (Hausmann
1979 v Béjoint 2010: 311); ena beseda je osnova – ta ima polni pomen in jo uporabnik jezika
izbere kot prvo –, druga je kolokator (Béjoint 2010: 311). V tradicionalnih splošnih slovarjih
so največkrat omenjene v pomenskih razlagah ali v zgledih, vendar uporabnik ne more vedeti,
ali gre za kolokacijo ali prosto besedno zvezo, zato Herbst (1996a v Béjoint 2010: 317)
predlaga, da so kolokacije tipografsko označene. V SSKJ so za poševnico /,54 npr. črni vran.

Meni pomenov (angl. introductory menu) po P. Gantar (2009: 76) »predstavlja povzetek jedrnih pomenov (brez
podpomenov), ki so podrobneje predstavljeni v nadaljevanju gesla, in sicer tako, da so v meni pritegnjeni
najpomembnejši deli razlage oz. t. i. mnemonične besede, ki naj bi uporabniku pomagale najti pravi slovarski
pomen, ne da bi ga že definirale. Včasih so to kolokatorji, neposredne nadpomenke ali pa oznake področja, na
katerem se pomen uporablja«.
53
Obravnava je odvisna od jezika, npr. v angleščini je več primerov besed, ki so različnih besednih vrst, kot v
slovenščini, in količine gradiva.
54
Ta »loči pomenske odtenke, stalne zveze in stilizme« (SSKJ 1994: XLIV).
52
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V slovarju je navadno tudi več vrst označevanja. Vezljivost je običajno pred pomensko razlago
ali takoj za njo in je predstavljena na različne načine: v obliki skladenjskih kod, metajezikovno
(nekodirano) ali z zgledi (Svensén 2009: 349). Kvalifikatorji za zvrstno in slogovno
zaznamovanost so tako rekoč kjerkoli v sestavku; so uveljavljene krajšave in tradicionalno so
zapisani ležeče in v okroglem oklepaju, v nekaterih slovarjih pa so tudi v obliki simbolov (prav
tam: 349–350). V SSKJ in SP so napisani pokončno in z manjšimi črkami kot drugo besedilo v
sestavku. V SP (člen 1062) se v obliki simbola uporabljajo normativne oznake ◦ (nepravilno v
knjižnem jeziku), • (prepovedano v knjižnem jeziku) in  (odsvetovano v knjižnem jeziku).
Kvalifikatorji, ki se nanašajo na vse pomene, so pred oštevilčenimi pomeni, če pa se nanašajo
na posameznega, so za številko, ki ga označuje (prav tam: 351).
M. in A. Vrbinc (2016) sta obravnavali še opombe o rabi (v nadaljevanju OR), predvsem v
povezavi z dvojezičnimi slovarji. Te so poleg kvalifikatorjev in kvalifikatorskih pojasnil še ena
možnost za vključevanje dodatnih informacij o geslu. So neobvezne, v SSKJ jih ni, v angleških
slovarjih pa se pojavljajo v enojezičnih slovarjih tako za materne govorce kot za tiste, ki se
učijo TJ. So »vsebinsko raznolike in pogosto vsebujejo nasvete o pravilni ali zaželeni rabi
besede ali besedne zveze« (prav tam: 34). V OR so lahko omenjene tudi pogoste napake, ki jih
delajo tisti, ki se učijo danega TJ, ali pa so omenjene razlike med pomensko sorodnimi
besedami. Oboje bi bilo koristno tudi za uporabnike OŠS.

2.3.1 Zgradba sestavka v SSKJ in eSSKJ
Določene sestavine v sestavkih so stalne, predvsem v e-slovarjih pa nastajajo tudi nove.
Predstavitev podatkov ni odvisna le od vrste slovarja, ampak tudi od jezika (Atkins in Rundell
2002: 202). V nadaljevanju predstavljamo zgradbo slovarskega sestavka v SSKJ55 (po Uvodu)
in jo primerjamo z zgradbo v eSSKJ (po Predgovoru), ker je ta slovar novejši in elektronski.
Slovarski sestavek v SSKJ se imenuje geselski članek. Je dvodelen, sestavljen iz glave z
zaglavjem in razlage z ilustrativnim gradivom. Prvi del se po SSKJ navezuje na slovnično stran
gesla, drugi del na pomensko.
Začetni del slovarskega sestavka z geslom do vključno kvalifikatorja za besedno vrsto
imenujemo glava. V njej je geslo zapisano v osnovni obliki, izjemoma v neosnovni, npr. cenejši.
55

Zgradba je enaka tudi v SSKJ 2.
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Pri pregibnih besedah sta v glavi dve osnovni obliki, npr. pri samostalnikih je poleg gesla še
okrajšana oblika v rodilniku ednine, pri glagolih za 1. os. ed. v sedanjiku, pri pridevnikih pa so
tri, tj. poleg gesla še okrajšani obliki za ženski in srednji spol. V nekaterih primerih so v geslu
pisne dvojnice, npr. ponavadi in po navadi. Geslo je opremljeno z naglasnim znamenjem,
posebnosti glede izgovora pa so zapisane v oglatem oklepaju, in sicer samo tisti del besede, ki
se drugače izgovarja.
Sledi kvalifikator, ki označuje besedno vrsto; ta je pri samostalnikih in glagolih posredno
izražena z oznako za spol oz. vid. Glavi sledi zaglavje, ki sega do podatka o tonemskem naglasu.

V pomenskem delu slovarskega sestavka so pomenske razlage, ilustrativno gradivo in gnezda.
Če je razlag več, so ločene z arabskimi številkami, podrejeni pomeni pa z dvema poševnicama
(//). Včasih so za nakazovanje pomenov uporabljene še črke, izjemoma tudi rimske številke.
Pomenske razlage so oblikovane tako, da prikličejo enotno predstavo o pojmu. Bolj znane
besede so razložene krajše, besede iz ožje rabe pa imajo daljšo razlago. Pomenske razlage so
večinoma leksikalne, v primeru slovničnih besed je razložena njihova funkcija. Uporabljene so
splošno znane besede ali take, ki so razložene v slovarju. Pomen določenih besednih zvez je
razložen za zgledom s stransko razlago.
V sestavku večpomenskega gesla je na prvem mestu osnovni pomen – to je tisti, ki je najbolj
nevtralen ali najmočnejši, nadaljnji pomeni si sledijo glede na stopnjo odvisnosti od osnovnega.
Pri slovničnih besedah si razlage sledijo glede na pogostost.

Pomenskim razlagam sledi ilustrativno gradivo. Zgledi rabe potrjujejo pomensko razlago, jo
dopolnjujejo ali usmerjajo ter obenem kažejo izrazne možnosti in tipične skladenjske zveze. So
dveh vrst: iztržki ali citati. Prevladujejo iztržki; to so prilagojeni primeri s kartotečnih listkov.
Citati pa so uporabljeni za prikaz posebne (narečne ali individualne) rabe. Na prvem mestu so
nevtralni primeri, na koncu pa slogovno zaznamovane zveze.
Nekateri sestavki imajo tudi frazeološko in/ali terminološko gnezdo. Gnezdi sta na koncu
(pod)geselskega dela ali na koncu posameznega pomenskega dela, če se zgled nanaša samo na
en pomen. V frazeološkem gnezdu so besedne zveze, ki zaradi »posebnosti svojega pomena
same po sebi ne morejo pojasnjevati nobenega pomenskega oddelka, so pa same potrebne
pojasnila« (SSKJ 1994: XXV), zveze, ki jih ni mogoče uvrstiti v nobeno od pomensko22

sintaktičnih skupin, ker preveč odstopajo od izkazanih pomenov, ter reki in pregovori. V
terminološkem gnezdu pa je prikazana terminološka raba besed/besednih zvez.
Podatke o besedi razkrivajo tudi kvalifikatorji. To so »pojasnila, ki poučujejo, v katero
slovnično kategorijo spada beseda, jo opredeljujejo časovno oziroma krajevno, govorijo o njeni
stilni uvrstitvi, razširjenosti in vrednosti ter nakazujejo preneseno ali posebno rabo. S tem
kažejo na normo knjižnega jezika ali opozarjajo na razmerje do nje« (SSKJ 1994: XXV).
Kvalifikatorjev je več vrst: slovnični, pomenski, terminološki, stilno-plastni, ekspresivni,
časovno-frekvenčni in posebni normativni.
Poleg kvalifikatorjev so v SSKJ še kvalifikatorska pojasnila, to so nekoliko daljša opozorila.
Dopolnjujejo ali celo nadomeščajo pomensko razlago, npr. barin – v carski Rusiji zemljiški
gospod; bandit – kot nemška psovka za partizane nemška vzgojiteljica je večkrat na dan poudarila,
da smo otroci banditov, včasih pa kažejo na omejeno rabo določene zveze, npr. brižinski – v
zvezi brižinski spomeniki in Brižinski spomeniki

najstarejši ohranjeni zapisi v slovenskem jeziku.

V primerjavi sestavkov v SSKJ in eSSKJ56 omenjamo predvsem tisto, kar se razlikuje. Na
portalu Fran se ob iskanju določenega gesla najprej izpiše kratka oblika sestavka (Slika 15.1 in
Slika 15.2 v Prilogi 1).57 V slovničnem/oblikovnem delu so za razliko od sestavkov v SSKJ vse
oblike izpisane v celoti, npr. mačka mačke, tudi kvalifikator, ki označuje besedno vrsto, npr.
samostalnik ženskega spola, in izgovarjava, npr. [máčka].58 V zaglavju ni tonemskega
naglaševanja. V kratkem sestavku je pomenski del razdeljen z večravninskim oštevilčenjem,
navedene so samo pomenske razlage z ustreznimi kvalifikatorji brez zgledov rabe. Izpišejo se
še stalne besedne zveze ter frazemi in pregovori, vendar brez pomenskih razlag. Na koncu je
razdelek Etimologija; v njem so zgoščeno predstavljeni osnovni podatki o izvoru gesla.59
Kratka oblika sestavka z večravninskim oštevilčenjem uporabniku omogoča, da lažje in hitreje
najde iskani pomen, prav tako so uporabnikom prijaznejši v celoti izpisane oblike in izgovor,
ker so lažje razumljivi. Stalne zveze in frazemi so našteti, klik na posamezni element pa naj bi
V eSSKJ smo zgradbo sestavka opazovali ob primerih bahati se, buča, hruška, pračlovek, mačka in WC.
Vse slike sestavkov so v Prilogi 1 v poglavju 15.1.
58
Izgovor je zapisan v Riglerjevi transkripciji. To je poenostavljena, »tradicionalna slovenska slovarska
transkripcija, ki je uporabljena že v prejšnjih izdajah Slovarja slovenskega knjižnega jezika in v Slovenskem
pravopisu 2001« (eSSKJ 2016: 1).
59
Obstaja možnost klika na »več«, ki uporabniku omogoča dostop do podrobnejših razlag v etimološkem slovarju
na portalu Fran.
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uporabnika neposredno pripeljal do razlage v daljši obliki sestavka. Ta povezava (še) ni povsem
točna, zato mora uporabnik s premikanjem po zaslonu sam poiskati tisto, kar išče, npr. ob kliku
na besedno zvezo zelena zamorska mačka se na zaslonu prikažejo besedne zveze velika mačka,
siamska mačka, sabljastozoba mačka.
S klikom na geslo ali na okvirček Celotno geslo se prikaže slovarski sestavek v celoti (Slika
15.3).60 Ta ima več razdelkov, tj. Pomen, Stalne zveze, Frazeologija, Izgovor in oblike,
Normativnost, Besedotvorje in Etimologija, vendar pri posameznem sestavku niso vsi na
voljo.61 E-različica slovarja nudi zvočni posnetek izgovora osnovne in prve stranske oblike ter
povezavo do videoposnetkov iz Slovarja slovenskega znakovnega jezika.
V pomenskem delu je na prvem mestu navadno najsplošnejši pomen, manjši pomenski premiki
so prikazani s podpomeni, večji pa kot samostojni pomeni. Oboji so oštevilčeni. V t. i. skrčenem
pogledu se izpišejo samo pomenske razlage s po enim zgledom, v razširjenem pogledu pa so
pri vsakem (pod)pomenu izpostavljeni skladenjski vzorci s kolokacijami, tem sledi več zgledov
(Slika 15.3). Skladenjski vzorci »ponazarjajo tipično skladenjsko okolje iztočnice«, kolokacije
pa »so tipične sopojavitve iztočnice in vsaj še ene besede« (eSSKJ 2016: 2). V sestavku so
označene s simbolom ●, npr. ● rad se bahati. Stavčni zgledi so v obliki povedi. Vzeti so iz
besedilnih korpusov; so avtentični, vendar v nekaterih primerih ustrezno prilagojeni za
slovarsko rabo.
Ob koncu pomenske razlage so včasih navedene tudi sopomenke s povezavo do sestavkov, in
sicer pri besedah/stalnih besednih zvezah s povsem enako razlago, npr. bahav – bahaški –
bahat, ali ob zaznamovanih besedah njihove nevtralne sopomenke, npr. britof – pokopališče
(Slika 15.4).
V razdelku Stalne zveze (Slika 15.5) so na podoben način kot druga gesla predstavljene stalne
besedne zveze, ki niso frazeološke, v razdelku Frazeologija (Slika 15.6) pa so frazeološke in
paremiološke enote.

Ker je sestavek zelo obsežen, ga na sliki nismo mogli prikazati v celoti, ampak je na njej le njegov začetni del.
Z modro barvo napisane hitre povezave kažejo, da slovarski sestavek vsebuje te razdelke, medtem ko razdelkov,
ki so napisani s sivo barvo, v njem ni.
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Obsežen je razdelek Izgovor in oblike (Slika 15.7). V njem je najprej zabeležen izgovor gesla
v Riglerjevi transkripciji in tudi mednarodni fonetični abecedi IPA. Če je geslo pregibna beseda,
sledijo vse pregibne sistemsko mogoče oblike, najprej brez naglasnih znamenj, nato z njimi, in
sicer za jakostni in tonemski naglas. Končnice so napisane krepko, tiste končnice in oblike, ki
so nepredvidljive in zato zahtevnejše, pa so izpostavljene tako, da so napisane z rdečo barvo
(Slika 15.8).
V slovarju sta še razdelka Normativnost in Besedotvorje. Prvi (Slika 15.9) »opozarja zlasti na
razlike med določili in priporočili [Slovenskega pravopisa] in rešitvami, ki jih glede na
prepoznano aktualno knjižnojezikovno normo prinaša tretja izdaja Slovarja slovenskega
knjižnega jezika« (prav tam: 4).62 V razdelku Besedotvorje (Slika 15.10) pa so prikazani
nekateri tipi tvorjenk iz gesla, in sicer so navedene tiste tvorjenke, ki se v analiziranem gradivu
pojavljajo dovolj pogosto.
Na koncu sestavka je še Etimologija s povezavo do Slovenskega etimološkega slovarja.
eSSKJ na portalu Fran omogoča aktivno sodelovanje uporabnikov; vsak lahko ob prijavi
predlaga popravek ali dopolnitev slovarskega sestavka.
Zgradba slovarskega sestavka v eSSKJ v primerjavi s SSKJ je po našem mnenju uporabnikom
prijaznejša. Z večravninskim oštevilčenjem je pomenski del bolj sistematičen, razlage so
natančnejše in bolj členjene, na voljo je več zgledov. Ti so sodobni, vzeti iz besedilnih
korpusov. Manj zahtevnim uporabnikom verjetno zadošča skrčen pogled s pomenskimi
razlagami in manj zgledi, zahtevnejšim pa razširjeni pogled s skladenjskimi vzorci,
kolokacijami in več zgledi. Oblike in kvalifikatorji so izpisani razvezano, zato so uporabnikom
razumljivejši. Prednost je posneta izgovarjava, saj veliko uporabnikov – vključno s študenti, ki
so opravili splošno maturo – ne razume pomena naglasnih znamenj. Razdelki omogočajo
uporabniku lažje in hitrejše prehajanje med deli sestavka in priklic iskanih podatkov. Podatki o
izvoru besed so primerni za zahtevnejšega uporabnika, npr. amplituda – prevzeto prek nem.
Amplitude, angl., frc. amplitude iz lat. amplitūdō ‛širina, velikost, obsežnost’, iz amplus
‛obsežen, zajeten, velik’. Zanimivi in lažje zapomnljivi pa so predvsem taki »pripovednega
tipa«, kot je v SNB npr. za izvor besede frizbi, tj. angl. frisbee po okrogli embalaži za pite
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Zgledov za razdelek Normativnost v eSSKJ nismo našli.
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ameriške firme Frisbee Pie Company, ki so jo uporabljali za metanje po zraku študentje
univerze Yale.

V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili jedrni sestavini slovarskega sestavka, to so
pomenske razlage in zgledi. K temu bomo dodali še ilustracije kot pomembno sestavino OŠS.

2.4

Pomenske razlage

V slovenski literaturi se v zvezi z razlago pomena besede v slovarju uporabljata termina
pomenska razlaga in definicija. Najprej skušamo utemeljiti, zakaj smo se odločili za pomensko
razlago, nato predstavljamo več tipov teh. Po tujih avtorjih sta jih povzela že Kosem (2006: 26–
30) in T. Rozman (2010: 104–108). Kljub temu jih omenjamo, ker smo bili na to pozorni pri
analizi tujih in domačih slovarjev (poglavje 6.4) in ker smo želeli ugotoviti, kateri tip pomenske
razlage bi bil najprimernejši za OŠS (poglavje 13.11).

Nekateri jezikoslovci in leksikografi razlikujejo med pomenskimi razlagami v slovarju in
definicijami, drugim se to ne zdi pomembno. Béjoint (2010: 27–29) omenja prepričanje J. ReyDebove, da daje slovar podatke predvsem o leksemih v določenem jeziku, ne o njihovih
referentih, tj. stvareh, idejah, čustvih itd., po drugi strani pa veliko jezikoslovcev (med njimi
tudi korpusni) meni, da ni razloga za razlikovanje med jezikovnim in enciklopedičnim. Avtor
pravi, da je leksikografom zelo težko ali celo nemogoče napisati pomensko razlago, ne da bi v
njej povedali kaj o svetu, oz. težko je razložiti pomen besede, ne da bi opisali stvari. Po Béjointu
se »slovarske definicije« nahajajo med kratkimi trditvami, ki vsebujejo samo tisto, kar je nujno
potrebno in zadovoljivo za to, da besedo ločimo od drugih besed, in obširnimi opisi, ki
presegajo to, kar naj bi uporabniki jezika vedeli o stvari, da bi lahko uporabljali besedo. Po
njegovem so pomenske razlage »definicije besed« z več ali manj dodanega enciklopedičnega
vedenja. Hanks (2009: 21) pa poudarja, da s pomensko razlago razlagamo pomen besede, ne
oblikujemo pa znanstvene definicije.
Razliko med pomensko razlago in definicijo je razložil tudi Landau (2001: 153): pomenska se
razlikuje od logične oz. »prave« definicije63 v tem, da slednja poskuša analizirati stvari v
realnem svetu, pomenska pa razlaga pomen besede. Omenja tridelno zgradbo, ki temelji na
Aristotelovi analizi: definirana beseda (definiendum) je uvrščena v razred podobnih stvari
63

Angl. lexical definition in logical definition.
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(genus), nato sledijo značilnosti, po katerih se loči od drugih stvari v tem razredu (differentia).
Po A. Vidovič Muha (2013: 62) je genus UPS, ki »opredeljuje pomen leksema z vidika njegove
vpetosti v načeloma neposredno višje pojmovno in s tem tudi pomensko polje«,64 differentia pa
so razločevalne pomenske sestavine (v nadaljevanju RPS).

V tem delu uporabljamo termin pomenska razlaga, ker se nam razlikovanje z definicijo zdi
smiselno in ker je v skladu z leksikografsko tradicijo na Slovenskem, čeprav nekateri sodobni
leksikografi uporabljajo izraz slovarska definicija, npr. zato, ker je »mednarodno uveljavljen«
(Gantar in Krek 2009: 151).

Najpomembneje je, da so pomenske razlage primerne za namen slovarja ter prilagojene
potrebam in zmožnostim uporabnika (Svensén 2009: 243; Béjoint 2010: 335). V nadaljevanju
predstavljamo tipe pomenskih razlag, ki jih omenjajo Cowie (1999), Landau (2001), Jackson
(2003), Svensén (2009) in Béjoint (2010).

1. Leksikografska pomenska razlaga
Obstaja več imen te pomenske razlage, npr. Aristotelova, intenzijska, logična (Béjoint 2010:
320), tradicionalna (Cowie 1999: 18; Svensén 2009: 217), pomenskosestavinska oz.
uvrščevalno-razločevalna (Krvina 2015: 410), klasična leksikografska oz. tradicionalna
analitična (Gantar in Krek 2014: 152). V splošnih slovarjih je najobičajnejša in temelji na
razvrščanju konceptov v razrede po podobnostih oz. razlikah med njimi, s čimer se vzpostavi
hierarhični sistem: ob definirani besedi je nadpomenka, nato sledi vsaj ena razločevalna
lastnost, ki je značilna za definirano besedo (Svensén 2009: 219). Nadpomenka izraža, da
definirana beseda pripada določenemu razredu, razločevalne sestavine pa razkrijejo, v čem se
razlikuje od ostalih elementov istega razreda (prav tam). Pomenska razlaga je torej dvodelna,
sestavljena iz UPS in RPS (Vidovič Muha 2013: 33). V njej mora biti toliko razločevalnih
sestavin, kot jih je potrebnih, da se koncept loči od drugih elementov istega razreda (Svensén
2009: 219), oz. kot pravi A. Vidovič Muha (2013: 64), je število RPS »določljivo relativno,
glede na pomensko prepoznavnost leksema znotraj leksemov, ki sodijo v okvir iste UPS«.
Najprimernejša je za razlaganje pomena samostalnikov s konkretnim pomenom, takih, ki
poimenujejo živa bitja, manj za razlago samostalnikov s splošnim pomenom, pridevnikov,
Pri tem gre za »uslovarjanj[e] splošne in ne posebne (znanstvene, strokovne) pojmovnosti« (Vidovič Muha
2013: 62).
64
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prislovov in glagolov, neprimerna pa je za razlago slovničnih besed (Béjoint 2010: 322). Poleg
tega ne pove ničesar o čustvenem, konotativnem, dodatnem, pragmatičnem pomenu (Sinclair
2004a v Béjoint 2010: 322–323). Pomenska razlaga mora biti »dovolj nazorna oz. dovolj
'plastična', da si uporabnik opisano pojavnost (zlasti če gre za konkretno pojavnost) v mislih
lahko upodobi, hkrati pa […] ne sme biti preobsežna oz. enciklopedična« (Krvina 2015: 410–
411).

2. Sopomenska razlaga
Pomen besede se razlaga z eno ali več (delnimi) sopomenkami ali s sopomensko parafrazo
(Svensén 2009: 214). V razlagi so tiste sopomenke, za katere se pričakuje, da jih uporabnik
pozna bolje kot geslo, in ne smejo biti bolj zaznamovane kot razlagana beseda, npr. splošne
besede se ne razlagajo s strokovnimi izrazi (sol – natrijev klorid), knjižni izrazi se ne razlagajo
s slogovno zaznamovanimi (deček – pob), prav tako besede ne razlagamo s sopomenko s
konotativnim pomenom (psihiatrična bolnišnica – norišnica)65 (prav tam: 216–217).
Ta tip je drugi najpogostejši in se uporablja predvsem za razlago pomena abstraktnih besed,
predvsem pridevnikov in glagolov (Jackson 2003: 94; Béjoint 2010: 323). Njihova prednost je,
da zavzamejo malo prostora, slabost pa, da se hitro ustvari krožnost (prav tam).
Sopomenske razlage se uvrščajo med parafraze, podobno kot protipomenske (Kosem 2006: 27–
28).

3. Cobuildova pomenska razlaga
Ta tip pomenske razlage se je prvič pojavil leta 1987 v slovarju Collins Cobuild English
Language Dictionary in je prekinil tradicijo leksikografskega tipa (Svensén 2009: 235).
Cobuildova pomenska razlaga je v obliki cele povedi, zato jo imenujemo povedna.66 Osnovna
zamisel je, da naj pomenska razlaga, kolikor je le mogoče, spominja na običajni pogovor, v
katerem npr. učitelj učencu, odrasli otroku poskuša razložiti pomen besede (Cowie 1999: 160;
Svensén 2009: 235). Taka oblika naj bi bila enostavnejša, razumljivejša, tudi bolj naravna,
Obratno je seveda mogoče in tudi je običajno, tj. slogovno zaznamovana beseda se razlaga s slogovno
nezaznamovano sopomenko (Svensén 2009: 217).
66
V slovenski literaturi jo prevajajo (delno kalkirano) kot (celo)stavčno definicijo (npr. Krek (2004), Kosem (2006:
26), T. Rozman (2004: 68; 2010)). Ker gre za pomensko razlago v obliki cele (večstavčne) povedi, se nam zdi
smiselno, da jo poimenujemo povedna pomenska razlaga. Da je mišljena poved, ne stavek, je izraženo že v
izvirnem angleškem terminu full-sentence definition. Slabost termina je dvojna homonimija, poveden namreč
pomeni 'tak, ki v veliki meri pove, izraža določeno vsebino', uporablja pa se tudi v terminu povedni naklon.
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zanjo pa ne velja pravilo o zamenljivosti, tj. da naj bo geslo zamenljivo s pomensko razlago v
sobesedilu (Svensén 2009: 235–236).
Poved je dvodelna, sestavljena iz sobesedilnega in razlagalnega dela67 (Sinclair 1991: 124 v
Svensén 2009: 236), npr.
A house

is a building in which people live […]

If you defeat someone,

you win a victory over them. […]

Svensén (2009: 236–239) jo je podrobneje opisal. V sobesedilnem delu je geslo (v krepkem
tisku) v tipični skladenjski in leksikalni rabi. Ker mora biti ta razložena enostavno, je sobesedilo
do neke mere omejeno, zlasti skladenjsko oz. vezljivostno. Pomenska razlaga je lahko izražena
na več načinov; zelo pogosta je samostalniška beseda/besedna zveza, ki ji sledi
nepolnopomenski glagol biti, npr. A house is … Za razlago pomena glagolov sta v sobesedilnem
delu največkrat časovni odvisnik, ki se začne s ko/kadar (when), ali pogojni odvisnik, ki se
začne s če (if).68 Uporablja se zaimek ti (you), za dejanja, ki so v družbi manj sprejemljiva, pa
nekdo (someone), npr. Kadar se nekomu spahuje … Kadar želimo poudariti, da raba besede v
določenem pomenu izraža mnenje govorca, je oblika običajno taka: Če rečeš, da je nekdo
despotski, poudariš, da …

Razlagalni del je precej podoben leksikografskemu tipu. Pogosto je v obliki glavnega stavka z
osebkom in povedkom, velikokrat pa je osebek že v sobesedilnem delu (A house is a building
…), sploh, kadar je v povedi nepolnopomenski glagol biti. V tem delu je tudi anaforični
zaimek,69 ki se nanaša na nedoločni zaimek nekdo v sobesedilnem delu. V razlagalnem delu so
podatki o najtipičnejših značilnostih, ne da bi poskušali doseči posplošitev ali da bi nekaj
popolnoma zajeli. Levi oz. sobesedilni del »podaja informacijo o rabi iztočnice«, desni oz.
razlagalni del pa »o njenem pomenu« (Gantar in Krek 2009: 152).

Prednosti Cobuildovih pomenskih razlag so, da so tako jasne in neposredne, da zgledi
pravzaprav sploh niso potrebni (Aarts 1991: 217 v Cowie 1999: 159); z njimi se je izboljšala
67

Angl. contextualizing part, explanatory part.
When-stavek izraža, da je dejanje običajno, medtem ko if-stavek izraža, da se dejanje lahko zgodi, vendar ne
prav pogosto, npr. When you sleep … in If you hit someone … (Svensén 2009: 237).
69
Leksikografi pri Cobuildu so želeli uporabiti osebni zaimek, ki ne bi določal spola, vendar to ni bilo mogoče,
zato uporabljajo množinske oblike (torej someone v sobesedilnem delu se povezuje z they, them ali their v
razlagalnem delu), npr. If you defeat someone, you win a victory over them (Svensén 2009: 239). V slovenščini bi
uporabili oblike za moški spol kot slovnično nevtralni.
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kakovost razlaganja frazemov (Landau 2001: 164); uporabne so predvsem pri razlaganju
pomena glagolov, predvsem »pri glagolih z neimenovalniško izraženim prvim delovalnikom«
zvenijo naravneje (Krvina 2015: 412); »sistematično vključujejo podatke o (glagolski)
vezljivosti oz. udeleženskih vlogah s tipičnimi zapolnitvami, ki temeljijo na skladenjskopomenskih in kolokacijskih podatkih iz besedilnih korpusov« (Gantar in Krek 2009: 152); so
»pedagoške narave« in največkrat v slovarjih za učence TJ (Kosem 2006: 30; Gantar in Krek
2009: 152).
Kljub mnogo prednostim imajo tudi slabosti: običajno so daljše od leksikografskih in že samo
število besed lahko zmanjša jasnost pomenske razlage; uporabniki težje prepoznajo, na katero
besedo se navezuje anaforični zaimek (Svensén 2009: 239–240); so ponavljajoče se in netočne
(Cowie 1999: 160); niso enako primerne za vsa gesla (Šorli 2015: 743).
Strinjamo se, da gre pri povedni pomenski razlagi za odvečno ponavljanje. Ali je primer A
vpraša: Kaj je hiša?, B odgovori: Hiša je stavba, v kateri ljudje živijo res naraven? Verjetno bi
v spontanem govoru prej odgovorili Stavba, v kateri ljudje živijo. Tak odgovor pa je bližje
leksikografski pomenski razlagi. Po drugi strani pa s ponovitvijo Hiša je … pridobimo čas za
razmislek, kako bomo razložili pomen besede, poleg tega si tisti, ki ne pozna besede, to lažje
zapomni, če jo dvakrat/večkrat sliši.
Svensén (2009: 240) meni, da je potrebna taka strategija razlaganja pomena, ki vključuje
tradicionalni in inovativni pristop, da se prilagodi značilnostim posameznih besed, katerih
pomen je treba razložiti.

4. Drugi tipi pomenskih razlag
Ekstenzijska70 pomenska razlaga našteje imena konceptov, ki pripadajo isti kategoriji, npr.
barva – rdeča, modra, rumena …, starš – oče ali mati (Béjoint 2010: 323), oz. »navaja
specifične objekte, ki jih pojem obsega« (Košmrlj Levačič 2006: 83), ali vsebuje razmerje med
celoto in njenimi deli, npr. motor vehicle – a combination of engine, wheels, steering-gear

Kosem (2006: 26) in po njem T. Rozman (2010) jo prevajata kot »ekstenzionalno«, B. Košmrlj Levačič (2006:
83) uporablja izraza ekstenzijska in intenzijska razlaga.
70
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(Svensén 2009: 221). Ne uporablja se pogosto, ker je primerna le za omejeno število besed –
predvsem za tiste, ki imajo malo dobro znanih podpomenk (Béjoint 2010: 323).71
Prototipična pomenska razlaga: V njej so namesto razločevalnih lastnosti omenjeni tipični
predstavniki določene kategorije, in sicer ob izrazih, kot so navadno, običajno, tipično, na
primer; uporablja se predvsem v povezavi z živalmi in rastlinami (Svensén 2009: 224–226).
Zlasti barve se primerjajo s tistim, za kar uporabniki menijo, da je tipično določene barve, npr.
modra se primerja z nebom, zelena s travo, rumena z limono, rdeča s krvjo (prav tam; Béjoint
2010: 330).
Operativna pomenska razlaga72 je nastala po vzorcu definicij, ki jih uporabljajo nekateri
znanstveniki, in sicer razložijo pomen besede z omembo dejanja, ki je vzpostavilo predmet ali
koncept, da ta sploh obstaja, npr. meter je bil definiran leta 1799 kot dolžina določene palice iz
platine73 (Béjoint 2010: 323).
Kombinirana pomenska razlaga: V njej sta združena dva tipa, npr. leksikografska ali
sopomenska in prototipična (Jackson 2003: 95), npr. aerosol – zdravilo v razpršenem stanju,
navadno za vdihavanje; abolirati – razveljaviti, odpraviti kaj, navadno zakon,74 ali
leksikografska in sopomenska75 (Svensén 2009: 240), npr. kokica – razpočeno in napihnjeno
zrno koruze pokovke; pokovka.76
Ponazarjalna77 pomenska razlaga: Prikazuje primer iz zunajjezikovnega sveta (Zgusta 1971:
256 v Kosem 2006: 29). Najpogosteje so to ilustracije (Kosem 2006: 29).
Zgledi: Če pomensko razlago nadomeščajo zgledi, morajo biti tako značilni, da je pomen gesla
očiten (Svensén 2009: 241). Nadomeščajo jo predvsem v otroških slovarjih ali pri
podiztočnicah (Béjoint 2010: 336).

Svensén (2009: 221) pravi, da je pogostejša v terminoloških slovarjih, B. Košmrlj Levačič (2006: 83) pa
nasprotno, in sicer da se v njih uporabljajo intenzijske in intenzijsko-ekstenzijske pomenske razlage, ne pa tudi
ekstenzijske.
72
Angl. operational definition (Béjoint 2010: 323).
73
Prevedeno iz angl. metre was defined in 1799 as the length of a particular platinum bar.
74
Primera sta iz SSKJ 2.
75
Kosem (2006: 26) in po njem T. Rozman (2010: 106) to vrsto imenujeta »hibridne definicije«.
76
Primer je iz SSKJ 2.
77
Kosem (2006: 29) in po njem T. Rozman (2010: 106) jo imenujeta »ponazorjevalna definicija«.
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Opis vloge gesla:78 Pomen slovničnih besed je težko razložiti s sopomenkami ali pomenskimi
razlagami, zato je namesto tega pogosto opisana vloga gesla, temu pa sledijo zgledi (Svensén
2009: 241), npr. kajti – za utemeljevanje, pojasnjevanje prej povedanega: skrb je odveč, kajti
delavci so zanesljivi.79 Tak opis se uporablja tudi za druge leksikalne izraze, če se izraža
pragmatičnost80 (prav tam).
Rezultati raziskav o tem, katere pomenske razlage so uporabnikom ljubše in zanje koristnejše,
so različni. Béjoint (2010: 251–252) in Cowie (1999: 183) sta povzela rezultate nekaj raziskav,
pri katerih se je pokazalo, da so povedne pomenske razlage (z zgledom) ljubše učencem TJ in
tudi naravnim govorcem. Kot boljše so se izkazale glede skladenjskih podatkov. Ni pa
dokazano, da bi pomagale uporabnikom pri boljšem razumevanju ali tvorjenju besedil ali pri
tem, da bi hitreje in uspešneje uporabljali slovar.
2.4.1 Načela razlaganja pomena besed
Za zasnovo slovarja in oblikovanje vzorčnih sestavkov v OŠS ne bo odveč, če povzamemo
načela razlaganja pomena besed, ki jih omenjajo npr. Zgusta (po Landau 2001, po Jackson
2003), Landau (2001), Svensén (2009), Béjoint (2010), ker jih bo treba upoštevati pri
oblikovanju pomenskih razlag – v okviru te disertacije v vzorčnih sestavkih, sicer pa pri
izdelovanju OŠS.81 Omenjajo se naslednja:


Vse besede, ki so v pomenski razlagi, morajo biti v slovarju razložene, torej so tudi gesla;
obstaja pa nekaj izjem, npr. znanstvena poimenovanja (npr. latinska imena), lastna imena
ali besede iz lastnih imen.82



Pomenska razlaga ne sme vsebovati besed, ki so težje razumljive kot razlagana beseda, in
mora biti taka, da jo uporabnik lahko razume.



Pomenska razlaga mora ustrezati besedni vrsti razlagane besede.83
Zamenljiva naj bi bila z geslom oz. v klasični pomenski razlagi naj bo nadpomenka iste
besedne vrste kot geslo. To pa ni vedno mogoče, npr. v primeru slovničnih besed, povednih
pomenskih razlag, ko-pomenskih razlag.

Kosem (2006: 26) in po njem T. Rozman (2010: 108) tako pomensko razlago prevajata kot »definicijo funkcije
besede«.
79
Primer je iz SSKJ 2.
80
V tem primeru bi jo lahko poimenovali tudi pragmatična pomenska razlaga.
81
Načela je v svoji disertaciji povzela tudi že T. Rozman (2010: 108–110).
82
Po Béjointu (2010: 324–329) so prva 4 našteta načela temeljna in jih imenuje zaključenost, preprostost,
zamenljivost in nekrožnost.
83
Kosem (2006: 32) pravi, da je to načelo pomembnejše za pisca pomenskih razlag kot za uporabnika.
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Izogibanje krožnosti,84 čeprav to v nekaterih primerih ni mogoče, npr. pomena besede med
ne moremo razložiti brez besede čebela, in obratno.



Razlagana beseda ne sme biti v pomenski razlagi.



Na oblikovni ravni morajo biti sorodne pomenske razlage podobne.
Pomenske razlage besed iste besedne vrste naj bodo skladenjsko čim bolj podobne.
Upoštevati je treba, da ne moremo pomena vseh besed v slovarju razlagati z istim tipom
pomenske razlage.



Razlaganje pomena gesla.
Pomenska razlaga mora razložiti pomen gesla, ne opisovati besede ali omenjati njene rabe,
torej osredotočimo se na vsebino, ne na obliko.



Vsebinsko sorodne besede morajo biti obravnavane skupaj.
S tem dosežemo doslednost pri izbiri nadpomenke in ustreznih razločevalnih sestavin ter se
izognemo protislovju.



Izbrati je treba tipične razločevalne sestavine in primerno število teh.
Če jih je preveč, je pomenska razlaga lahko izključujoča, če jih je premalo, je lahko
presplošna.



Pomenske razlage morajo biti jedrnate.
Leksikograf naj se trudi napisati tako razlago, s katero pove čim več s čim manj besedami.



Besede v pomenski razlagi morajo biti nedvoumne.
Če je v pomenski razlagi uporabljena večpomenska beseda, mora biti jasno, kateri njen
pomen je mišljen.

Včasih se zaradi pedagoških razlogov v pomenskih razlagah, predvsem v angleških slovarjih,
namenjenih učencem angleščine kot TJ, uporablja »omejeno besedišče«. Po Svensénu (2009:
246–247) so to sistematično izbrane besede za razlaganje pomena besed, ki morajo ustrezati
dvojemu: uporabniki jih morajo poznati in morajo biti primerne za razlaganje pomena gesel.85
Avtor izpostavlja nekaj slabosti omejenega besedišča: to ne zagotavlja, da bodo pomenske
razlage lažje razumljive ali da bodo zvenele naravno; običajno so daljše ali pa niso dovolj
natančne (predvsem v primeru strokovnih izrazov).

Obstaja več tipov krožnosti: A je B in B je A; pomenska razlaga besede A vsebuje besedo B in pomenska razlaga
besede B vsebuje besedo A; v pomenski razlagi besede A je beseda B, ki je iz iste besedne družine; krožnost med
več pomenskimi razlagami, npr. A je razložen z B, B je razložen s C, C je razložen z N in N je razložen z A
(Béjoint 2010: 326–327).
85
V pomenski razlagi so sicer lahko besede, ki niso del omejenega besedišča, vendar morajo biti v slovarju tudi
kot gesla in nanje je uporabnik usmerjen z implicitno križno referenco (Svensén 2009: 247).
84
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Pogosto zasledimo, da so pomenske razlage v slovarjih prezahtevne (npr. McKeown 1993;
Rozman 2010; De Schryver in Prinsloo 2011), težko pa je opredeliti, kakšne naj bi bile
primerne. De Schryver in Prinsloo (2011) sta raziskovala, kako primerne so v treh nizozemskih
slovarjih, namenjenih otrokom, starim 8–10/11 let, 10/11–14/15 let in starejšim od 18 let.
Ugotovila sta, da so v vseh treh pretežke za ciljne uporabnike in da so udeležencem raziskave
bile ljubše tiste iz slovarjev nižje stopnje. M. G. McKeown (1993) je z raziskavo skušala
ugotoviti značilnosti pomenskih razlag, zaradi katerih te niso v pomoč mlajšim uporabnikom,
in oblikovati učinkovitejše. Opredelila je naslednje štiri značilnosti, zaradi katerih so manj
ustrezne: pomanjkljivo razlikovanje, verjetnost napačne interpretacije, nejasnost in
nepovezanost,86 nato pa predlagala nekaj načel za oblikovanje takih, ki bi bile čim razumljivejše
mlajšim uporabnikom. Ta so:


določitev vloge besede: Treba je pomisliti, kdaj predvsem se ta beseda rabi;



razlaga prototipične rabe besede;



dostopnost pomena: Pomenska razlaga naj bo napisana tako, da omogoča mlajšemu
uporabniku razumevanje pomena. To pa ne pomeni le poenostavljanja,87 ampak tudi
neposrednejši način izražanja;



zagotoviti pozornost na pomensko razlago kot celoto: Mlajši uporabniki se pogosto
osredotočijo samo na del pomenske razlage, ki jim je znan, in si na podlagi tega razlagajo
pomen, tudi če je ta napačen. Pomenske razlage morajo biti oblikovane tako, da je
uporabnik pozoren na celoto.

V slovenskem prostoru se je na pomenske razlage osredotočila T. Rozman (2010). V svoji
raziskavi je primerjala ustreznost in razumljivost razlag iz SSKJ in na novo napisanih.
Ugotovila je, da so se kot dobre izkazale tiste, ki neposredno in eksplicitno razlagajo pomen
gesla; da so dobro razumljive tiste, ki so kratke, jasne in ne vsebujejo pretežkih besed; da je
treba dati prednost jasnosti pomenske razlage pred kratkostjo; da povedne pomenske razlage
niso nujno najprimernejše za šolski slovar; da pogosto rabljene besede v pomenski razlagi niso

Pomanjkljivo razlikovanje pomeni, da pomenska razlaga vodi uporabnika k napačni interpretaciji pomena.
Navadno je preširoka in ne omogoča zadostnega razlikovanja med besedami s podobnim pomenom. Naslednja
pomanjkljivost je, da pomenska razlaga lahko uporabnika napelje k napačnemu razumevanju, če vsebuje izraze,
katerih pomen je mlajšim uporabnikom bolj znan od pomena, ki naj bi ga predstavljali. Nejasnost pomeni, da
razlaga ni dovolj jasna, ne vsebuje dovolj podatkov, da bi uporabnik razumel pomen besede. Nepovezanost pa
pomeni, da je v razlagi veliko koščkov informacij, vendar jih uporabnik ne more povezati v celoto, ki bi
predstavljala pomen besede.
87
De Schryver in Prinsloo (2011: 9) sta ugotovila, da so v pomenskih razlagah slovarjev, namenjenih mlajšim
učencem, besede, ki se pogosteje rabijo in ki so bolj znane.
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nujno dobre, ker je lahko razumevanje zaradi njihove večpomenskosti manj natančno; da naj
bodo sopomenke, če so v razlagi, take, ki so pogosteje rabljene in jih uporabnik predvidoma
pozna. V daljših sestavkih na razumevanje vplivajo še jasnost in neabstraktnost ter grafična in
pomenska ločenost med pomeni. Poleg tega se je izkazalo, da ne moremo govoriti o
najprimernejšem tipu pomenske razlage, ampak da so za različna gesla ustrezni različni tipi
razlag. M. G. McKeown (1993: 29) je ugotovila, da so bile na novo napisane pomenske razlage,
ki so bile učencem razumljivejše, načeloma daljše, in tudi T. Rozman (2010: 264) omenja, da
se kratkost »ni izkazala za eno izmed najbolj bistvenih lastnosti razumljive« razlage.
Ne glede na vsa načela, se je treba zavedati, da se ta v praksi zaradi različnih razlogov tudi
kršijo (Landau 2001: 17).

2.4.2 Razlaga pomena besed glede na besedno (pod)vrsto
Pri razlaganju pomena besed obstajajo določene značilnosti glede na besedno vrsto. Nekaj jih
povzemamo po Landauu (2001) in Svensénu (2009). Landau (2001: 171–173) pravi, da je z
oblikovnega stališča najlažje razložiti pomen samostalnikov. Pomenska razlaga mora biti
odgovor na vprašanje Kaj je to? in se navezuje na videz, namen ali sestavo poimenovane stvari.
Po njegovem mnenju je zaradi številnih pomenov in vezljivosti najtežje razložiti pomen
glagolov.
Za pridevnike je po Svensénu (2009: 229–230) pomenska razlaga redko taka, da je
nadpomenka pridevnik, temu pa bi sledile razločevalne sestavine; namesto tega je pomen
izražen z besedno zvezo ali s stavkom. Pomen prislovov je največkrat prikazan s sopomenkami;
običajne pomenske razlage (v obliki predložnih zvez ali stavkov) se uporabljajo, če se pričakuje
višja stopnja pomenske natančnosti (prav tam: 233).
Pomen medmetov je razložen s sopomenskimi medmeti ali z zamenljivimi predložnimi
zvezami, členkov z drugimi členki ali z učinkom, ki naj bi ga imeli na naslovnike, pomen
zaimkov pa z njihovo slovnično vlogo ali z nadomestno besedno zvezo (Landau 2001: 177–
178). Težko je razložiti pomen slovničnih besed (predlogov in veznikov), zato se te pogosto
razlagajo s sopomenkami ali pa se opiše njihova vloga (Svensén 2009: 233). Da jih uporabniki
lažje razumejo, morajo biti v sestavku zgledi (Landau 2001: 118).
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V SSKJ (Uvod v SSKJ § 62–69) in NSB (2013: 32–34) so pomenske razlage samostalnikov,
pridevnikov in glagolov predvsem pomenskosestavinske, lahko tudi sinonimne, opisne in
posredne. Pri prislovih, predlogih, veznikih in medmetih so sinonimne ali pomenskofunkcijske.

2.5

Zgledi

Poleg pomenskih razlag je v slovarskem sestavku zelo pomembno tudi ponazarjalno gradivo z
zgledi. Ti niso obvezna sestavina (A. in M. Vrbinc 2016: 297), vendar je za uporabnike
koristnejši tak slovarski sestavek kot pa s samo pomensko razlago (Bizjak Končar in
Dobrovoljc 2011: 75). Zgledi navadno sledijo pomenski razlagi88 ter jo dopolnjujejo in
nadgrajujejo. Poleg tega da ilustrirajo pomen, implicitno razkrivajo slovnične podatke, podatke
o kolokacijah, rabi, o konotativnem in denotativnem pomenu (Landau 2001: 208; Drstvenšek
2003: 77; Bizjak Končar in Dobrovoljc 2011: 76). Težava je, da jih mnogi uporabniki ne berejo
oz. iz njih ne razberejo potrebnih podatkov (Vrbinc 2002: 369).
Pri izbiri zgledov se morajo leksikografi odločiti, ali bodo uporabili nespremenjene primere iz
korpusa,89 ali bodo te priredili, ali pa jih bodo tvorili sami.90 Tako glede na stopnjo
avtentičnosti ločimo (Svensén 2009: 283):
 avtentične zglede: so točni citati;
 prilagojene zglede: so nekoliko spremenjene91 različice avtentičnih;
 izmišljene zglede: izmisli si jih leksikograf in niso zasnovani na avtentičnih.92
Prilagojeni in izmišljeni zgledi se imenujejo tudi uredniški (prav tam).93

Vrstni red podatkovnih polj v slovarskem sestavku je namreč do neke mere standardiziran, npr. geslu sledi
izgovarjava, tej etimologija (ta je lahko tudi na koncu sestavka), pomenske razlage so pred zgledi; zamenjan vrstni
red, tj. zgledi pred pomensko razlago, je zelo redek (Béjoint 2010: 33). Hausmann (1990 v Béjoint 2010: 33) meni,
da je to mogoče učinkovitejše, vendar se zelo redko uporablja, razen v otroških slovarjih.
89
Z razvojem in s prednostjo računalniške tehnologije so danes namreč predvsem korpusi vir za zglede (Landau
2001: 190).
90
V preteklosti so avtorji slovarjev v zgledih omenjali kakšne podrobnosti iz svojega osebnega življenja ali izražali
svoje osebno prepričanje o npr. suženjstvu, vinjenosti, vendar to za sodobne slovarje ni več sprejemljivo; ti so
neosebni in avtorji oz. sodelavci se v njih ne razkrivajo (Béjoint 2010: 24–25). V slovenskem prostoru je znana
polemika med načrtovanjem SP, v kateri je J. Jurančič snovalcem mdr. očital, da pravopis »pozablja […] Tita,
omenja Führerja in večkrat Franca Jožefa, ne pozna pa besede socializem, Marx, Lenin, komunizem« (Toporišič
in Rigler 1979: 109).
91
Zgledi so prilagojeni tistemu, kar je potrebno glede na vrsto slovarja, ciljnega uporabnika.
92
Svensén (2009: 283) omenja še »mrtve« in »žive zglede«. Prvi so izmišljeni in vsebujejo samo tiste elemente,
ki so nujno potrebni za prikaz slovničnih podatkov; v njih se namesto samostalniških besednih zvez uporabljajo
nedoločni zaimki in glagoli so v nedoločniku. Za žive zglede pa je značilno, da so v njih osebni zaimki in osebne
glagolske oblike.
93
Angl. authentic, adapted, invented in editorial examples (Svensén 2009: 283).
88
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Leksikografi imajo različno mnenje o tem, kateri so najprimernejši.94 Nekaj razlogov za in proti
povzemamo po Cowieju (1999: 134–135), Landauu (2001: 208, 306), Svensénu (2009: 283–
285) in Béjointu (2010: 177–178). Zagovorniki korpusov so prepričani, da morajo biti zgledi
avtentični, tj. taki, kot so v korpusu, izmišljeni in prilagojeni se jim namreč zdijo manj tipični
in naravni. Prepričani so, da se v velikih korpusih najdejo dobri zgledi za večino besed, in če je
slovar v celoti zasnovan na korpusu, se jim ne zdi smiselno, da si leksikografi zglede
izmišljajo.95
Argumenti, ki nasprotujejo avtentičnim zgledom, pa so: avtentični zgledi so navadno daljši od
uredniških; pogosto jih je potrebnih več, da se določena raba ustrezno predstavi, to pa zahteva
od uporabnika več napora; včasih so v njih tudi besede ali besedne zveze, ki so težje od
razlagane besede, ali lastna imena; so manj uporabni v slovarjih za začetnike, ker lahko imajo
ti težave pri sprejemanju avtentičnega gradiva; ne glede na to, kako obsežen je korpus, ne
moremo vedno najti dovolj ustreznih zgledov za vse stopnje znanja učencev. Primernejši so
uredniški zgledi, ker: so boljši ali vsaj enako dobri kot avtentični; so potrebni podatki v njih
prikazani jasno in razumljivo, brez motečih elementov; leksikograf lahko izmišljeni zgled
prilagodi uporabnikovim potrebam; leksikografova intuicija o njegovem naravnem jeziku ni
nujno manj zanesljiva kot intuicija uporabnikov jezika, katerih primeri so v korpusu.

Idealna in uporabna se zdi srednja pot: leksikograf naj bo pri uporabi podatkov iz korpusa
fleksibilen (Cowie 1999: 137; Landau 2001: 306); če korpus ponuja naravne in tipične zglede,
ki jasno kažejo to, kar je potrebno, naj se uporabijo, še vedno pa ostane možnost za bolj
»pedagoške« zglede, ki nastanejo s prilagoditvijo avtentičnega gradiva (Rundell 1998 v
Svensén 2009: 285).
Zgledi imajo več vlog. Osrednja je semantična; to pomeni, da ilustrirajo tipično rabo besede,
pogosto dopolnjujejo pomensko razlago in nazorno pokažejo razliko med več pomeni gesla
(Atkins in Rundell 2008: 454; Svensén 2009: 285). Poleg te Svensén (2009: 285–287) našteva
še naslednje:
Vprašanje o izbiri med avtentičnimi in izmišljenimi zgledi je pogosto predvsem pri ustvarjanju slovarjev za
učence TJ.
95
Prvi slovar, ki je vsa gesla in vse zglede vzel iz elektronskega korpusa, je bil Collins Cobuild English Language
Dictionary iz leta 1987 (Béjoint 2010: 177). Njegov urednik John Sinclair je zagovarjal izključno uporabo
avtentičnih zgledov (Landau 2001: 208), čeprav so bili nekateri, iztrgani iz sobesedila, komaj kaj smiselni (Béjoint
2010: 178). Sinclair (v Cowie 1999: 134) je bil prepričan, da avtentični zgledi podpirajo pomensko razlago in
ilustrirajo rabo ter so zanesljiv zgled za tvorjenje besedil.
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skladenjska vloga: zgled prikaže skladenjski vzorec rabe besede in kolokacije;



konotativna vloga: zgled izraža razpoloženje, občutke ipd., ki jih lahko vzbudi geslo, npr. v
sestavku gesla božič je lahko primer, ki nekoga spomni na praznovanje, darila …;



enciklopedična vloga: enciklopedični zgledi so kot dodatna informacija, ki lahko prispeva
k boljšemu razumevanju pomena;



pragmatična vloga: je pogosto povezana z zaznamovanostjo, tj. iz zgleda lahko uporabnik
razbere zaznamovanost gesla;



dokumentarna vloga: imajo jo avtentični zgledi. Njihov namen je pokazati, da je določena
beseda, besedna zveza, pomen ipd. avtentični zgled jezika v rabi. Zgled, ki ima
dokumentarno vlogo, je opremljen z navedbo vira, tj. z imenom avtorja in tudi z mestom
objave.

B. T. S. Atkins in Rundell (2008: 330, 458) naštevata še lastnosti dobrega zgleda:
 je kratek;
 pomaga razumeti pomen besede;
 v njem ni besed, ki so težje razumljive od gesla;
 v njem ni besed, ki so bolj zaznamovane od gesla;
 v njem ni osebnih lastnih imen;
 v njem ni tujih besed.

2.6

Ilustracije

V pedagoških slovarjih imajo pomembno vlogo tudi ilustracije. V delih, ki smo jih pregledali,
so avtorji obravnavali predvsem ilustracije v tiskanih slovarjih, kljub temu njihova vloga in
namen ter do neke mere njihove značilnosti v temelju ostajajo enake tudi za e-slovarje, čeprav
bi bilo v zvezi s temi ustrezneje govoriti o avdio-vizualnem gradivu.
Ilustriranost je odvisna od vrste slovarja in njegovih uporabnikov.96 Ilustracije so predvsem v
enojezičnih slovarjih97 in tistih, namenjenih recepciji oz. dekodiranju (Svensén 2009: 299).
Veliko več jih je v šolskih slovarjih in slovarjih za učence TJ, pojavljajo se tudi v ameriških

Na začetku tega poglavja smo pisali o mega-, makro- in mikrostrukturi slovarja. Boulanger (2003: 13 v Béjoint
2010: 14) omenja tudi ikonostrukturo, tj. mreža ilustracij v slovarju.
97
V dvojezičnih slovarjih so ilustracije redke, so pa koristne predvsem za besede, specifične za določeno kulturo,
in tiste, ki nimajo ustreznika v ciljnem jeziku; besedni opis je v takih primerih pogosto manj natančen, zato je
ilustracija lahko v pomoč (Svensén 2009: 313).
96
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splošnih slovarjih, v britanskih splošnih slovarjih pa jih ni (Landau 2001: 143, 146; Béjoint
2010: 336). Tudi slovenski SSKJ, SNB in pravopisni slovar nimajo ilustracij.
Glede na količino ilustracij razlikujemo ilustrirane in slikovne slovarje; v prvih so ilustracije
ob določenih leksikalnih izrazih in njihova vloga je, da vizualno podpirajo besedno pomensko
razlago, v slikovnih slovarjih pa je vsak leksikalni izraz ilustriran, besedna pomenska razlaga
ima le obrobno vlogo (Svensén 2009: 25), torej ilustracije dopolnjujejo ali nadomeščajo
pomensko razlago.
Prednosti ilustracij98 v primerjavi s pomensko razlago so (Svensén 2009: 218–221, 298–299;
Béjoint 2010: 336–337):
1. Pogosto so bolj opisne kot besedna pomenska razlaga – lahko prikažejo več tipičnih
značilnosti. Primerne so za prikaz konkretnih stvari, predvsem njihovega videza, ne vloge;
npr. ilustracija kapibare lahko prikaže značilnosti, obliko, barvo, dimenzije … te živali, ki
jih vseh ne moremo ubesediti s pomensko razlago. Težko pa je ilustrirati samostalnike z
abstraktnim ali s splošnim pomenom, npr. prijateljstvo, žival, rastlina, veliko pridevnikov,
glagolov in slovničnih besed, lahko pa se ilustrira večina predlogov in celo nekateri frazemi.
2. Če so ustrezno uporabljene, lahko prihranijo prostor predvsem tam, kjer bi bila samo besedna
razlaga zelo podrobna.
3. Učinkovite so pri predstavljanju določenih vrst prostorskih, časovnih in različnih
konceptualnih razmerij, npr. razvrščanje konceptov v razrede glede na podobnosti in razlike
med njimi, razmerje med celoto in njenimi deli.
4. Dobro pokažejo razliko med besedami, ki bi jih lahko zamenjali, in med besedami istega
tematskega polja; to je še posebej koristno pri učenju jezika.
Omenili smo že, da je v šolskih slovarjih več ilustracij kot v slovarjih, namenjenih odraslim.
Pravzaprav velja, da bolj ko je slovar osnovni ali pedagoški, koristnejše so ilustracije, mdr. tudi
zato, ker si otrok ob njih lažje predstavlja neko stvar, ki je prej še nikoli ni videl; ker uporabniku
vzbudijo spomin na nekaj, kar je že videl; in ker omogočijo otroku, da bo naslednjič, ko bo
videl določeno stvar, vedel, kako se ji reče (Landau 2001: 146–147; Svensén 2009: 300).
Ilustracije v šolskih slovarjih so narisane v bolj sproščenem slogu, v otroških slovarjih so

98

In seveda tudi drugo avdio-vizualno gradivo.
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navadno barvne (Landau 2001: 146, 389), na splošno pa velja, da so pri uporabnikih priljubljene
in zaradi njih so slovarske strani privlačne (Tomaszczyk 1979: 114 v Béjoint 2010: 337).

V tiskanih slovarjih so ilustracije na raznih mestih, npr. ob pomenu, na robu, vrhu ali dnu
strani, v sredinskem ali zadnjem delu slovarja (Svensén 2009: 301–302). V e-slovarju težav z
umestitvijo ilustracij zaradi prostorske omejenosti ni, zato je vizualno gradivo lahko v
neposredni bližini gesla oz. pomena, na katerega se nanaša. Dodatna prednost elektronske
oblike je, da omogoča vključitev različnih vizualnih elementov, npr. fotografij, avdio- in
videoposnetkov, in povezav do drugih spletnih strani izven slovarja.

2.7

Povzetek

V poglavju smo podrobno predstavili zgradbo slovarjev. Izhajali smo iz enojezičnih splošnih
razlagalnih tiskanih slovarjev. Za to je več razlogov: avtorji najpogosteje obravnavajo te in
slovarje za učence TJ, šolske le redki ali pa jih omenijo le bežno; poznavanje zgradbe teh nam
je omogočilo analizo slovarjev, namenjenih otrokom; lažje je izluščiti ali presoditi, katere
sestavine so potrebne in primerne za OŠS; čeprav v sodobnem času prevladujejo e-slovarji,
zgradba slovarskega sestavka še vedno temelji na zgradbi v tiskanih slovarjih. Ker menimo, da
naj bi OŠS do neke mere upošteval slovensko slovarsko tradicijo, smo predstavili zgradbo
sestavka v SSKJ in v nastajajočem eSSKJ.
Na ravni mikrostrukture smo se osredotočili na jedrni sestavini sestavka, tj. na pomenske
razlage in zglede, in na ilustracije, ker imajo te v slovarjih, namenjenih otrokom, pomembno
vlogo. Predstavljeno nam je koristilo pri analizi slovarjev (poglavje 6.4) in predlogu slovarskih
sestavkov za OŠS (poglavja 13.11, 13.12, 13.16).
Pred nastankom slovarja je treba čim več stvari določiti vnaprej, zagotovo pa pride pri
dejanskem sestavljanju do novih vprašanj. Težave se rešijo tudi z odstopom od vnaprej
določenih smernic. Pomembno je, da ni takih odstopov preveč oz. da ne rušijo temeljne
zasnove.
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3

TISKANI ALI ELEKTRONSKI SLOVAR

Eno izmed vprašanj, na katero je treba pri zasnovi OŠS odgovoriti, je tudi to, v kateri obliki naj
bi obstajal – v tiskani ali elektronski, zato v tem poglavju povzemamo prednosti in
pomanjkljivosti obojih.
Slovarji že dolgo niso več (samo) v knjižni obliki (tj. tiskani slovarji); od 90. let 20. stol. so vse
bolj v veljavi elektronski (v nadaljevanju e-slovarji)99 (Svensén 2009: 437). Prvi so bili le
elektronske/digitalizirane različice tiskanih, opremljeni z iskalnikom, in to je omogočalo
predvsem hitrejše iskanje besed, sodobni pa nudijo veliko več kot to (Atkins in Rundell 2008:
239). Omenjeno, tj. da e-različica temelji na knjižni, velja tudi za slovenščino (Kosem 2014:
2). E-oblike so se pri nas uveljavile s spletnima izdajama SSKJ (leta 2000) in SP (leta 2010),
njihova raba pa se je močno razširila predvsem z nastankom slovarskega portala Fran (leta
2014). Slednje je posledica ne le razvoja tehnologije, ampak tudi dobre (vsebinske in oblikovne)
zasnove portala, ki omogoča razne možnosti iskanja po več priročnikih hkrati in neposredno
sodelovanje uporabnikov (ti lahko npr. predlagajo novo besedo, glasujejo za predlagano
besedo, postavljajo jezikovna vprašanja). Na portalu so večinoma priročniki, ki so izšli že v
knjižni obliki, pa tudi taki, ki nastajajo neposredno v e-obliki, npr. eSSKJ »s popolnoma novim
celovitim opisom besedja slovenskega knjižnega jezika od druge polovice 20. stoletja do danes«
(https://fran.si/) in ePravopis, »ki nastaja vzporedno s prenovo pravopisnih pravil« (prav tam).
Obstaja več vrst e-slovarjev. V grobem gre predvsem za dve skupini: taki, ki so shranjeni na
računalniku ali CD-ROM-u oz. DVD-ju,100 in spletni slovarji, do katerih lahko dostopamo na
spletu101 (Svensén 2009: 438; Béjoint 2010: 1).102 Nekateri spletni slovarji so na voljo

Lew in de Schryver (2014: 342–344) predlagata rabo termina digitalni slovarji, čeprav se je, kot pišeta, v rabi
uveljavil izraz elektronski slovarji, od leta 2008 pa se vse pogosteje uporablja tudi termin spletni slovarji.
100
Prvi slovarji na CD-ROM-u so izšli v 80. letih 20. stol.; njihova vsebina je bila enaka vsebini tiskanega slovarja
(Béjoint 2010: 373).
101
M. Michelizza (2011: 26–29) poleg hiperbesedilnosti našteva naslednje lastnosti spleta: interaktivnost omogoča
interakcijo z uporabniki storitve (v našem primeru z uporabniki e-slovarja); večpredstavnost omogoča, da so v
slovarju razni avdio-vizualni dodatki; aktualnost in arhivskost mdr. omogočata sestavljavcem slovarja vpogled v
to, kaj v e-slovarju in kako iščejo uporabniki; anonimnost na spletu pa lahko vpliva na to, da se uporabnik zaradi
možnosti anonimnega ali psevdonimnega prispevanja hitreje odloči za sodelovanje.
102
Svensén (2009: 438) omenja še »intranetni slovar«, ki je shranjen na strežniku intraneta kakega podjetja ali
inštitucije. Med učenci tujega jezika (predvsem na Japonskem in v Singapurju) in popotniki so priljubljeni ročni
e-slovarji (angl. hand-held electronic dictionaries (Landau 2001: 394)) in predvsem žepni e-slovarji (angl. pocket
electronic dictionaries (Svensén 2009: 450; Béjoint 2010: 374)), ki so nadomestili take v knjižni obliki. Te naprave
že prevedejo in izgovorijo besedo, ki jo je uporabnik skeniral iz tiskanega besedila (Béjoint 2010: 374), in celo
zaznajo izgovorjeno besedo/besedno zvezo in jo prevedejo v ciljni jezik (Svensén 2009: 451). Pred več kot
desetletjem je tudi za slovenščino v paru z angleščino že obstajala naprava, ki združuje optični čitalec, program za
99
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brezplačno (lahko tudi z omejenim dostopom), za druge je treba plačati (Landau 2001: 395;
Svensén 2009: 448).103 Slovar, ki je že od začetka zasnovan kot elektronski, lahko sledi tradiciji,
značilni za tiskane slovarje, ali pa ima bolj inovativen pristop (Svensén 2009: 439).

3.1

Prednosti in pomanjkljivosti e-slovarjev

Priljubljenost e-slovarjev narašča, ker je njihova raba enostavna in priklic podatkov zelo hiter
(Landau 2001: 96), poleg tega spodbujajo pogostejšo rabo (Lew in de Schryver 2014: 347).
Prednosti elektronskih pred tiskanimi slovarji so: hitrejše in enostavnejše iskanje, neodvisno
od obvladanja abecednega reda, npr. sproti s tipkanjem začetnih črk se nam izpisujejo besede,
ki se začenjajo na ta niz črk; iskanje z logičnimi operandi (in, ali, ne); navzkrižno iskanje (če v
pomenski razlagi katere besede ne razumemo, kliknemo nanjo in prikaže se slovarski sestavek
te besede); prikaz besede, besedne zveze kjerkoli v slovarju (ne samo kot gesla); iskanje s filtri;
zvočna izgovarjava besed (včasih celo povedi) in posnetek izgovarjave uporabnika; ilustracije
in zemljevidi so lahko večji in podrobnejši kot v tiskanih slovarjih; videoposnetki (npr. za
ilustracijo pomena kakšnega glagola) in zvočne ilustracije (npr. za glasbene inštrumente, za
glagole, ki poimenujejo glasove/zvoke, za oglašanje živali, grmenje, glasbene zvrsti); prikaz
podatkov na več ravneh in na uporabnikom prijaznejši način (npr. okrajšave so napisane v
razvezani obliki); izpisane vse pregibne oblike; več vsebine kot v tiskani izdaji; omogočen
dostop do drugih slovarjev; več dodatnih zgledov; razne povezavne možnosti104 (Landau 2001:
96, 395; Jackson 2003: 71–72; Atkins in Rundell 2008: 239; Svensén 2009: 445; Béjoint 2010:
38, 337, 371–372).
Prednosti tiskanih slovarjev pa so po mnenju Landaua (2001: 97) in Béjointa (2010: 375)
naslednje: so poceni;105 so prenosljivi; niso odvisni od elektrike; za samo eno iskanje je njihova

razpoznavo črk in angleško-slovenski slovar, ki omogoča, da uporabnik potegne po tiskanem besedilu, na zaslonu
pa se izpiše prevod besede/besedne zveze (če ta obstaja v slovarju) (Krek 2003a: 33). Kot posebno vrsto e-slovarjev
lahko štejemo tudi slovarje na mobilnih telefonih (Tarp 2010: 745).
103
Na portalu Fran je dostop do vseh slovarjev brezplačen. Landau (2001: 395) je sicer menil, da bo dostop do
spletnih slovarjev in drugih priročnikov kmalu tudi v ponudbi kabelske televizije; to se pri nas ni udejanjilo.
104
Svensén (2009: 445) omenja naslednje povezavne možnosti e-slovarja, ki jih omogoča hiperbesedilnost spleta:
povezava do sestavka s klikom na določeno geslo, ki je v abecednem seznamu gesel v posebnem oknu; povezava
do določenega sestavka s klikom na geslo, ko se ta pojavi v drugem sestavku; povezava do določenega pomena s
klikom nanj v posebnem oknu, v katerem je diagramsko predstavljena večpomenska zgradba gesla; povezava do
druge sestavine slovarja, ki ponuja npr. zvočno izgovarjavo, popoln oblikoslovni vzorec, seznam pomensko
povezanih besed, sliko, videoposnetek, ki podpira pomensko razlago, niz zgledov, nalogo ali katero drugo učno
komponento, navodila uporabnikom; povezava do drugih priročnikov v okviru »knjižne police«; povezava do
drugih spletnih mest.
105
Za slovensko tržišče, ki je majhno, to ne drži.
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raba lahko hitrejša kot na računalniku; lažje je brati tisk na papirju kot na zaslonu; vsebino
knjige lahko usvojimo,106 medtem ko elektronske baze nikoli ne moremo popolnoma raziskati.
Ti argumenti ob sodobnem načinu življenja in pogosti uporabi raznovrstnih prenosnih
elektronskih naprav, npr. tablic, pametnih telefonov, prenosnih računalnikov, danes ne držijo
več. Ob cenovno ugodnih paketih za naročnino spletnih storitev lahko rečemo, da je raba eslovarjev brezplačna. Mlajšim uporabnikom, ki začnejo uporabljati elektronske naprave že zelo
zgodaj v otroštvu, je zagotovo lažja, hitrejša in bližja raba e-slovarjev, tudi branje na zaslonu
jim ne povzroča težav, ker so tega navajeni in ker so zasloni kakovostnejši.
Avtorji naštevajo tudi nekaj pomanjkljivosti e-slovarjev, predvsem v zvezi z učenjem oz.
pomnjenjem. H. Nesi (1999 v Hartmann 2001: 85) poudarja, da ni nujno, da hitrejše iskanje, ki
ga omogočajo e-slovarji, omogoča tudi prednost pri učnem procesu, tj. da si stvari lažje in
hitreje zapomnimo. Tudi Lew in de Schryver (2014: 347) omenjata neenotne ugotovitve o tem,
da bi e-slovarji pomagali pri takojšnjem razumevanju ali spodbujali učenje besedišča. Tiskani
slovarji naj bi bili v tem pogledu v prednosti, ker je njihova raba zahtevnejša; namreč po mnenju
B. Laufer in Hulstijna (2001 v Lew in de Schryver 2014: 347; Beech 2004: 23) si nekaj
zapomnimo dlje, če usvajamo znanje z nalogo, ki je zahtevnejša oz. zahteva več napora. Sicer
pa so pomanjkljivosti nekaterih e-slovarjev predvsem tehnične narave, npr. ne omogočajo
pregleda gesel, kombiniranja iskalnih pogojev ali pa ob posodobitvi operacijskih sistemov ne
delujejo optimalno (Rozman in Holz 2007: 33).
E-slovarji imajo v primerjavi s tiskanimi toliko prednosti, da jih bodo sčasoma povsem
nadomestili (Béjoint 2010: 375). Največji prednosti sta zagotovo ti, da ni prostorske
omejitve, ker so lahko na spletu shranjene ogromne količine podatkov, ter hitro in
enostavno iskanje107 z veliko dodatnimi možnostmi. Če se je še pred desetletjem zdelo, da
so e-slovarji nepogrešljivi za tiste, ki se poklicno ukvarjajo z jezikom, npr. za prevajalce,
pisatelje, učitelje (Jackson 2003: 72–73), si danes težko predstavljamo, da bi tudi za vsakdanjo
rabo uporabljali tiskane slovarje.

Težko si sicer predstavljamo, da bi do potankosti usvojili vsebino npr. obsežnega splošnega slovarja.
V tiskanem slovarju lahko velike preglavice povzroča iskanje frazema, ker uporabnik ne ve, pod katero besedo
naj ga išče, medtem ko to v e-slovarjih ni težava (Landau 2001: 107), ker se bo na zaslonu izpisal frazem, ne glede
na to, katero besedo iz njega bo uporabnik vtipkal v iskalno vrstico.
106
107
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3.2

Sestavki v e-slovarjih

B. T. S. Atkins in Rundell (2008: 243–244) sta primerjala zgradbo sestavkov v tiskanih in eslovarjih. Tudi v slednjih se kaže določena hierarhija: nekateri deli sestavka, npr. besednovrstna
oznaka, pomenske razlage, prevodi, zgledi, so središčni, drugi pa obrobni, npr. etimologija,
izgovarjava, pregibne oblike, zato so pogosto skriti in jih lahko prikličemo na zaslon, če želimo.
Po drugi strani elektronska oblika omogoča številne nove tipe sestavin oz. kompleksnejše dele
slovarskega sestavka in dodatne informacije, npr.:
 zvočni posnetek izgovarjave;
 v rezultatih iskanja se prikažejo npr. vse pojavitve določene besede v slovarju;
 navedene so vse pregibne oblike;
 na zaslonu se izpišejo dodatne besede, besedne zveze, ki imajo podoben pomen kot geslo;
 naveden je niz celih povedi iz korpusa;
 …
Dejstvo, da so lahko v e-slovarju ogromne količine podatkov, nas ne sme zavesti, da bi
prestopili meje, čeprav so te težko določljive. To, koliko podatkov vključiti ob predpostavki,
da ni prostorskih omejitev, temelji tudi na leksikografovi intuiciji; ali je količina primerna, pa
presodijo uporabniki ob rabi slovarja. Dejstvo je, da preveč podatkov, možnosti in povezav
lahko uporabnika zmede (Atkins in Rundell 2008: 244; Svensén 2009: 446), deluje zavirajoče
in zmanjša praktično uporabnost slovarja (Dobrovoljc in Bizjak Končar 2011: 89). Pri
vključevanju podatkov je zato treba imeti v mislih predvsem to, ali bo koristno za uporabnika
(Atkins in Rundell 2008: 239; Svensén 2009: 446). Bistvena prednost prostorske neomejenosti
je, da je lahko vse izpisano v celoti, zato večino simbolov in okrajšav nadomesti razvezano
besedilo, medtem ko splošne krajšave lahko ostanejo, ker jih uporabniki poznajo (Svensén
2009: 439–440). Uporabniki najbolj cenijo jasnost podatkov, preglednost in enostavno
navigacijo; treba se je zavedati, da zaslon, zapolnjen z besedilom, otežuje iskanje, zato naj bi
optimalni e-slovar uporabniku prikazal samo tisto, kar je zanj relevantno (Svensén 2009: 439,
441; Lew in de Schryver 2014: 348–349).

3.3

Sodelovanje uporabnikov

Po Svensénu (2009: 449) je posebnost spletnih slovarjev, da omogočajo hitro in enostavno
povratno informacijo o uporabnikih in sodelovanje uporabnikov, npr. slovar beleži vsa

44

iskanja, zato sestavljavci lahko ugotovijo, katere besede so najbolj iskane, katere iskalne napake
so najpogostejše, in posledično lahko dobijo uporabniki dodatno pomoč pri besedah, ki jih
pogosto napačno črkujejo. Poleg tega lahko uporabniki založniku po e-pošti sporočijo napake
ali pomanjkljivosti, na katere so naleteli pri rabi slovarja, kaj komentirajo ali prispevajo svoje
gradivo in so tako del procesa sestavljanja slovarja. V preteklosti so bile povratne informacije
o slovarju predvsem posredne, npr. na podlagi tega, kar so opazili učitelji, kritiki, knjižničarji,
knjigarnarji (Hartmann 2001: 24), ob neposrednih povratnih informacijah uporabnikov pa se
leksikografi lažje odločijo za primernejšo možnost (Arhar Holdt 2015: 146–147). Tudi
uporabniki naj bi si želeli sodelovanja v smislu komentarjev, izmenjave mnenj, postavljanja
vprašanj na forumih med seboj ter ustvarjalcem slovarja ali kot evalvatorji že izdelanega
slovarja (prav tam: 156–159).

Slovar lahko sestavljajo tudi uporabniki sami, in sicer le s posredovanjem jezikovnih podatkov
ali s popolnoma samostojnim sestavljanjem slovarja brez sodelovanja leksikografov (Béjoint
2010: 374; Jesenšek 2015: 335).108 Taki slovarji se imenujejo skupnostni ali kolaborativni
(Dolar 2014: 235). V slovenščini je to Razvezani jezik – prosti slovar žive slovenščine, tj.
»spletni slovar, ki ga lahko pišemo vsi. Brez delitve nalog, pretiranih napotkov in cenzure«
(http://razvezanijezik.org/). M. Šorli (2015: 742) je ugotovila, da se uporabniki, ki sestavljajo
kolaborativni slovar, bolj nagibajo k opisnim strategijam in da bolj poudarjajo posebno kot tisto,
kar je tipično in pogosto. Pogosti so »stavčni, zlasti pragmatično zasnovani pomenski opisi, ki
uporabnika seznanijo z dejansko rabo pomenskih enot, besed in besednih zvez v različnih
kontekstih« (prav tam: 745). V pomenskih razlagah so izčrpni podatki o okoliščinah pomena,
upošteva se vrednotenjski pomen leksikalnih enot, poudarjena je raba besed v družbeni
interakciji (prav tam: 748).

3.4

Slovarski portali

Svensén (2009: 448) ugotavlja, da so spletni slovarji tesno povezani s tradicijo tiskanih in
uporabljajo le majhen delež leksikografskega potenciala, ki ga nudi splet, npr. redko uporabljajo
hipermedijo. Pogosto so dostopni na slovarskih portalih, od katerih vsak vzpostavlja povezave

Poklicni leksikografi so do tega skeptični, ker lahko vsak prispeva karkoli, raven kakovosti prispevkov pa je
težko nadzorovati (Svensén 2009: 450).
108
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do velikega števila slovarjev in drugih jezikovnih virov. V slovenščini so na voljo naslednji
večji slovarski portali:109
 Spletni slovarji (http://www.evroterm.gov.si/slovar/index.html), »knjižnica z več kot 1200
prosto dostopnimi slovarji in drugimi prevajalskimi pripomočki za več kot 40 jezikov«;
 Termania (http://www.termania.net/), »prosto dostopni spletni slovarski portal, namenjen
predvsem iskanju po slovarskih zbirkah, omogoča pa tudi urejanje slovarskih zbirk oz.
gesel«;
 Fran, slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (http://www.fran.si/):
portal združuje 8 splošnih110 slovarjev, 2 etimološka slovarja, 5 zgodovinskih slovarjev, 13
terminoloških, 4 narečne slovarje in slovenski lingvistični atlas, 2 zbirki jezikovnega
svetovanja (jezikovno in terminološko svetovanje), v skupini Zbirke pa so povezave do
drugih virov Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša;111
 predstavitveni portal spletnih jezikovnih virov za slovenščino (http://viri.trojina.si/): na
spletni strani so predstavljeni »spletn[i] jezikovn[i] priročnik[i], vir[i] in orodja za
slovenščino« s povezavami do njih.

3.5

Veščine uporabnikov slovarjev

Veščine uporabnikov tiskanega in e-slovarja se razlikujejo. Vešči uporabnik tiskanega slovarja
zna ustrezno uporabljati slovar in razbrati zgoščeno slovarsko besedilo, vešči uporabnik eslovarja pa zna predvsem dobro uporabljati iskalno orodje, ki ga privede do iskane informacije
(Svensén 2009: 447). Idealno je, da je sodobni uporabnik vešč uporabe iskalnega orodja in
razbiranja slovarskih podatkov. Béjoint (2010: 256) priljubljenost e-slovarja zlasti pri mlajših
uporabnikih pripisuje naraščajočemu zanimanju mladih za novo tehnologijo. Gorjanc (2014: 6–
9) je opravil anketo med študenti neslovenisti na dveh ljubljanskih fakultetah o obliki
sodobnega slovarja. Rezultati so pokazali, da večina potencialnih uporabnikov pričakuje slovar
v e-obliki (54 %), obenem pa kar nekaj anketirancev meni, da mora sodobni slovar obstajati v

Po elektronskih različicah tiskanih dvojezičnih slovarjev lahko brskamo tudi na portalu DZS Slovarji
(http://slovarji.dzs.si/) in na portalu spletnih slovarjev PONS založbe Rokus Klett (http://sl.pons.com/prevod).
Slednji omogoča brezplačno iskanje po slovarjih PONS, iskanje na portalu založbe DZS pa je plačljivo.
110
Portal so podrobneje predstavili Ahačič, N. Ledinek in Perdih (2015). Izraz splošni slovarji se nanaša na
»slovarje, ki jih uporabniki najpogosteje potrebujejo, in sicer splošni enojezični razlagalni slovarji, slovarji
novejšega besedja ter pravopisni slovarji« (prav tam: 57).
111
»[Z]a najosnovnejše (npr. osnovnošolske, naključne) uporabnike rešitve na Franu še niso optimalne, zato zanje
načrtuje[j]o pripravo posebnega portala z delovnim imenom Franček, ki bo prikazoval različne vire bolj enovito
in z mislijo na povsem jasno definiranega uporabnika« (Ahačič idr. 2015: 61).
109

46

elektronski in tiskani obliki (46 %);112 torej popoln prehod k e-obliki ni tako samoumeven, kot
bi pričakovali (Šorli 2015: 743). Po mnenju anketiranih študentov so »lastnost[i] dobrega
elektronskega slovarja povezljivost slovarskih informacij z drugimi dostopnimi informacijami
prek hiperpovezav«, interaktivnost in prijaznost uporabnikom (Gorjanc 2014: 9). Pričakujejo,
da ima sodoben slovar zvočni zapis izgovarjave, da je povezan s korpusi, da pri zatipkanih
besedah ponudi različice in da ponuja vizualizacijo (prav tam).
Cilj so e-slovarji, ki omogočajo, da si jih uporabnik prilagodi glede na svoje potrebe in veščine,
tj. da določi, katere informacije, kategorije naj se mu samodejno prikažejo in katere samo, če
jih dodatno zahteva (Atkins in Rundell 2008: 245; Svensén 2009: 446). V prilagodljivem
slovarju lahko uporabnik prilagaja njegovo grafično podobo, npr. postavitev na zaslonu, prazne
vrstice, velikost črk, vrsto pisave, barve, ali filtrira slovarsko vsebino, npr. prikazovanje samo
pomenskih razlag (Svensén 2009: 447; Kosem 2011: 39). Uporabniku prijaznejši pa bi bil
dinamični slovar; v njem bi si lahko prilagodil vsebino glede na svojo določeno lastnost, npr.
prilagoditev vrstnega reda pomenov ali prilagoditev zgledov glede na študijsko področje
uporabnika (Kosem 2011: 39–40). Idealno bi bilo, če bi uporabnik na začetku izpolnil obrazec
in izbral stopnjo svojih veščin ali področje zanimanja, npr. otrok – odrasli, inženir – študent
humanistike ipd.; na podlagi tega bi se že vnaprej filtrirali podatki in od tega bi bili nato odvisni
prikazi iskanja v e-slovarju (Atkins in Rundell 2008: 245). Obstajajo pa tudi druge možnosti,
npr. uporabnik dodaja osebne komentarje pri določenih sestavkih, sestavlja se seznam besed,
ki jih je najpogosteje iskal (Storrer 1998: 123 v Svensén 2009: 447).
Béjoint (2010: 308) meni, da e-slovarji na ravni prikaza gesel in pomenskih razlag niso nič
boljši od tiskanih in da bo napredek predvsem takrat, ko bo e-slovar izpisal samo relevantni
pomen in nič drugega. Dodaja, da bo to mogoče, ko bo računalnik lahko analiziral sobesedilo
in razbral pomen, v katerem je beseda uporabljena, in sicer ob predpostavki, da bo uporabnik
bral besedilo v e-obliki.

3.6

Povzetek

Pri zasnovi OŠS se je treba odločiti, v kateri obliki naj bi obstajal – v tiskani, elektronski ali
obeh. Že pred desetimi in več leti so avtorji v primerjavi s tiskanimi naštevali predvsem
prednosti e-slovarjev (Landau 2001; Jackson 2003; Atkins in Rundell 2008; Svensén 2009;
112

Nihče pa ne pričakuje slovarja samo v tiskani obliki (Gorjanc 2014: 6).
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Béjoint 2010). Te so s stališča uporabnika predvsem v hitrejšem in lažjem iskanju ter
prijaznejšem prikazu podatkov, s stališča leksikografov pa tudi v vključevanju tako rekoč
neomejene količine podatkov in v raznih povezavah.
Iz svojih izkušenj lahko potrdimo, da si težko predstavljamo, da bi danes namesto e-slovarjev
uporabljali tiskane. Za verodostojnost te trditve bi potrebovali mnenje več ljudi, a menimo, da
bi velika večina potrdila rabo e-slovarjev. Priljubljenost teh ni posledica le prednosti, ki jih
imajo, ampak tudi razvoja tehnologije in, kot piše Béjoint (2010: 256), zanimanja mladih zanjo.
Glede na vse prednosti izhajamo torej iz prepričanja, da naj bi bil OŠS v e-obliki. Ker otroci že
odraščajo z rabo sodobnih elektronskih naprav, smo prepričani, da bi hitro usvojili rabo eslovarjev. Za sestavljavce pa bi bila ta oblika nenazadnje primernejša tudi zaradi tega, ker
omogoča neposredno povratno informacijo uporabnikov. V nadaljevanju se bomo ob analizi
anketnih vprašalnikov za učitelje in učence (poglavja 8, 9 in 13.5) do vprašanja medija OŠS
natančneje opredelili.
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4

BESEDILNI KORPUS

Redko kateri sodobni slovar nastane brez uporabe korpusa, pravzaprav si težko predstavljamo
sodobni slovar, ki ne bi nastal na podlagi korpusa (Landau 2001: 286; Atkins in Rundell 2008:
96; Béjoint 2010: 198), zato v tem poglavju predstavljamo definicijo korpusov, njihove
prednosti in slabosti.

4.1

Kaj je korpus

Če združimo definiciji H. Dobrovoljc in Kreka (2011: 90) ter N. Drstvenšek (2003: 65), so
korpusi obsežne in uravnotežene zbirke raznovrstnih avtentičnih besedil v elektronski obliki,
izbranih po jasnih, vnaprej določenih kriterijih.113 Nastanejo »z določenim ciljem [in so]
opremljen[i]

z

orodji,

ki

omogočajo

večplastno

iskanje

jezikovnih

podatkov«

(http://www.gigafida.net/Support/About). Čim natančneje morajo »odražati dejansko stanje v
določenem jeziku« v določenem časovnem obdobju (Drstvenšek 2003: 66) »glede na različne
jezikovne zvrsti« (Krek 2003a: 36) in take imenujemo »referenčni korpusi« (prav tam).

4.2

Prednosti in pomanjkljivosti korpusov

Korpusi ne kažejo neposredno, kaj beseda pomeni, lahko pa o pomenu sklepamo iz primerov
(Hanks 2009: 17). Ti so pomemben vir skladenjskih podatkov, zlasti o vezljivosti in kolokacijah
(Čermák 2009: 30). Prednosti korpusov so, da omogočajo jezikoslovcem nepristranskost in
večjo objektivnost (Dobrovoljc in Krek 2011: 90), lažje in hitrejše »zajemanje in opisovanje
besedišča« kot listkovno gradivo (Logar in Vintar 2008: 5) ter zaradi opremljenosti z
zmogljivimi računalniškimi orodji hitrejše in učinkovitejše raziskovanje (Drstvenšek 2003: 67).
Kljub temu da veliko dela opravi računalnik, je vloga leksikografa zelo pomembna, ker mora
podatke, izluščene iz korpusa, interpretirati (Gorjanc 2003: 20; Drstvenšek 2003: 67). N. Logar
in Š. Vintar (2008: 14) sta ob primeru projekta gradnje korpusa in terminološkega slovarja
odnosov z javnostmi prepričani, da korpusni pristop »prinaša tehnološko sodobnejše,
metodološko naprednejše in […] uporabniku prijaznejše rezultate«.114
V širšem pomenu je korpus »pravzaprav vsaka zbirka besedil, ki je zbrana za določen namen« (Krek 2003a:
36).
114
Uporabnost korpusa je večja z vnosom dodatnih informacij oz. slovničnih podatkov. Te vnesemo s postopkoma
lematizacije in oblikoslovno-skladenjskega označevanja, kar pomeni, da se vsaki pojavnici določijo oblikoslovne
ali skladenjske lastnosti (Krek 2003b: 46). Procesiranje jezikovnih podatkov naj bo tako, da so ti čim bolj uporabni,
trajni in izmenljivi (Gorjanc 2003: 24). Pri oblikovanju geslovnika na podlagi korpusnih podatkov je treba
upoštevati tudi t. i. korpusne šume in distribucijo pojavnic: korpusni šumi so »ponavljajoč[i] se del[i] jezika, ki s
slovarskega stališča neupravičeno dvigujejo pomembnost določenim lemam«, npr. naslovi oddaj, rubrik; v zvezi
113
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Slabosti korpusov so, da hitro zastarijo, da jih je treba stalno dopolnjevati in da je treba tako
rekoč za vsak projekt sestaviti novega (Michelizza 2011: 20). Zavedati se je treba tudi
nevarnosti, da lahko uporabnik prehitro sklepa o jeziku le na podlagi bežnih poizvedb (Logar
idr. 2015: 476 po O'Keeffe in McCarthy 2010: 382). Sicer je pa ena večjih težav pri gradnji
korpusov zbiranje besedil oz. prepričevanje besedilodajalcev, da naj odstopijo besedila za
namene korpusa, ter s tem povezano zagotavljanje varovanja avtorskih pravic (Gorjanc 2003:
24). Pridobivanje besedil je bilo verjetno najtežje ob nastajanju prvih korpusov, po pozitivnih
izkušnjah z Gigafido pa je nezaupljivost založnikov verjetno manjša.
Priporočljivo je, da se korpus dograjuje (tj. da se dodajajo nova besedila), ker tako ostaja
sodoben (Wild idr. 2013: 216). Za slovaropisje pa niso pomembni le korpusi, ampak postajajo
njihovo dopolnilo tudi splet, besedila na spletu in spletni iskalniki; to gradivo je zanimivo
predvsem zaradi neologizmov (Michelizza 2011: 25).

4.3

Korpusi besedil za otroke

V slovenščini je največji enojezični korpus Gigafida (http://www.gigafida.net); to je »obsežna
zbirka slovenskih besedil najrazličnejših zvrsti, od dnevnih časopisov, revij do knjižnih
publikacij vseh vrst (leposlovje, učbeniki, stvarna literatura), spletnih besedil, prepisov
parlamentarnih govorov in podobno, vsebuje pa skoraj 1,2 milijarde besed oz. natančneje
1.187.002.502 besedi« (http://www.gigafida.net/Support/About). Vsebuje besedila, ki so izšla
v obdobju 1990–2011, toda žal se ne dograjuje. Uravnotežena različica tega korpusa je Kres
(http://www.korpus-kres.net/).
Obstajajo tudi posebni korpusi besedil, namenjenih učencem, in/ali korpusi besedil
učencev; ti so po mnenju več avtorjev zelo pomembni. Tarp in Ruiz Miyares (2013: 416)
poročata, da se je korpus besedil učencev izkazal za zelo uporabnega pri sestavljanju
kubanskega šolskega slovarja Diccionario Básico Escolar,115 za katerega so sestavljavci zbrali
7.001 besedilo116 učencev od 2. do 6. razreda oz. starosti od 8 do 12 let. Rundell je v uvodu v

z distribucijo pojavnic pa je treba upoštevati, ali se določena lema pojavlja le v enem ali nekaj virih oz. besedilnih
tipih (Krek 2003b: 46).
115
Tarp in Ruiz Miyares (2013: 416–418) omenjata, da je slovar namenjen učencem od 5. razreda dalje do srednje
šole oz. učencem, starim 10 do 18 let. Več kot 10.500 gesel je bilo izbranih iz različnih virov: poleg korpusa
besedil učencev tudi iz učbenikov in kubanskih časopisov za mlade. Na podlagi tega slovarja so sestavili še otroški
šolski slovar Diccionario Escolar Ilustrado, namenjen učencem od 1. do 4. razreda OŠ.
116
Besedila učencev so bila večinoma zapisana, nekaj je bilo tudi govorjenih (Tarp in Ruiz Miyares 2013: 416).
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slovar Macmillan School Dictionary omenil 20-milijonski korpus besedil iz učbenikov za vse
predmete, ki ni bil samo vir za gesla v omenjenem slovarju, ampak so leksikografi s pomočjo
korpusa videli, kako so koncepti razloženi v učbenikih, ki jih učenci uporabljajo pri pouku, in
to je služilo kot model za pomenske razlage (Tarp in Gouws 2012: 347). K. Wild idr. (2013:
190–192) predstavljajo Oxfordov otroški korpus (Oxford Children's Corpus), ki vsebuje več
kot 30 milijonov pojavnic iz besedil, namenjenih otrokom, starim od 5 do 14 let,117 in manjši
podkorpus (1,4 milijona pojavnic) besedil, ki so jih napisali otroci, in sicer gre za gradivo s
spletnih strani, na katerih lahko otroci objavljajo pesmi in zgodbe. Prednost korpusa besedil
učencev je, da lahko ugotovimo, katere tipične napake pri zapisu in rabi besed delajo otroci
(prav tam: 194). Korpus besedil za otroke pa je lahko mdr. odličen vir za citate;118 ti v otroškem
slovarju vzpostavijo povezavo z besedilom, ki ga uporabnik pozna, in lahko vplivajo na to, da
si uporabnik besedo lažje zapomni (prav tam: 215–216).
K. Wild idr. (2013: 190, 206) so primerjali Oxfordov otroški korpus z običajnim (Oxford
English Corpus). Ugotovili so, da se pisanje za otroke razlikuje od pisanja za odrasle oz. da se
jezik v besedilih, namenjenih otrokom, razlikuje od jezika v besedilih za odrasle, in s tem
utemeljili potrebo po otroškem korpusu. Po njihovem mnenju ga lahko leksikografi uporabijo
za to, da sestavijo geslovnik za otroški slovar, da identificirajo kolokacije, pomene in fraze ter
tudi težke besede, ki so jim otroci izpostavljeni, da izberejo primerne zglede, osredotočene na
otroke, in da sledijo spremembam v jeziku.
V slovenščini imamo korpus besedil, ki so jih tvorili učenci. V Šolarju119 so besedila
srednješolcev, učencev 3. VIO in manjši delež besedil učencev 6. razreda; obsega 967.477
besed. Posebnost korpusa je, da so v besedilih učencev označeni jezikovni popravki, ki so jih
naredili učitelji. Narejen je bil z namenom raziskovanja jezikovne zmožnosti učencev pri
tvorjenju zapisanih besedil, ugotavljanja jezikovnih težav, ki jih imajo učenci pri tem, in
omogočanja priprave didaktičnih rešitev, ki bi pomagale učencem pri odpravljanju teh težav
(www.slovenscina.eu/korpusi/solar). Š. Arhar Holdt in T. Rozman (2015: 74) sta prepričani, da
lahko korpus Šolar uporabimo pri zasnovi podatkov v slovarju (za pomenski opis,

Ne gre le za kanonsko otroško literaturo, ampak so vključena tudi besedila iz drugih literarnih del, iz učbenikov
in s spleta (Wild, Kilgarriff in Tugwell 2013: 190). Landau (2001: 210) sicer meni, da bi moral tak korpus vsebovati
tudi besedila iz TV-oddaj, filmov, popularne glasbe …, vendar je tovrstna besedila težko analizirati (Wild,
Kilgarriff in Tugwell 2013: 191–192).
118
V slovenskih slovarjih citati niso običajni.
119
Korpus je predstavljen na spletni strani http://www.slovenscina.eu/korpusi/solar.
117
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kvalifikatorje, sezname besednih oblik) in za dopolnitev slovarskih sestavkov z raznimi
didaktičnimi razdelki.
Težava pri uporabnosti Šolarja za OŠS je v tem, da so v njem pretežno besedila učencev, ki so
starejši od ciljnih uporabnikov OŠS. Poleg tega korpus ni uravnotežen. V njem prevladujejo
besedila, nastala pri slovenščini. Največji delež predstavljajo eseji oz. spisi (64,2 %), poleg teh
so v korpusu še pisni izdelki, kot so obnove, opisi, prošnje ipd. (18 %), testi, nastali pri različnih
predmetih (16,1 %), in druge besedilne vrste, kot so npr. prošnje, zahvale (1,7 %)
(http://www.slovenscina.eu/korpusi/solar).

4.4

Povzetek

Sodobni slovarji nastajajo na podlagi korpusov. Kot so ugotovili K. Wild idr. (2013), se besedila
otrok in za otroke pomembno razlikujejo od tistih za odrasle, zato naj bi slovar, namenjen
otrokom, temeljil na otroškem korpusu.
V slovenščini že obstaja korpus besedil učencev, tj. Šolar. Žal ni primeren za to, da bi na podlagi
tega nastal OŠS, ker so v njem besedila starejših učencev, kot bi bili ciljni uporabniki OŠS,
besedila, ki so nastala predvsem pri slovenščini, ne pa tudi pri drugih predmetih, in ker v njem
ni uravnoteženo razmerje raznih besedilnih vrst, ampak prevladujejo eseji oz. spisi.
Za OŠS bi bilo smiselno zgraditi korpus besedil, namenjenih učencem v 1. in 2. VIO. Za začetek
bi bila to besedila iz učbenikov in drugega učnega gradiva za učence od 1. do 5. razreda pri
vseh predmetih. Korpus bi lahko dopolnili s postopno nastajajočim podkorpusom besedil, ki jih
ti učenci tvorijo v okviru pouka. Pričakovano pa je, da ustvarjanje korpusa zahteva določen čas,
stroške in trud pri pridobivanju besedil.
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5

RABA SLOVARJA

V preteklosti sta bili v zvezi s slovarji v ospredju simbolna in avtoritativna vloga teh
priročnikov, v sodobnem času pa se poudarja predvsem njihova uporabna vloga.
(Meta)leksikografe zanimajo potrebe, navade in veščine uporabnikov,120 da bi sestavljali
slovarje za čim lažjo in učinkovitejšo rabo. Če so uporabniki naleteli na težave pri rabi slovarja,
so krivdo iskali pri sebi in svoji (ne)zmožnosti (Lew in de Schryver 2014: 341), zdaj pa se iščejo
možnosti, kako izboljšati slovar, da uporabniki ne bi imeli težav.
V zadnjih desetletjih so se raziskave potreb, navad in veščin uporabnikov številčno in
metodološko razmahnile (Svensén 2009: 452; Arhar Holdt 2015: 137). Večina se je sicer
osredotočila na učence TJ in na slovarje angleščine, zato ne vemo veliko o navadah drugih
uporabnikov ali o tem, kako se uporabljajo druge vrste slovarjev, npr. enojezični splošni slovarji
(Svensén 2009: 452).

5.1

Slovenske raziskave navad uporabnikov

V slovenskem prostoru se o (potencialnih) uporabnikih bolj razmišlja in nanje sklicuje (Arhar
Holdt 2015: 138), ni pa veliko obsežnih raziskav o vlogi slovarjev v naši družbi, njihovi rabi
ter o potrebah in veščinah uporabnikov (Rozman 2009: 126; Šorli 2015: 742). Navade
uporabnikov slovarjev, ki so nematerni govorci slovenščine, je raziskovala T. Rozman (2004),
A. in M. Vrbinc (2004, 2005) pa sta raziskovali, kako materni govorci slovenščine, tj. študentje
ekonomije in študentje angleščine, uporabljajo slovarje pri učenju angleščine. Stabej idr. (2008)
so opravili raziskavo Jezikovni viri pri jezikovnem pouku v osnovni in srednji šoli in v okviru
te mdr. raziskovali, katere slovarje in kako jih uporabljajo učenci in učitelji, kako jih dojemajo,
upoštevajo in katero vlogo jim pripisujejo. Na podlagi rezultatov te raziskave Stabej in T.
Rozman (2011: 57) za učinkovitejšo rabo predlagata naslednje: a) pri izdelavi slovarjev je treba
upoštevati spoznavne zmožnosti, informacijsko pismenost učencev in aktualno jezikovno rabo;
b) učitelje je treba učinkoviteje usposabljati za delo s slovarji; c) treba je spodbujati rabo
slovarjev kot učinkovitih in zanesljivih priročnikov.

N. Logar Berginc (2009: 225) ločuje naslovnike in uporabnike slovarjev. Prvim je slovar »izrecno namenjen«,
drugi pa so tisti, »ki po slovarju posežejo zgolj naključno ali le enkrat«. V tem delu uporabljamo za naslovnike
izraz ciljni uporabniki, kot uporabnike pa razumemo vse tiste, ki slovar dejansko uporabljajo.
120
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M. Čebulj (2013) pa je z anketo med učitelji razrednega pouka preverjala rabo slovarjev pri
pouku. Ugotovila je, da uporabljajo SSKJ, ga učijo uporabljati tudi učence in pri tem zaznavajo
nekaj težav. Anketirani učitelji večinoma ne poznajo OŠS, menijo pa, da bi potrebovali slovar,
namenjen učencem.

V okviru projekta Sporazumevanje v slovenskem jeziku je bila leta 2010 izvedena anketna
raziskava o jezikovnem pouku slovenščine, v kateri so sodelovali učitelji slovenščine ter učenci
3. VIO in dijaki (Rozman idr. 2015: 155). Učiteljem in učencem se zdi pomembno usvajanje
besedišča, manj pa spoznavanje in raba jezikovnih priročnikov (prav tam). Odgovori učencev,
da za reševanje jezikovnih težav uporabljajo elektronske vire, predvsem spletne iskalnike (prav
tam), potrjujejo prepričanje, da je smiselno ustvariti e-slovar, ne tiskanega.

5.2

Razlogi za rabo slovarja

Razlogov za rabo slovarja je več. Najpogostejša sta, da uporabniki ugotovijo pomen besede,
ki je ne razumejo ali o katere pomenu niso prepričani, in da preverijo zapis besede (Jackson
2003: 76).121 Beech (2004: 34) je v dveh raziskavah med učenci, starimi 7–11 let, ugotovil, da
zapis besede pogosteje preverjajo mlajši učenci, pomen pa starejši. Spremembo v razlogih za
rabo pripisuje dvojemu: starejši učenci berejo z razumevanjem in za to, da se učijo, mlajši pa
težje razumejo pomenske razlage – z razumevanjem teh imajo težave celo odrasli. Poleg tega
so starejši bolje opismenjeni, zato manjkrat preverjajo zapis besed.
Drugi razlogi za rabo slovarja so še preverjanje, ali neka beseda sploh obstaja,122 preverjanje
izgovora, etimološkega izvora besede, pregibnih oblik, pravilne rabe in izbire besed; v družini
se slovar rabi tudi za besedne igre, npr. za reševanje križank, črkovne igre123 (Jackson 2003:
23; Hanks 2009: 15; Béjoint 2010: 243). Pri učenju jezika slovar uporabljamo tudi za to, da v
njem preverimo slovnične podatke, npr. spol samostalnika, besedno vrsto.

Raba slovarja za to, da preverimo, kako se neka beseda pravilno napiše, je verjetno pogostejša za angleške,
nemške, francoske … besede, manj pa za slovenske, ker se zapis ne razlikuje tako močno od izgovarjave kot v
omenjenih jezikih. Poleg tega raba slovarja za preverjanje zapisa besede ni več tako pogosta zaradi črkovalnikov
(Beech 2004: 19–20).
122
To je povezano s prepričanjem nekaterih uporabnikov, da beseda obstaja le, če je v slovarju.
123
Npr. Scrabble.
121
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5.3

Potrebe, navade in veščine uporabnikov

Béjoint (2010: 225–226) poudarja, da rabe slovarja ne smemo precenjevati – potrebne veščine
za to ima po njegovem mnenju vsak povprečen odrasli uporabnik jezika. Ta mora imeti nekaj
metajezikovnega in stvarnega znanja, poznati mora leksikografske značilnosti in usvojiti
značilnosti slovarja, ki ga uporablja, potrebuje pa tudi pragmatično znanje (prav tam). Glede na
to, da je vse omenjeno zajeto v razvijanju sporazumevalne zmožnosti, ki je temeljni cilj pouka
slovenščine, tudi slovenski odrasli po končani srednji šoli naj ne bi imeli težav. Raziskav o tem
pri nas ni, glede na izkušnje srednješolcev pa si mislimo, da niso najuspešnejši. Raba pa ni
odvisna le od vrste slovarja in znanja posameznika,124 ampak se, kot piše Hartmann (2001: 84),
razlikuje tudi med državami in glede na stopnjo izobraževanja.
Béjoint (2010: 243–244) je povzel ugotovitve več raziskav125 o potrebah uporabnikov in
njihovih veščinah za rabo slovarja. Med njimi je omenil, da uporabniki skoraj nikoli ne
preverjajo pogosto uporabljanih besed, še posebej ne slovničnih, ker so prepričani, da jih
poznajo, in ker so sestavki predolgi in prezapleteni. Podatkov za enkodiranje pa ne iščejo, ker
so prezahtevni za razumevanje in ker se ljudje verjetno sploh ne zavedajo, da nečesa ne vedo.
Strnil je, da se slovarji uporabljajo za hitro in enostavno konzultiranje. To, tj. hiter in
enostaven dostop do iskanih podatkov, je po Tarpu (2012: 102) osnovno merilo za kakovosten
in uporabniku prijazen slovar.
Rezultati drugih raziskav so pokazali še, da uporabniki preberejo, kolikor je le mogoče malo
slovarskega sestavka (najpogosteje le začetek), težko razumejo pomenske razlage (tudi v
maternem jeziku) in ne izkoristijo vseh podatkov, ki jih ponuja slovar (Rozman in Holz 2007:
32; Béjoint 2010: 250; Rozman 2010: 264). Pri rabi slovarja so neuspešni ali se zanjo sploh ne
odločijo, ker iskanega podatka ni v slovarju; ker sploh ne vedo, da lahko najdejo potrebni
podatek; ker podatka ne znajo najti ali ga ne prepoznajo; ker ga napačno razumejo ali uporabijo;
ker ne vedo, pri katerih dejavnostih je slovar uporaben in se pri tvorjenju besedil ne zavedajo,
da so naredili napako126 (Herbst 1985 v Tarp 2010: 737; Cowie 1999: 187; Thumb 2004: 32 v
Béjoint 2010: 250; Svensén 2009: 459). Podobne težave je z analizo nekaterih jezikovnih

Neubach in Cohen (1988 v Hartmann 2001: 90) sta ugotovila, da boljši učenci TJ uspešneje uporabljajo slovar
kot slabši.
125
Večina se jih je nanašala na slovarje angleščine.
126
Nekateri podatki se navezujejo na učence TJ, vendar je zelo verjetno, da omenjeni razlogi veljajo tudi za učence
maternega jezika.
124
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vprašanj uporabnikov na več spletnih forumih zaznala T. Rozman (2009); ugotovila je, da ti ne
najdejo/ne znajo poiskati gesla v SSKJ in napačno razumejo kvalifikatorje in križne reference
oz. jih ne poznajo.
Na Hrvaškem sta rabo jezikovnih priročnikov (pravopisa, slovnice in slovarja) pri pouku
maternega (tj. hrvaškega) jezika v srednji šoli raziskovala Ljubešić in M. Benjak (2015: 457–
464) in ugotovila naslednje:
 jezikovni priročniki se pri pouku redko uporabljajo;
 učitelji najpogosteje uporabljajo pravopis, nato slovnico in slovar ter drugo jezikovno
literaturo;
 učitelji menijo, da učenci niso preveč zainteresirani za rabo jezikovnih priročnikov; to
avtorja raziskave povezujeta tudi s tem, da se jezikovni priročniki pri pouku premalo
uporabljajo;
 učenci uporabljajo jezikovne priročnike predvsem pri pisanju šolskih nalog, manj pri pisanju
domačih nalog in v vsakodnevnih okoliščinah, zato bi bilo treba povečati zavest učencev o
pomembnosti rabe teh ne samo pri pouku, ampak na splošno v življenju;
 po mnenju učiteljev so učenci po končani srednji šoli najbolje usposobljeni za rabo slovarja
in pravopisa;
 vsi anketirani učitelji menijo, da bi moralo biti več ur pouka namenjenih spoznavanju
jezikovnih priročnikov;
 po mnenju učiteljev bi k boljši uporabi jezikovnih priročnikov pripomoglo naslednje: boljša
opremljenost šolskih knjižnic z jezikovnimi priročniki, strokovno izobraževanje na to temo,
sprememba učnih programov in didaktični modeli, povezani z rabo jezikovnih priročnikov.

Da uporabniki zelo slabo poznajo slovar, ga ne znajo uporabljati oz. ne izkoristijo vsega, kar
jim ponuja, potrjujejo tudi naše izkušnje s poučevanjem študentov. Ti kljub končani gimnaziji,
v kateri naj bi se po učnem načrtu naučili uporabljati jezikovne priročnike (npr. SSKJ, SP), ne
znajo uporabljati slovarja in iz njega razbrati potrebnih podatkov. Kljub temu da so verjetno
dobro računalniško opismenjeni, jih veliko sploh ne ve, da sta SSKJ in SP prosto dostopna na
spletu, zato ju tudi ne uporabljajo. Na Oddelku za razredni pouk Pedagoške fakultete Univerze
v Ljubljani, na katerem se izobražujejo bodoči učitelji razrednega pouka, v okviru vaj pri
predmetih slovenski jezik I in II skrbimo za to, da uporabljajo slovarske priročnike. Študente
spodbujamo k rabi teh tudi pri tvorjenju njihovih besedil in takrat, ko bodo popravljali besedila
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učencev. Na splošno pa bi bilo treba spodbujati rabo jezikovnih priročnikov pri tvorjenju
besedil pri vseh predmetih in na vseh stopnjah izobraževanja. Da je usposobljenost za rabo
slovarjev pomembna predvsem za tiste študente, ki bodo postali učitelji, poudarja tudi Bareggi
(1989 v Jackson 2003: 192). Podobno kot Ljubešić in M. Benjak (2015) opažamo, da naši
študentje 1. letnika niso zainteresirani za rabo priročnikov. Menimo, da zato, ker jih ne poznajo
dovolj dobro, ker niso vajeni njihove rabe in ker se jim to ne zdi pomembno. Po obravnavi in
rabi priročnikov na vajah se odnos vsaj nekaterih študentov spremeni. Večje zanimanje je lahko
povezano tudi s prosto dostopnostjo slovarjev na spletu in dostopom do njih na mobilnih
telefonih.
Pričakovali bi, da pogostejša raba slovarja izboljša določene sposobnosti. Beech (2004: 34) je
v dveh raziskavah ugotovil, da tisti učenci, ki pogosteje uporabljajo slovar, bolje črkujejo oz.
so boljši pri zapisu besed, pogostejša raba slovarja pa ni vplivala na izboljšanje njihove
zmožnosti branja in prav tako ne na boljšo pismenost starejših učencev. Avtor meni, da zato,
ker raba ni bila dovolj pogosta, obenem pa opozarja, da prepogosto preverjanje pomena besed
v slovarju preveč moti bralni proces (prav tam: 22, 33). Po B. Laufer (2000 v Béjoint 2010:
254) pa tisti, ki uporabljajo slovar, skoraj vedno pridobijo več besed kot tisti, ki berejo, ne da
bi ga uporabljali; tiste besede, ki jih preverimo v slovarju, si namreč bolje zapomnimo kot
besede iz sobesedila ali besede, katerih pomen nam je razložil učitelj. Različne ugotovitve lahko
pripišemo dejstvu, da rezultatov posameznih raziskav ne moremo posploševati in da pri prvi
raba ni bila dovolj pogosta, da bi se pokazali pozitivni učinki.

5.4

Predlogi za izboljšanje rabe slovarjev

Da bi uporabniki optimalno izkoristili slovar, bi bilo treba: a) izboljšati slovarje v smislu, da so
prijaznejši za rabo, in b) usposobiti uporabnike, da bi postali kompetentnejši127 (Rundell 1999
v Béjoint 2010: 258; Svensén 2009: 459). Po Béjointu (2010: 258–259) izboljšanje slovarjev
pomeni dvoje: narediti jih celovitejše in točne ter prijaznejše uporabnikom, npr. prijaznejši slog
pomenskih razlag,128 označevanje skladenjskih vzorcev, prilagoditev kvalifikatorjev, raba
povednih pomenskih razlag nekaterih besed, uporaba indikatorjev129 v sestavkih večpomenskih

Odrasli velikokrat menimo, da so veščine za rabo slovarja samoumevne, vendar se učitelji dobro zavedajo, da
se jih je treba naučiti in da jih ni lahko usvojiti (Landau 2001: 26).
128
O tem je več v poglavju 2.4.1 Načela razlaganja pomena besed.
129
Meniji in indikatorji naj bi uporabniku pomagali hitreje najti iskani podatek in ga hkrati spodbudili k temu, da
ne bi omejil svojega iskanja le na nekaj prvih pomenov (Kosem 2011: 40).
127
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gesel in izključevanje podatkov, ki jih uporabniki nikoli ne preverjajo. Po Jacksonovem mnenju
(1988: 198–199 v Béjoint 2010: 244) večina ne bi pogrešala npr. slovničnih podatkov o besedni
vrsti, etimologije, mogoče tudi izgovarjave. Ti podatki so zagotovo zanimivi določenemu
deležu uporabnikov, torej njihova popolna izključitev iz slovarja ne bi bila primerna. To pa je
seveda odvisno tudi od vrste slovarja. V OŠS podatki o besedni vrsti niso potrebni, ker učenci
še ne poznajo teh izrazov, prav tako so odveč strokovni podatki o izvoru besede, izgovarjava
pa je zaradi učenja zbornega jezika pomembna. Rešitev nudijo e-slovarji, ki omogočajo izbirni
prikaz podatkov.
Za učinkovitejšo in optimalno rabo slovarjev je treba izboljšati tudi veščine uporabnikov.
Deloma bi jih lahko izboljšali, če bi brali navodila o rabi, ki so navadno v vsakem slovarju.
Raziskave pa so pokazale, da jih skoraj nikoli ne preberejo ali jih le bežno preletijo (M. in A.
Vrbinc 2006: 235; Svensén 2009: 459; Béjoint 2010: 259). Vzrokov za to je po našem mnenju
več: uporabnikov nihče ne opozarja, da naj si pred rabo določenega slovarja preberejo navodila,
oz. niso navajeni na to; uporabniki so prepričani, da znajo uporabljati slovar, ne da bi jim bilo
treba prebrati navodila; navodila so navadno obsežna, zelo podrobna in zahtevna za
razumevanje; zgradba sestavka ni vedno ponazorjena dovolj razumljivo ali grafično in
oblikovno primerno. Več avtorjev (npr. Hartmann 2001: 93; M. in A. Vrbinc 2006: 235; Béjoint
2010: 259–260; Tarp 2012: 95) je prepričanih, da je najučinkovitejši način za izboljšanje
veščin uporabnikov raba slovarja v izobraževalnem sistemu, tj. pri pouku, kot del učnega
načrta. Svensén (2009: 459–461) poudarja pri tem vlogo učiteljev: ti naj usposabljajo
uporabnike na podlagi navodil za rabo slovarja; učenci naj rešujejo naloge za rabo slovarja v
delovnih zvezkih, ki jih izdajajo založniki kot priloge/dodatke k slovarjem; slovar naj se redno
in ciljno uporablja kot integralni del učnega načrta za jezik in učitelj naj spremlja napredek
učencev. Po njegovem mnenju je zadnji omenjeni način najučinkovitejši, vendar verjetno ni
najbolj uporabljan. V zvezi z dejavnostmi za rabo slovarjev je priporočljivo naslednje: a)
dejavnosti naj bodo praktične, ne teoretične; b) vaje morajo biti usmerjene k jeziku, ne k
slovarju; najbolje je dati učencem take naloge, ki jih prisilijo, da uporabijo slovar za rešitev
jezikovne težave; c) dejavnosti morajo biti vključene v učni načrt za jezik in razporejene po
celem šolskem letu; občasne učne ure o rabi slovarja so manj učinkovite; č) dejavnosti morajo
biti prilagojene posameznim skupinam uporabnikov – njihove potrebe in zmožnosti je treba
prej preveriti (Béjoint 1989 v Svensén 2009: 460). Glavni namen usposabljanja ljudi za rabo
slovarja je naučiti jih, da si znajo sami pomagati in da se znajdejo tudi brez navodil za rabo
(Svensén 2009: 461).
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To, da učitelji znajo poučevati rabo slovarja v šoli, ni samoumevno. Nasprotno, za to jih je treba
učinkovito usposobiti ter povečati njihovo zavest in odgovornost o pomembnosti tega
(Cowie 1999: 190, 192; Hartmann 2001: 25). Raba slovarja pri pouku in usposabljanje učencev
za to sta zelo pomembna, ker se po Landauu (2001: 26) navada, da uporabljamo slovar, oblikuje
zelo zgodaj. Po Crystalu (1986: 79 v Béjoint 2010: 260) je treba otroke seznaniti s slovarjem130
že na razredni stopnji OŠ. Kako je z rabo slovarja v slovenskih šolah, smo preverjali z anketama
učencev in učiteljev; rezultati so predstavljeni v poglavjih 8 in 9. Če učenci že zgodaj spoznajo
enojezični slovar svojega maternega jezika, bodo spretnejši uporabniki tudi drugih slovarjev.
Stabej in T. Rozman (2011: 54) menita, da učenci premalo uporabljajo slovarje tudi zato, ker
je obravnava SSKJ pri pouku neprimerna. Za to vidita dva razloga, in sicer premalo didaktičnih
priročnikov in izobraževanj učiteljev za delo s slovarji pri pouku ter zaupanje učiteljev v
primernost SSKJ, čeprav je ta neaktualen in marsikdaj težko razumljiv učencem. Stabej (2009:
124) tudi opozarja, da samo delo s slovarjem v šoli ni dovolj, ker se tako znanje hitro pozabi.
Da bi pozabo omilili, bi morala biti raba kontinuirana in spodbujana (skoraj) pri vseh šolskih
predmetih;131 s tem bi učenec usvojil veščine za rabo slovarja, te pa se ne pozabijo tako hitro.
Izboljšanje veščin spodbujajo tudi državna tekmovanja o rabi slovarja (Crystal 1986 v Béjoint
2010: 260), vendar ta v slovenskem prostoru niso uveljavljena. Korak v tej smeri predstavlja
tekmovanje v znanju pravopisnih, slovničnih in slogovnih pravil z naslovom Všeček za
slovenščino, ki ga je leta 2017 organiziralo Slavistično društvo Slovenije (Krakar Vogel 2018:
1). V okviru tekmovanja je bilo udeležencem predstavljeno tudi spletišče Fran in njegova
raznovrstna uporabnost (prav tam).

5.5

Povzetek

Sestavljavci slovarjev si prizadevajo za to, da bi bili slovarji čim bolj uporabni, tj. da bi jih
uporabniki čim enostavneje in učinkoviteje uporabljali. Za to (meta)leksikografi preučujejo
potrebe, navade in veščine uporabnikov. Številne raziskave se osredotočajo na učence TJ in na
slovarje angleščine, manj raziskav je o šolskih enojezičnih slovarjih za materne govorce in
njihovih uporabnikih; tudi zato, ker metaleksikografi tem na splošno posvečajo manj
pozornosti.

Tak slovar bi moral biti oblikovno privlačen in napisan v jeziku, ki ga učenci glede na svojo starost razumejo
(Crystal 1986: 79 v Béjoint 2010: 260).
131
Pravzaprav ne le pri šolskih predmetih, ampak tudi izven šole. Strinjamo se s Stabejem (2009: 124), da je za
rabo slovarja na splošno odgovorna celotna jezikovna skupnost.
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Uporabniki v slovarju najpogosteje preverjajo pomen ali zapis besede, manj pogosto pa druge
podatke. Za rabo se pogosto ne odločijo ali so pri njej neuspešni, ker se sploh ne zavedajo, da
lahko najdejo določen podatek, ga ne prepoznajo ali ga napačno interpretirajo.
Po mnenju metaleksikografov bi k učinkovitejši in optimalni rabi slovarjev pripomoglo na eni
strani izboljšanje slovarjev in na drugi izboljšanje veščin uporabnikov. Strinjamo se z več
avtorji (npr. Hartmann 2001; M. in A. Vrbinc 2006; Svensén 2009; Béjoint 2010; Tarp 2012),
da bi bilo slednje najučinkovitejše v okviru izobraževalnega sistema, tj. pri pouku. To je tudi
eden izmed argumentov, da potrebujemo slovar, namenjen učencem. Pomenljiva ugotovitev
slovenske raziskave o jezikovnem pouku slovenščine iz l. 2010 je, da se učiteljem in učencem
spoznavanje in raba jezikovnih priročnikov ne zdita tako pomembna (Rozman idr. 2015: 155).
Da se to ne zdi toliko pomembno učencem, razumemo, zaskrbljujoče pa je, da se ne zdi
pomembno učiteljem. Torej bo treba slovenske učitelje ne le izobraževati za poučevanje rabe
slovarja, ampak pri njih in tudi na splošno v družbi krepiti zavedanje, da je učinkovita raba teh
priročnikov pomembna. To naj poteka sistematično, nekaj pa lahko naredimo že s pozitivnim
odnosom do slovarjev in s svojim zgledom. Tako študente, bodoče učitelje razrednega pouka,
na vajah učimo rabe jezikovnih priročnikov in jih spodbujamo k temu, da bi jih samostojno in
učinkovito čim pogosteje uporabljali.
Raziskava potreb, navad in veščin uporabnikov naj bi se izvedla v okviru načrtovanja slovarja
(Svensén 2009: 453), toda večina se jih opravi šele po njegovem izidu (Hartmann 2001: 95).
Navade in zmožnosti uporabnikov lahko ugotovimo z raznimi metodami, npr. z intervjuji
uporabnikov; z vprašalniki;132 s testi oz. nalogami, povezanimi z rabo slovarja; z opazovanjem
tega, kaj vse počne uporabnik pri iskanju besede v slovarju; s tem, da uporabnik beleži (pisno
ali ustno) vse, kar počne med iskanjem besede v slovarju; z laboratorijskimi preizkusi, v katerih
so uporabniki opazovani (Svensén 2009: 455). Običajno je, da se združi več metod (prav tam)
in to smo uporabili tudi v naši raziskavi. Da bi dobili vpogled v navade ciljnih uporabnikov
OŠS, smo opravili anketo med učenci in učitelji. Slednji imajo pri rabi šolskih slovarjev
pomembno vlogo, zato je smiselno preveriti njihovo mnenje oz. od njih pridobiti podatke o rabi
slovarjev pri pouku. V vprašalnikih za učence so bila vprašanja o navadah rabe slovarja in tudi
naloge s slovarskimi sestavki. Rezultati obeh anket so predstavljeni v Empiričnem delu naloge.

132

V primeru šolskih slovarjev lahko intervjuvamo in anketiramo tudi učitelje.
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6

OTROŠKI ŠOLSKI SLOVAR

Prve (angleške) enojezične slovarje so sestavili učitelji kot učni pripomoček pri izobraževanju
učencev in drugih nešolanih ljudi, torej je bil prvotni namen slovarjev pedagoški in v tem smislu
so šolski slovarji stari toliko, kot je stara leksikografija (Landau 2001: 25, 47). Večina
metaleksikografov pa v svojih delih obravnava splošne enojezične slovarje in jih primerja z
enojezičnimi za učence TJ ali z dvojezičnimi, le redki obravnavajo slovarje, namenjene
otrokom (Béjoint 2010: 48). Po Tarpu in Gouwsu (2012: 334, 335) so vzroki za slednje slabša
slovarska kultura, različna uvrstitev šolskih slovarjev v raznih tipologijah in to, da šolski slovar
ni natančno definiran.

6.1

Poimenovanja slovarjev, namenjenih otrokom

Terminologija v zvezi z vrstami slovarjev, namenjenih otrokom, ni poenotena in (tuji in
domači) avtorji uporabljajo različna poimenovanja. Tarp (2011) opozarja, da se termini
pedagoški, didaktični, šolski slovarji in slovarji za učence TJ uporabljajo v raznih pomenih in
različno glede na avtorje in države, zato poziva k rabi ustrezne terminologije. Skuša jih
definirati ter si prizadeva za njihovo ustrezno in poenoteno rabo (prav tam):


pedagoški in didaktični slovar: Mnogi ju uporabljajo sopomensko, vendar ju je treba
ločevati. Pedagoški slovar je sestavljen posebej za pomoč učencem – tako tistim, ki se učijo
jezikov (maternega ali tujih), kot učencem drugih predmetnih področij. Pridevnik
didaktični pa se nanaša le na to, kako prijazen je slovar do učenca oz. kako je prilagojen
njegovim zmožnostim;



šolski slovar in slovar za učence:133 Mnogi avtorji uporabljajo prvi termin v pomenu slovar
za učence maternega jezika, drugega pa za učence TJ.134 Tarp izraz learner's dictionary
enači s pedagoškim slovarjem, šolski slovar pa razume kot podpomenko pedagoškega
slovarja oz. slovarja za učence. Definira ga kot pedagoški slovar, posebej oblikovan za
pomoč šolarjem pri učenju jezikov (maternega ali tujih) in pri učenju pri drugih predmetnih
področjih;135

133

V angl. school dictionary in learner's dictionary.
V tem delu smo learner's dictionary prevajali kot slovar za učence TJ, ker so ga v tem pomenu uporabljali
avtorji, ki smo jih povzemali. Pogosto se uporablja tudi izraz slovar za tujce.
135
Izraz learner's dictionary je v pomenu 'slovar za učence TJ' zelo razširjen, zato dvomimo, da bi se uveljavil kot
sopomenka pedagoškega slovarja, kot ga razume Tarp. Poleg tega avtor ne predlaga drugega izraza za slovarje,
namenjene učencem TJ, bi pa bil ta potreben, ker je tovrstna veja leksikografije po svetu zelo razširjena.
134
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otroški in šolski slovar: Večina znanstvenikov, ki raziskujejo otroške in šolske slovarje, se
strinja, da je med njimi težko določiti ločnico. Ker so učenci tudi otroci, so šolski slovarji
obenem otroški, zato Tarp za slovarje, namenjene predšolskim otrokom, predlaga izraz
predšolski.136 To je torej pedagoški slovar, posebej oblikovan za pomoč predšolskim
otrokom pri učenju njihovega maternega/prvega jezika (hipotetično tudi pri učenju tujega
jezika ali drugega predmetnega področja).

Tarp še na drugem mestu opozarja na neenotno rabo izrazov otroški in šolski slovar: prvi se
pogosto uporablja za slovarje, namenjene predšolskim otrokom, čeprav nekateri naslovi kažejo,
da so namenjeni tudi učencem; in obratno, šolski slovar se uporablja za slovarje, sestavljene za
rabo v šoli, in prav tako za tiste, namenjene predšolskim otrokom (Tarp in Gouws 2012: 335).
V najširšem pomenu je šolski slovar vsak slovar, ki se uporablja v šoli, čeprav bi ga bilo po
mnenju Tarpa in Gouwsa (prav tam) treba razumeti kot slovar, ki je načrtovan in sestavljen
posebej za šolsko rabo. Definirata ga kot »slovar, ki je primarno namenjen učencem in jim
pomaga pri reševanju težav, povezanih z njihovim šolskim delom« (prav tam: 336).

Glede na starost ciljnega uporabnika Tarp (2011: 228) predlaga naslednjo tipologijo:
predšolski, šolski in srednješolski slovar. Zdi se nam smiselno in potrebno, da se termini jasno
definirajo in poenoteno uporabljajo. Tarpovi predlogi so logični, pogrešamo pa poseben izraz
za slovarje, namenjene učencem na nižji stopnji osnovnošolskega izobraževanja. Ti se namreč
po izgledu, obsegu geslovnika in mikrostrukturi pomembno razlikujejo od šolskih slovarjev,
namenjenih starejšim osnovnošolcem in srednješolcem. Kot bomo videli v nadaljevanju
(poglavji 6.4 in 6.5), so v naslovih slovarjev, namenjenih mlajšim osnovnošolcem, pridevniki
npr. prvi, mali.137 V tem delu predlagamo in uporabljamo izraz otroški šolski slovar, s katerim
nakažemo, da je slovar namenjen mlajšim učencem.
Izraz pedagoški slovarji pa uporabljamo kot nadpomenko za šolske, predšolske slovarje in
obenem za slovarje za učence TJ. Iz literature ni vedno jasno, kaj ima določeni avtor z
določenim izrazom v mislih. Po Svensénu (2009: 29) so pedagoški slovarji »oblikovani za razne
namene poučevanja«. Hartmann (2001: 74) navaja definicijo po slovarju Dictionary of
Lexicography, in sicer je pedagoški slovar »priročnik, posebej narejen za praktične didaktične

136

Angl. pre-school dictionary.
Prvi bi lahko pomenil tudi, da gre za šolski slovar, ki je v določenem jeziku prvi te vrste, mali pa je povezan z
obsegom geslovnika in ne izraža nujno ciljnega uporabnika, npr. mali ali veliki angleško-slovenski slovar.
137
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potrebe učiteljev in učencev, ki se učijo nekega jezika«. Dodaja, da je tovrstnih slovarjev na
tržišču vedno več, so prijaznejši uporabniku, upoštevajo napake, ki jih delajo učenci, in tudi
bolj upoštevajo veščine uporabnikov.
Hartmann poleg izraza pedagoški slovarji uporablja še izraza otroški in šolski slovarji, vendar
jih ne definira, omenja pa, da je za otroške značilno, da so didaktično izvirni, medtem ko so
šolski le »skrajšane različice slovarjev za odrasle« (prav tam: 75). To prepričanje, tj. da je kateri
koli slovar manjšega formata primeren za otroke in da poenostavljeno besedišče ni potrebno, je
vladalo do začetka 20. stol. (Landau: 25). V sodobnem času pa avtorji (npr. Svensén 2009: 29;
Wild idr. 2013: 206) poudarjajo, da slovarji, namenjeni otrokom, ne smejo biti le skrajšane in
poenostavljene različice slovarjev za odrasle, ampak se morajo vsebinsko razlikovati od njih.138

6.2

Značilnosti in vloge slovarjev, namenjenih otrokom

Na tujem tržišču je veliko zelo različnih slovarjev, namenjenih otrokom: od slovarjev velikega
formata s slikami in barvami predvsem za tiste, ki se šele učijo brati,139 do šolskih slovarjev, ki
izgledajo kot slovarji za odrasle, le da je seznam gesel krajši.140 V nadaljevanju povzemamo
značilnosti slovarjev, namenjenih učencem, kot jih naštevajo razni avtorji141 (Landau 2001:
25; Jackson 2003: 24, 83; Béjoint 2010: 197–198):
– primeren izbor besedišča, tj. besedišče, prilagojeno ciljnim uporabnikom;142
– manj pomenov določenega leksema;
– preprostejše pomenske razlage;
– izogibanje podatkom, ki niso nujno potrebni, npr. podatkom o etimologiji;
– veliko zgledov;
– podatek o izgovarjavi;
– pregleden, razumljiv uvod o rabi slovarja;

Po Ilsonu (1986b: 70 v Béjoint 2010: 48) so ameriški otroški slovarji bolj inovativni od slovarjev za odrasle;
avtor omenja izvirno uporabo ilustracij, neobičajne pomenske razlage, včasih so namesto pomenskih razlag v
otroškem slovarju samo zgledi rabe, tudi združevanje pomenov po pomenskih kategorijah, ne da bi ločevali
besedne vrste.
139
Običajno so to premišljeno zasnovani priročniki, ki seznanjajo otroke z rabo slovarja (Landau 2001: 26).
140
Po Béjointu (2010: 47) so v geslovniku »le najpomembnejše besede« ali tiste, »za katere leksikograf meni, da
jih bodo otroci potrebovali«.
141
Béjoint (2010: 197–198) je naštel lastnosti slovarjev za učence TJ, vendar večina teh lahko velja tudi za OŠS.
142
Na spletni strani http://www.oxforddictionaries.com/words/choosing-a-children-s-dictionary poudarjajo za
Oxfordove slovarje, namenjene otrokom, naslednje značilnosti: upoštevajo stopnjo razvoja otrok in razvojno
stopnjo jezika, ki ga bodo otroci razumeli; vključujejo izraze, na katere naletijo učenci v šoli, odrasli pa jih redko
uporabljajo, npr. fonem; prilagodijo primere rabe besed sobesedilu, primernemu otrokom, npr. kupiti bombone, ne
pa kupiti hišo; temeljijo na korpusu besedil, napisanih za otroke.
138
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– oblikovna privlačnost, tj. uporaba slik in barv;
– slikovno gradivo: nove oblike ilustracij, slik, video- in zvočni posnetki;
– razni dodatki, tj. posebni razdelki, okvirčki;
– slog, ki je prijazen uporabnikom, npr. razumljivejše kode, enostavne formulacije;
– berljiva oblika, npr. različna velikost črk, različne barve, ločeni odstavki, oblikovanost strani
v e-slovarjih.
Za (tiskane) slovarje, namenjene učencem, mlajšim od 10 let, pa so po Hausmannu (1990: 1365
v Tarp in Gouws 2012: 342–343) značilni jasen izgled in večji format slovarja, uporaba barv,
ilustriranost večine oz. vseh gesel, ta se v večini primerov navezujejo na konkretne stvari, malo
ali nič podatkov o geslih, manjši obseg slovarja (200–2.000 gesel), razne naloge, pomenskih
razlag ni ali pa so nekonvencionalne, tradicionalno mikrostrukturo nadomeščajo pripovedi
(leksikografske zgodbe), krajšave se ne uporabljajo. Glede na navedeno menimo, da je imel
Hausmann v mislih slovarje za predšolske otroke ali za tiste v 1. oz. 2. razredu.
Béjoint (2010: 197–198) je naštel lastnosti slovarjev za učence TJ in večina teh bi lahko veljala
tudi za OŠS, zato so zajete že zgoraj, nekatere pa niso tako samoumevne, npr.:
 osredotočenost na jezik v vsakdanji rabi ter na pogosteje rabljene besede in pomene,
 uporaba omejenega besedišča za pomenske razlage,
 uporaba korpusa,
 več podatkov o pogostosti besed in pomenov,
 več podatkov o rabi jezika, predvsem o kolokacijah.
V zvezi z osredotočenostjo na jezik v vsakdanji rabi in na pogosteje rabljene besede in pomene
menimo, da bi v OŠS morala biti tudi/predvsem npr. gesla, ki so strokovni izrazi pri raznih
predmetih, ali besede, ki so časovno zaznamovane in učenci nanje naletijo med branjem
literarnih del. Uporaba omejenega besedišča za pomenske razlage je tako za učence TJ kot za
mlajše osnovnošolce smiselna, vendar zaenkrat ni raziskav o tem, katero besedišče je primerno
za otroke določene starosti v slovenščini; vsekakor pa mora biti prilagojeno učencem. Noben
sodobni slovar ne nastane brez korpusa, bi pa za OŠS potrebovali poseben korpus besedil otrok
in zanje, pa tega v slovenščini žal še nimamo oz. bi ga bilo treba zgraditi. Podatke o pogostosti
besed in pomenov pridobimo iz korpusa (tega torej še nimamo), po drugi strani pa menimo, da
niso relevantni za učence. Podatki o rabi jezika, predvsem o kolokacijah, so za učence TJ
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pomembni, OŠS pa bi bil namenjen predvsem dekodiranju, zato večja količina podatkov o
kolokacijah, ki so pomembne predvsem za tvorbo besedil, ni potrebna.
Najopaznejša značilnost je, da so slovarji, namenjeni mlajšim otrokom, že na prvi pogled
privlačni. Landau (2001: 26–27) povzema mnenja nekaterih strokovnjakov, da OŠS zaradi
oblikovne privlačnosti in poenostavljenosti vplivajo na to, da otroci kasneje usvojijo veščine za
rabo slovarja za odrasle, in ne pripravijo otrok v zadostni meri na rabo slovarjev za odrasle.
Sam je prepričan, da otroci kljub temu več pridobijo. Tudi mi menimo, da naj bodo slovarji, ki
imajo tudi vlogo didaktičnega pripomočka, ustrezno prilagojeni zmožnostim otrok.
Druga pomembna značilnost je poenostavljeno oz. prilagojeno in omejeno143 besedišče.
Landau (2001: 26) se ne strinja s tem, da bi morali biti slovarji za otroke napisani samo z
besedami, ki jih ti razumejo, ker se novih besed učimo takrat, ko nanje naletimo, in poskušamo
iz sobesedila uganiti njihov pomen. Po drugi strani pa poudarja, da otroci uporabljajo slovar,
ker določene besede ne razumejo, zato ni primerno, da je tudi v pomenski razlagi še kakšna
nerazumljiva beseda. Slednje je tudi eno od splošnih načel razlaganja pomena (2.4.1). Nekateri
slovarji za otroke imajo besedišče v več stopnjah,144 težava pa je, da je besedišče otrok na kateri
koli stopnji zelo različno, poleg tega je nemogoče razložiti pomen vsakega gesla z različnimi
besedami na več stopnjah (prav tam: 27). Za slovenščino je dodatna težava, da nimamo
opredeljeno, katero besedišče je značilno za določeno razvojno stopnjo otrok.
V poglavju o rabi slovarja (poglavje 5.3) smo naštevali razloge, zakaj so uporabniki na splošno
manj uspešni pri rabi ali se zanjo sploh ne odločijo, na tem mestu pa omenjamo razloge za to
pri učencih (Landau 2001: 26; Tarp in Gouws 2012: 334):
– ti ne obvladajo veščin za rabo slovarja oz. jih ne usvojijo zlahka;
– obupajo zaradi številnih poskusov, ko ne najdejo iskane besede;
– uporabljajo slovarje, ki niso šolski;
– šolski slovar v resnici ne upošteva potreb ciljnih uporabnikov.
Tarp in Gouws (2012: 337) sta preučevala enojezične šolske slovarje in ugotovila, da se med
seboj razlikujejo po obliki in vsebini. To ni značilno le za slovarje v različnih državah, ampak

143

Angl. controlled vocabulary.
Vsakemu geslu je pripisana določena stopnja in glede na to se poskuša razložiti pomen gesla z besedami, ki naj
bi jih razumela večina otrok na tej stopnji (Landau 2001: 27).
144
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tudi v eni državi oz. jezikovni skupnosti. Povezano je z določitvijo ciljnih uporabnikov (njihovo
starostjo oz. razredom) in z njihovim kognitivnim, jezikovnim, kulturnim razvojem ter
različnimi učnimi situacijami, v katerih bodo uporabljali slovar. Tovrstni slovarji se
uporabljajo, da učenci izboljšajo znanje svojega maternega/prvega jezika in omenjena avtorja
naštevata sedem osnovnih sporazumevalnih, kognitivnih in operativnih vlog enojezičnih
šolskih slovarjev (prav tam: 338–339):145
 komunikativni vlogi:
– pomagajo učencem pri sprejemanju (zapisanih ali govorjenih) besedil;
– pomagajo učencem pri tvorjenju (zapisanih ali govorjenih) besedil;
 kognitivne vloge, neposredno povezane z učenjem jezika:
– pomagajo učencem pri učenju slovnice (tj. pri razvijanju skladenjske zmožnosti);146
– pomagajo učencem pri učenju besedišča (tj. pri razvijanju poimenovalne zmožnosti);147
– pomagajo učencem pri učenju o svetu (tj. pri usvajanju stvarnega/enciklopedičnega
znanja);
 kognitivna vloga, ki ni neposredno povezana z učenjem jezika:
– pomagajo učencem pri učenju o etimologiji;148
 operativna vloga, ki ni neposredno povezana z učenjem jezika:
– pomagajo učencem pri razvijanju veščin za rabo slovarja.149
V zvezi s kognitivnimi vlogami, ki so neposredno povezane z učenjem jezika, lahko dodamo
še dve, in sicer da slovarji pomagajo učencem pri učenju zapisa besed, tj. pri razvijanju
pravopisne zmožnosti, in izgovora besed, tj. pri razvijanju pravorečne zmožnosti. Ker so
didaktični pripomoček, ki ga učenci uporabljajo tudi za to, da usvajajo znanje in da sami
rešujejo jezikovne težave, imajo še didaktično vlogo.

Ni nujno, da ima posamezen slovar vse naštete vloge; to je odvisno od starosti učencev, ki jim je slovar
namenjen (Tarp in Gouws 2012: 339).
146
Slovarji vsebujejo posebne razdelke (navadno v sprednjem ali zadnjem delu), v katerih so sistematično
obravnavane slovnične in pravopisne vsebine, npr. pregibanje, besedotvorje, raba ločil (Tarp in Gouws 2012: 338).
147
Slovarji navadno vsebujejo tematske (ilustrirane) razdelke za spodbujanje usvajanja besedišča (Tarp in Gouws
2012: 338).
148
V Južnoafriški republiki učni načrt določa, da se učenci v določenem razredu učijo o izvoru in zgodovini jezika
in besed, zato je v južnoafriških slovarjih pogosto poglavje o etimologiji; to ne vpliva neposredno na učenje jezika,
ampak prispeva k usvajanju znanja o jeziku (Tarp in Gouws 2012: 338).
149
Otroški slovarji pomagajo učencem, da se navajajo na rabo slovarja in da začnejo usvajati veščine zanjo (Tarp
in Gouws 2012: 338).
145
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Po Tarpu in Gouwsu (2012: 340–342) se šolski slovarji razlikujejo glede na potrebe
naslovnikov, število in tip gesel, glede na obseg podatkov in način njihove predstavitve. Če je
leksikografskih podatkov premalo ali so preveč poenostavljeni, ne bodo zadovoljili potreb
starejših učencev; če pa jih je preveč ali so prezapleteni, bodo odvrnili mlajše učence od rabe
slovarja oz. jim onemogočili, da bi v slovarju našli iskane podatke (prav tam). Avtorja
poudarjata, da naj bodo pomenske razlage napisane v naravnem, preprostejšem jeziku, ker se s
tem poveča razumljivost, ustrezni leksikografski podatki pa naj bodo poenostavljeni in
predstavljeni na didaktično primeren način. Priporočata, da naj leksikografi pri načrtovanju
in sestavljanju šolskih slovarjev sodelujejo z učitelji in avtorji učnih načrtov.

Po mnenju nekaterih avtorjev (Tarp in Gouws 2012: 349; Tarp in Ruiz Miyares 2013: 414–415)
je največja ovira za produkcijo kakovostnega šolskega slovarja omejena možnost prodaje oz.
premalo dobička, zato založbe niso zainteresirane. Pri tem gre za »začarani krog«: manjša raba
slovarja v šoli, manjša prodaja, manjši dobiček in manj zanimanja za razvoj uporabnikom
prijaznejših in privlačnih priročnikov. Lahko rečemo, da to velja tudi za slovenski prostor. Res
pa je, da na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša nastaja portal Franček s šolskim
slovarjem za učence do 5. razreda, projekt pa sofinancirata slovenska država in EU (Gabrijan
2017). Slovar bo prosto dostopen, zato upamo, da se bo njegova raba uveljavila. Tarp in Gouws
(2012: 349) omenjata brazilski in kubanski primer: v Braziliji je vlada podarila vsakemu učencu
svoj izvod šolskega slovarja, na Kubi pa je država z doniranjem in s subvencioniranjem
poskrbela za nizko ceno šolskega slovarja (pribl. 1 €). Slednji se pogosto uporablja tudi zaradi
veliko truda, ki ga avtorji slovarja vlagajo v predstavljanje slovarja učencem in njihovim
staršem (Tarp in Ruiz Miyares 2013: 423–424). Za izdelavo kakovostnega šolskega slovarja,
predvsem pa za to, da se slovar v šoli tudi uporablja, je torej odgovorna širša družba.

6.3

Stopenjskost šolskega slovarja

Pri sestavljanju slovarjev je zelo pomembno upoštevanje uporabnikovih zmožnosti. Te so v
obdobju otroštva in mladostništva različne in se spreminjajo, zato en šolski slovar za vse razrede
ni primeren. Več avtorjev predlaga šolski slovar v več stopnjah. Npr. Landau (2001: 25) omenja
delitev v treh stopnjah, in sicer slovarji za začetnike oz. za otroke, stare 8–10 let (3.–5. razred
oz. razredna stopnja OŠ); slovarji za učence, stare 11–14/15 let (6.–9. razred oz. predmetna
stopnja OŠ); slovarji za dijake, stare 14–18 let (srednja šola). Tarp in Gouws (2012: 345) pa
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predlagata, da bi v šolskem sistemu z 12 razredi bili vsaj 4 šolski slovarji za različne sklope
razredov. Dvomita o tem, da so slovarji, namenjeni učencem v pet ali več razredih, primerni.
V slovenščini posebnega šolskega slovarja za učence predmetne stopnje in dijake (še) nimamo;
namesto tega se tudi po učnem načrtu uporablja SSKJ. Več kritikov, mdr. M. Kaučič Baša
(2001: 189), Weiss (2001: 180), Stabej idr. (2008: 4), T. Rozman (2008: 1317; 2009: 126; 2010:
17, 91, 262), Stabej in Rozman (2011: 54), očita SSKJ, da je zastarel, prezahteven za učence in
da ne upošteva njihovih potreb in zmožnosti za učinkovito rabo. T. Rozman (2008: 1317)
izpostavlja (ne)razumljivost pomenskih razlag in označevanja. Tudi Kosem (2006: 26)
izpostavlja zahteven jezik pomenskih razlag v SSKJ, ki kot »ciljnega uporabnika predvideva
jezikovno nadpovprečno sposobnega maternega govorca slovenščine«. M. Ožbot (2015: 41) je
razmišljala o funkcionalnosti jezikovnih priročnikov, upoštevaje ciljnega uporabnika. SSKJ je
»reprezentativen in najobsežnejši slovar slovenskega jezika [in kot tak] predvideva kar najširši
mogoči krog uporabnikov […], [vendar] ne more biti funkcionalen za vse njihove različne
skupine«, med njimi ne za »šolsk[o] populacij[o], ki bi ji bolje služil šolski slovar s posebnim
izborom gesel in z njihovo ustrezno obravnavo« (prav tam). SSKJ ni bil zasnovan kot slovar,
namenjen učencem/dijakom, zato nekatere izmed zgornjih kritik niso upravičene. Tudi ko bomo
imeli šolski slovar, bi pričakovali, da se gimnazijci med šolanjem usposobijo za učinkovito rabo
SSKJ oz. drugega sodobnega enojezičnega splošnega razlagalnega slovarja. Če se ne bodo
naučili rabe tovrstnega slovarja med šolanjem, takega priročnika verjetno ne bodo nikoli znali
učinkovito uporabljati.
Ideja o potrebi po slovenskem šolskem slovarju je sicer nastala že pred več kot 15 leti. Podobno
kot Landau ga je Weiss (2001: 181) predlagal v treh stopnjah: »osnovnošolskega za nižjo
stopnjo« (tj. za učence 4. in 5. razreda), »osnovnošolskega za višjo stopnjo« (tj. za »zadnje
razrede« OŠ – verjetno je s tem mislil na zadnje VIO) in »srednješolskega«. Stopenjska
zasnovanost slovarja naj bi zagotavljala kontinuiteto, slovenski jezik bi moral biti v takem
slovarju »predstavljen privlačno in nevsiljivo«, poleg tega bi moral slovar pripravljati
uporabnike »na delo z enojezičnim razlagalnim slovarjem, s slovarskim delom Slovenskega
pravopisa in z drugimi slovarji« (prav tam). Weiss je pregledal nekaj tujih (otroških) šolskih
slovarjev in ugotovil, da je njihov obseg večinoma od 1.000 do 3.000 gesel, izstopa le en
francoski slovar s 6.200 gesli.
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Tarp (2012: 97–99) je ocenil kubanski OŠS Diccionario Escolar Illustrado.150 Namenjen je
učencem od 1. do 4. razreda OŠ oz. učencem, starim od 6 do 10 let. Vsebuje 2.000 gesel,
predvsem samostalnikov, ki so bila izbrana iz korpusa besedil učencev in različnega učnega
gradiva. V posameznem slovarskem sestavku je malo podatkovnih polj: geslo, v katerem so
rdeče obarvane črke, ki povzročajo učencem težave pri zapisu; pomenska razlaga, v kateri se
ponovi geslo in je napisano krepko; v četrtini primerov ilustracija. Le v redkih slovarskih
sestavkih je predstavljen več kot en pomen gesla; v teh primerih so pomeni oštevilčeni. Slovar
je po mnenju Tarpa grafično estetski, ima velike črke, veliko barv, na posamezni strani je v
povprečju 10 slovarskih sestavkov. Med nameni slovarja so: učenci se seznanijo z rabo slovarja
kot pomembnega jezikovnega priročnika; učenci se učijo novih besed in to jim pomaga tudi pri
boljšem razumevanju sveta okoli njih; raba slovarja učencem pomaga pri pravilnem
zapisovanju besed. V slovarju ni eksplicitnih slovničnih podatkov. Pomenske razlage so iz ene
ali več povedi, ki so opisne, preproste in jasne. Iz primerov, ki jih navaja Tarp, je razvidno, da
so pred pomensko razlago pravzaprav zgledi rabe, ki pa tipografsko niso ločeni oz. se ne
razlikujejo od nje. Tarp meni, da je kubanski slovar zelo dobro prilagojen ciljnemu uporabniku
in njegovi kognitivni, jezikovni in kulturni razvojni stopnji.
V nadaljevanju sledi pregled nekaterih tujih in 4 slovenskih slovarjev, namenjenih učencem.

6.4

Analiza tujih in slovenskih slovarjev, namenjenih učencem151

V okviru raziskave smo analizirali 9 angleških, 1 hrvaškega in 4 slovenske slovarje, namenjene
učencem. Želeli smo ugotoviti njihove značilnosti in odkriti morebitne pomanjkljivosti, da bi
ta spoznanja lahko upoštevali pri zasnovi OŠS. V raziskavi sta bili uporabljeni metoda analize
dokumentov za analizo in primerjavo slovarjev ter opisna (deskriptivna) kavzalnoneeksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja za opis značilnosti slovarjev.

Tarp (2012: 99–105) je analiziral tudi kubanski šolski slovar Diccionario Básico Escolar, ki vsebuje 10.500
gesel in je namenjen učencem, starim od 10 do 18 let. Slovarski sestavki so precej kompleksnejši kot v slovarju,
namenjenem mlajšim učencem. V sestavku so poleg gesla in pomenske razlage (pogosto je predstavljenih več
pomenov gesla) še: besedna vrsta, zgledi rabe, označeno zlogovanje in pregibne oblike. Pogosto so v slovarskem
sestavku še: podčrtane določene črke v geslu kot opozorilo na pogoste napake pri zapisu besed; oznaka za spol;
nekateri drugi eksplicitni slovnični podatki; izgovarjava prevzetih besed; sopomenke, protipomenke, besede iste
besedne družine; frazemi, razlage frazemov, zgledi; pomanjševalnice in besede, ki označujejo velike stvari;
označevanje. Tarp meni, da so našteti podatki redko v šolskih slovarjih, vendar so kljub temu potrebni, ker
učencem pomagajo ne samo pri tvorjenju besedil, ampak tudi pri usvajanju in uporabi različnih besed in izrazov.
Prepričan je, da je to eden izmed najboljših španskih šolskih slovarjev, očita mu le, da ni primerno, da je namenjen
učencem v toliko razredih.
151
Poglavje je nastalo na podlagi članka Before Compiling a Primary School Dictionary (Godec Soršak 2015a).
150
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Analizirali in primerjali smo naslednje slovarje: angleške slovarje Wordsmyth Illustrated
Learner's Dictionary (WILD) (Slika 15.11), Word Explorer Children’s Dictionary (Slika
15.12), Oxford First Dictionary (Slika 15.13 in Slika 15.14), Oxford Junior Illustrated
Dictionary (Slika 15.15 in Slika 15.16), Oxford Junior Dictionary (Slika 15.17 in Slika 15.18),
Oxford Illustrated Children's Dictionary (Slika 15.19 in Slika 15.20), Oxford Primary
Dictionary (Slika 15.21 in Slika 15.22), Oxford School Dictionary (Slika 15.23 in Slika 15.24),
Little Explorers Picture Dictionary with Links (Slika 15.26), hrvaški slovar Prvi školski rječnik
hrvatskoga jezika (Slika 15.27 in Slika 15.28) in slovenske slovarje Moj mali slovar (Slika
15.29 in Slika 15.30), Besede nagajivke (Slika 15.31 in Slika 15.32), Moj prvi slovar (Slika
15.33 in Slika 15.34), Moj slovar (Slika 15.35 in Slika 15.36).
Izbrali smo jih naključno, in sicer tiskane, ki smo si jih lahko izposodili v Univerzitetni knjižnici
Maribor in v knjižnici Pedagoške fakultete v Ljubljani, vzorčne strani slovarjev, ki so
objavljene na spletni strani Oxfordove založbe, in angleške e-slovarje, ki so prosto dostopni na
spletu.

Pri analizi smo opazovali slovarje na ravni mega-, makro-, mikro- in ikonostrukture, in sicer:


na ravni megastrukture:
 katere dele ima slovar: sprednji, srednji, zadnji del, del A–Ž,
 kaj je v sprednjem, srednjem, zadnjem delu slovarja,
 kolikšen je obseg slovarja,
 komu je slovar namenjen,
 kakšen je oblikovni izgled slovarja oz. slovarske strani,
 ali so poleg slovarskega dela še kakšne naloge;



na ravni makrostrukture:
 ali je v slovarju abecedna makrostruktura,
 ali je makrostruktura delno homografska ali nehomografska,
 ali so v geslovniku lastna imena,
 ali so v geslovniku večbesedni izrazi samostojna gesla;
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na ravni mikrostrukture:
 katere sestavine (podatkovna polja) so v sestavku in v katerem vrstnem redu so,
 kaj je označeno v geslu, npr. naglas, zlogovanje,
 ali je v slovarju izgovarjava, in če je, kako je predstavljena in za katere besede,
 ali je v sestavku besednovrstna oznaka, in če je, kako je zapisana (okrajšano ali
razvezano),
 ali so v sestavku zapisane pregibne oblike (vse ali samo tiste, ki so težje predvidljive),
in če so, za katere besede,
 kateri tip pomenske razlage prevladuje v slovarju,
 kako je urejen sestavek večpomenske besede, tj. kako so označeni različni pomeni,
 ali je v sestavku frazeološko gnezdo,
 ali so v sestavku podiztočnice,
 kakšna je tipografija;



na ravni ikonostrukture:
 ali so v slovarju ilustracije in koliko jih je,
 kaj je ilustrirano, npr. samostalniki, glagoli, pridevniki, frazemi …,
 kje je ilustracija, npr. ob geslu, ob robu strani, na spodnjem delu strani, v srednjem,
zadnjem delu slovarja,
 ali so v slovarju ilustracije ali fotografije,
 ali so ilustracije črno-bele ali barvne;



pri e-slovarjih pa še:
 katere iskalne možnosti nudijo,
 katere povezave imajo,
 ali imajo zvočno izgovarjavo, videoposnetke.

Ker nismo imeli dostopa do vseh izbranih slovarjev v celotni obliki, ampak samo do vzorčnih
strani, nekaterih vnaprej določenih parametrov nismo mogli opazovati v vseh primerih. Kljub
temu smo vzorčne strani analizirali, ker smo lahko zbrali pomembne podatke o mikrostrukturi.
V Preglednici 6.1 so osnovni podatki o analiziranih slovarjih, in sicer oblika slovarja, jezik,
obseg, tj. število gesel, in starost ciljnih uporabnikov.
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Preglednica 6.1: Osnovni podatki o analiziranih slovarjih
Zap.
št.
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Slovar

Starost ciljnih
uporabnikov

Analizirani
del

angleški

Obseg
(število
gesel)152
pribl. 6.000

verjetno 8–9
let153

cel

E

angleški

?

cel

T

angleški

3.000

verjetno 9–14
let
5–7 let

Oxford Junior Illustrated
Dictionary
Oxford Junior Dictionary

T

angleški

10.000

7–9 let

T

angleški

7–9 let

Oxford Illustrated
Children's Dictionary
Oxford Primary
Dictionary
Oxford School Dictionary

T

angleški

več kot
10.000
50.000

T

angleški

30.000

8–10 let

T

angleški

45.000

10–11 let

Little Explorers Picture
Dictionary with Links
Prvi školski rječnik
hrvatskoga jezika
Moj mali slovar
Moj prvi slovar
Moj slovar
Besede nagajivke

E

angleški

2.511

T

hrvaški

2.500

T
T
T
T

slovenski
slovenski
slovenski
slovenski

1.021
478
891
774

verjetno 7–9 let
(2. in 3. razred)
6–8 let
(1.–3. razred)
7–10 let
7–8 let
9–10 let
7–10 let

Wordsmyth Illustrated
Learner's Dictionary
(WILD)
Word Explorer Children’s
Dictionary
Oxford First Dictionary

Tiskani (T)/
Elektronski
(E)
E

Jezik

8+

vzorčna
stran
vzorčna
stran
vzorčna
stran
vzorčna
stran
vzorčna
stran
vzorčna
stran
cel
cel
cel
cel
cel
cel

6.4.1 Obseg in izgled analiziranih slovarjev
Obseg angleških slovarjev je v vseh kategorijah večji od primerljivih slovenskih in hrvaškega.
Angleški slovar, namenjen otrokom, starim 5–7 let, vsebuje 3.000 gesel; slovarji, namenjeni
učencem, ki bi bili primerljivo v slovenskih šolah v 1. VIO, obsegajo do 10.000 gesel; slovarji,
namenjeni učencem v 2. VIO, pa vsebujejo od 10.000 do 50.000 gesel. Prvi školski rječnik
hrvatskoga jezika vsebuje 2.500 gesel, slovenski slovarji pa precej manj (478–1.021). Starostna
skupina ciljnih uporabnikov, tj. mlajši učenci, v večini primerov ni točno določena, v naslovih
je posredno nakazana z različnimi določili, npr. very first, first, junior, children's, primary,
school (dictionary), prvi školski (rječnik), moj, moj mali, moj prvi (slovar).
Za večino slovarjev, npr. Wordsmyth Illustrated Learner's Dictionary, Oxford First Dictionary,
Prvi školski rječnik hrvatskoga jezika, Moj slovar, Moj prvi slovar, Besede nagajivke, lahko
Kot pravi Svensén (2009: 25), se obseg slovarja običajno označi s številom gesel, včasih pa založniki v želji,
da bi predstavili večji obseg, navajajo število »besed in fraz«. Za Oxford Illustrated Children's Dictionary so
navedli število »besed, pomenskih razlag in zgledov«.
153
Starost ciljnih uporabnikov ni vedno navedena, namesto tega se omenjajo razredi. Ker so šolski sistemi v
državah različni, smo ponekod starost ciljnih uporabnikov glede na podatek o razredu ocenili sami.
152
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rečemo, da je njihov izgled privlačen. Slovarska stran je uporabniku prijazna. Je barvna,
vsebina ni zgoščena, na strani je precej beline, velikost črk je primerna, tj. nekoliko večja.
Našteto velja tudi za večino Oxfordovih slovarjev.
Nasprotno pa je Moj mali slovar črno-bel, izgledu niso posvečali posebne pozornosti154 in je za
uporabnika na prvi pogled neprivlačen. Slovarska stran v Little Explorers Picture Dictionary
with Links je nepregledna, preobložena in zasuta s številnimi povezavami, pri slovarju Word
Explorer Children’s Dictionary pa je veliko motečih in odvečnih oglasnih elementov. V
slovarju Oxford Illustrated Children's Dictionary je besedilo zgoščeno in barve so vpadljive.

6.4.2 Zunanja zgradba analiziranih slovarjev
Navodila za rabo slovarja so zgledna in razumljiva v npr. Prvem školskem rječniku hrvatskoga
jezika in v e-slovarju Wordsmyth Illustrated Learner's Dictionary, sistematična so tudi v Word
Explorer Children’s Dictionary, pogrešamo pa jih v vseh slovenskih primerkih.155 Za
uporabnike so v navodilih zelo koristni primeri slovarskih sestavkov z jasno označenimi
posameznimi deli.
Slovarje spremljajo različne naloge ali igre. E-slovarji ponujajo različne možnosti, npr.
izdelava lastnega slovarčka, kviz za utrjevanje usvojenega besedišča, pripomoček za reševanje
raznih besednih iger (anagramov, križank), npr. v Word Explorer Children’s Dictionary, Little
Explorers Picture Dictionary with Links.156 V slovenskih slovarjih so naloge del slovarja in so
tudi v spremljajočem delovnem zvezku, npr. Moj prvi slovar, Moj slovar. Gre za naloge za rabo
slovarja, iskanje besed glede na različna pomenska razmerja, iskanje asociacij, rim, razlago
pomena besed, samostojno izdelovanje slovarja. Pri Oxfordovih slovarjih so kakovostni delovni
listi (Slika 15.25 v Prilogi 2)157 brezplačno dostopni na spletni strani. Naloge spodbujajo
učence, da dobro spoznajo slovar, usvojijo abecedni vrstni red, spoznajo pomenske razlage,
razlikujejo med besednimi vrstami, prepoznavajo besede glede na različna pomenska razmerja,
npr. protipomenke, besede istega tematskega polja, tvorijo besede ipd. Prvemu školskemu

Verjetno zato, ker so ga izdali na šoli.
Megastrukture nismo mogli opazovati tam, kjer smo imeli na voljo samo vzorčno stran.
156
V spletnem slovarju Merriam Webster (http://www.wordcentral.com/buzzword/buzzword.php (26. 2. 2018)),
ki je sicer namenjen dijakom, smo zasledili zanimivo rubriko Beseda dneva (angl. Daily buzzword), v kateri je
vsak dan predstavljena ena beseda. Pomenski del sestavka je razdeljen na tri dele: pomenska razlaga je v rubriki
Kaj pomeni?, zgled v Kako se uporablja?, izvor besede pa je predstavljen v rubriki Ali si besedni genij?. Taka
zasnova z vprašanji želi na nekoliko manj slovarski način uporabnikom predstaviti slovarski sestavek.
157
Vse slike, povezane z analiziranimi slovarji, so v Prilogi 2 v poglavju 15.2.
154
155
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rječniku hrvatskoga jezika je priložen DVD z nalogami oz. igrami. Te ponujajo uporabnikom
zabavo, obenem pa učenci z njimi bolje spoznajo besede, ki so v slovarju, npr. vpisujejo
manjkajoče črke v besede, tipkajo črke, ki se prikažejo na zaslonu, »fotografirajo« predmet ali
bitje, katerega poimenovanje se izpiše na zaslonu.
V Oxfordovih slovarjih so dodatne informacije o nekaterih temah (npr. o času, letnih časih,
vprašalnicah), pomoč pri slovnici, črkovanju, rabi ločil in izgovarjavi, pravila o pisanju uradnih
besedil. V nekaterih slovarjih je omogočeno tudi iskanje po ožjih tematskih področjih, npr. v
Wordsmyth Illustrated Learner's Dictionary, Word Explorer Children’s Dictionary, Little
Explorers Picture Dictionary with Links, Mojem prvem slovarju in v Mojem slovarju, in
onomaziološki pristop, npr. v Wordsmyth Illustrated Learner's Dictionary.

6.4.3 Zgradba slovarskega sestavka
V Preglednici 6.2 je označeno, kateri podatki so v slovarskem sestavku posameznega slovarja,
omenjene so še posebne značilnosti. Te se nanašajo predvsem na mega- in makrostrukturo in
smo jih izluščili iz opisov slovarjev.
V slovarskih sestavkih so različni podatki, najpogosteje pa: geslo,158 oznaka besedne vrste,
izgovarjava, posebne ali nepredvidljive pregibne oblike, pomenska razlaga, zgled. V nekaterih
slovarjih določeni podatki manjkajo, v drugih pa je kakšen več. V Mojem malem slovarju in
Mojem slovarju sta v sestavku samo geslo in pomenska razlaga, v Besedah nagajivkah in
Mojem prvem slovarju je poleg teh dveh sestavin še zgled. V Oxford First Dictionary so gesla,
pregibne oblike (tudi če niso posebne) in pomenske razlage, v Oxford Junior Illustrated
Dictionary sta poleg tega še oznaka besedne vrste in v nekaterih primerih zgled. V slovarjih
Oxford Illustrated Children's Dictionary in Oxford Primary Dictionary manjka izgovarjava.
Dodatni podatki so npr. stalne besedne zveze v Prvem školskem rječniku hrvatskoga jezika,
sopomenke in protipomenke v Word Explorer Children's Dictionary, izvor besede v Word
Explorer Children's Dictionary, Oxford School Dictionary, prevod v španščino in kitajščino v
Wordsmyth Illustrated Learner's Dictionary, besede iste besedne družine v Oxford Junior
Dictionary, socialnozvrstna oznaka v Oxford Primary Dictionary, Oxford Illustrated Children's
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V angleških slovarjih je v njem navadno označeno še zlogovanje, za slovenske pa to ni običajno.
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Dictionary, Mojem slovarju in funkcijskozvrstna v Oxford Illustrated Children's Dictionary,
Oxford School Dictionary.
Večina slovarjev vsebuje ilustracije, vendar je stopnja ilustriranosti različna. Te so v vsakem
sestavku v Little Explorers Picture Dictionary with Links in Mojem prvem slovarju, v večini
sestavkov v Wordsmyth Illustrated Learner's Dictionary, v nekaterih sestavkih pa v slovarjih
Word Explorer Children’s Dictionary, Oxford Junior Illustrated Dictionary, Oxford Illustrated
Children's Dictionary, Prvi školski rječnik hrvatskoga jezika, Besede nagajivke, Moj slovar.
Glede na vzorčne strani ilustracij ni v slovarjih Oxford First Dictionary, Oxford Junior
Dictionary, Oxford Primary Dictionary, Oxford School Dictionary, v Mojem malem slovarju
pa je po ena ilustracija za vsak razdelek s črko.
Le v dveh angleških slovarjih je v geslu označeno zlogovanje, v vseh drugih tega ni niti ni
zaznamovano mesto naglasa. V slovarju Word Explorer Children’s Dictionary so gesla
označena glede na stopnjo težavnosti besedišča.159 Lastnoimenskih gesel ni veliko, njihovi
sestavki so enciklopedični. Večbesedni izrazi so podiztočnice, samostojna gesla ali pa so
predstavljeni v posebnem razdelku sestavka, ki ga uvaja simbol, npr. v Prvem školskem rječniku
hrvatskoga jezika.

O tem, kako so bile izbrane besede kot gesla, nimamo veliko podatkov. Za Word Explorer
Children’s Dictionary so bile izbrane iz korpusa besedil, ki se uporabljajo v izobraževalnem
sistemu od predšolske stopnje do konca srednje šole, in sicer po merilu pogostosti rabe v
določenem razredu. Prednost pred besedami, značilnimi za posamezno področje, so imele tiste,
ki se uporabljajo pri vseh šolskih predmetih. V opisu Oxfordovih slovarjev je poudarjeno, da je
v priročnikih besedišče, značilno za šolske predmete. V geslovniku hrvaškega slovarja pa so
besede, ki se uporabljajo v učbenikih za prve tri razrede OŠ in ki jih uporabniki srečujejo v
vsakdanjem življenju, kratic skoraj ni (Čilaš Šimpraga idr. 2008).

Na posebnem seznamu je 10.000 besed razvrščenih v 5 skupin, pri čemer 1 označuje besede, ki so najmanj
težke, npr. face, 5 pa najtežje, npr. conspicuous. Stopnje so povezane z razredi: 1. stopnja – predšolski otroci in
učenci do 2. razreda, 2. stopnja – 3.–6. razred, 3. stopnja – 7.–9. razred, 4. stopnja – 1.–2. letnik, 5. stopnja – 3.–
4. letnik.
159
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Preglednica 6.2: Podatki v slovarskih sestavkih in posebne značilnosti slovarjev
Slovar
Wordsmyth Illustrated
Learner's Dictionary160

Podatki v sestavku*
G (Zlog), BV, Izg, PO, PR, Z, I (v večini sestavkov)

Word Explorer Children’s
Dictionary

G (Zlog), Izg, BV, PO, PR, Z, P, I (v nekaterih sestavkih)

Oxford First Dictionary

G, PO, PR

Oxford Junior Illustrated
Dictionary
Oxford Junior Dictionary

G, BV, PO, PR, Z, I (v nekaterih sestavkih)

Oxford Illustrated
Children's Dictionary
Oxford Primary
Dictionary
Oxford School Dictionary

G, BV, PO, PR, Z, I (v nekaterih sestavkih), VBI s PR

Little Explorers Picture
Dictionary with Links
Prvi školski rječnik
hrvatskoga jezika

G, PR, Z (v nekaterih sestavkih), I

G, BV, Izg (ob nekaterih geslih), PR, Z (ob nekaterih PR)

G, BV, PO, PR, Z, VBI s PR
G, BV, PO, PR, Z (ob nekaterih PR), E (v nekaterih sestavkih)

G, PO, PR, Z (ne vedno), SBZ s PR (in Z), I (v nekaterih
sestavkih)

Posebne značilnosti
omejeno besedišče (1.500 besed); zabavni zgledi; naloge za spodbujanje
pismenosti; prevod v španščino in kitajščino
Uporabnik lahko izbira, katere podatke želi videti.
zgledi, napisani posebej za učence; jezikovne opombe; dodatne rubrike, npr.
Povezane besede, Besedni raziskovalec; izgled je podoben slovarjem za odrasle;
dodatne dejavnosti, npr. iskanje anagramov, reševanje križank, izdelava
osebnega slovarčka
zabavne besedne šale; dodatne informacije o nekaterih temah (o času, letnih
časih, vprašalnicah)
pomoč pri slovnici, črkovanju, rabi ločil in izgovarjavi; ilustrirani del (sadje in
zelenjava, telo, čas, letni časi, številke in oblike)
nasveti za črkovanje; slovnične preglednice; besedne družine; vodnik o
izgovarjavi; besedišče, značilno za šolske predmete
vodnik o izgovarjavi; izvor besed; kvalifikatorji za predmetno področje in
neformalno rabo
pomoč pri črkovanju in slovnici; zgledi so citati iz besedil za otroke; zanimiva
predstavitev izvora besed; raba kvalifikatorja neformalno
besedne družine; opombe o rabi; kvalifikatorji za predmetno področje; dodatek o
slovnici, črkovanju in rabi; pravila o pisanju uradnih besedil
povezave do spletnih strani za otroke; delovni listi; prevodi v več jezikov
Namen slovarja je naučiti učence, kako razložiti pomen besed, ki jih poznajo.
CD-ROM z zvočno izgovarjavo, ilustracijami, različnimi možnostmi iskanja in z
igrami; ponazoritve pomenskih razmerij

Zelo opazna je razlika med Wordsmythovima slovarjema, od katerih je eden (Wordsmyth Illustrated Learner's Dictionary) namenjen učencem, starim 8–9 let, drugi (Word
Explorer Children’s Dictionary) pa učencem, starim 9–14 let. Razlika ni le v starosti ciljnih uporabnikov, ampak je prvi namenjen učencem angleščine kot TJ (to je izraženo v
naslovu z izrazom learner's dictionary in z možnostjo prevoda v kitajščino in španščino). Ne glede na to smo ga upoštevali pri analizi, ker ima značilnosti OŠS. Omenjena
slovarja se razlikujeta tako po izgledu kot po vsebini. Prvi je bolj otroški, drugi bolj šolski in podoben slovarjem za odrasle. Ilustrirani slovar ima večje črke, več beline, na
zaslonu ni motečih ali odvečnih prvin. Children's Dictionary ima manjše črke, več besedila in ni tako barvit. V njem je več pomenskih razlag, ki so kompleksnejše, jezik, v
katerem so napisane, je zahtevnejši. Razlika v stopnji zahtevnosti se kaže tudi sicer v predstavitvi slovarjev: v prvem uporabljajo izraz beseda, v drugem pa geslo ali iztočnica.
Slednji ima tudi manj ilustracij. Menimo, da bi morali biti zgledi jasneje ločeni od pomenske razlage. Te so leksikografske, v ilustriranem slovarju pa povedne. Slovar Word
Explorer Children’s Dictionary s številnimi povezavami na besede v različnih pomenskih razmerjih vzbuja občutek, da je poudarek predvsem na spodbujanju učenja oz.
usvajanju besedišča, ne pa na razlagi pomenov besed. Ponuja pa različne možnosti za usvajanje besedišča, npr. izdelavo osebnega slovarčka, besedni kviz, pripomoček za
reševanje križank, anagramov.
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Posebne značilnosti
Poudarek je na črkovanju.
19 ilustriranih tematskih področij z nalogami; delovni zvezek; v slovarskem delu
razdelki s kratkimi nalogami in okvirčki za pisanje »mojih besed«
Moj slovar
G, PR, I (v nekaterih sestavkih)
19 ilustriranih tematskih področij; delovni zvezek; nekaj primerov rabe
kvalifikatorjev pogovorno, slabšalno, narečno; okvirčki za pisanje svojih besed
in razdelki z besedami, katerih zapis je težek za učence
Besede nagajivke
G, PR, Z, I (pribl. ena na stran)
Namen slovarja je, da se učenci naučijo zapisa besed nagajivk.
*G = geslo, Zlog = zlogovanje, BV = besedna vrsta, Izg = izgovarjava, PO = pregibne oblike, PR = pomenska razlaga, So = sopomenka, Z = zgled, P = prevod, I = ilustracija,
VBI = večbesedni izraz, E = etimologija oz. izvor besede.
Slovar
Moj mali slovar
Moj prvi slovar

Podatki v sestavku*
G, So, I (ena za posamezno črko)
G, PR, Z, I

Besedna vrsta je v napisana v celoti v Wordsmyth Illustrated Learner's Dictionary in v vseh Oxfordovih slovarjih razen v Oxford First Dictionary,
v drugih pa ni označena. Izgovarjava je posneta v dveh od treh e-slovarjev, v hrvaškem je posnetek na priloženem DVD-ju. Zapisana je samo v
enem tiskanem slovarju in v obeh e-slovarjih, v katerih je sicer na voljo zvočni posnetek. Pri zapisu se ne uporablja mednarodna fonetična abeceda,
ampak je ta poenostavljen.
Pregibne oblike so napisane v vseh tujih slovarjih razen v Little Explorers Picture Dictionary with Links. V večini slovarjev so napisane tudi
predvidljive oblike, v nekaterih pa le posebne oz. težje predvidljive. Običajno so v angleških slovarjih napisane pri samostalnikih oblika v množini,
pri pridevnikih stopnjevani obliki in pri glagolih oblike za 3. os. ed. v sed., sedanji deležnik, pretekli deležnik. V hrvaškem slovarju so napisane
pri samostalnikih oblika v množini, če samostalnik poimenuje osebo, sta kot geslo zapisani obliki za moški in ženski spol, npr. učitelj, učiteljica,
pri pridevniku sta napisani obliki za ženski in srednji spol, pri glagolu pa oblike v 1. os. ed. v sed., pretekliku (za moški in ženski spol) in v
prihodnjiku.
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V sestavkih večine slovarjev so pomenske razlage tudi za več pomenov in ti so med seboj
jasno tipografsko ločeni, le v Little Explorers Picture Dictionary with Links je v sestavkih ena
pomenska razlaga. So različne, in sicer povedne, leksikografske, sopomenske, pri slovničnih
besedah je opisana njihova vloga.
V slovarjih večinoma ni kvalifikatorjev, ki bi označevali funkcijsko- in socialnozvrstno
zaznamovanost. Izjema so trije Oxfordovi slovarji s kvalifikatorji za predmetna področja in
kvalifikator pogovorno,161 posamične primere rabe kvalifikatorjev smo opazili tudi v Mojem
slovarju.162 V Prvem školskem rječniku hrvatskoga jezika je jasno izraženo razmerje do
knjižnega jezika tako, da narečne, pokrajinsko pogovorne in žargonske besede niso vključene
v slovar, oz. neposredno kot del pomenske razlage, npr. aerodrom – Aerodrom je mjesto
urađeno za slijetanje i uzlijetanje letjelica. Bolje je reči zračna luka (Čilaš Šimpraga idr. 2008).
Beseda/besedna zveza, ki ima v knjižnem jeziku prednost, je uvedena s stavkom bolje je reči
…
Prednosti e-slovarjev so različne iskalne možnosti, možnost, da uporabnik sam določi, katere
podatke želi videti na zaslonu (npr. v Wordsmyth Illustrated Learner's Dictionary), izbira
prikaza prevoda v več tujih jezikov (npr. v Wordsmyth Illustrated Learner's Dictionary in Little
Explorers Picture Dictionary with Links), različne ilustracije, tudi gibljive, zabavne igre in
naloge, povezave do spletnih strani za otroke (npr. v Little Explorers Picture Dictionary with
Links). Moteča stvar so nadležne reklame ob robu zaslona, npr. v Word Explorer Children’s
Dictionary.

6.4.4 Nekatere pomanjkljivosti na ravni makro-, mikro- in ikonostrukture
Na ravni makrostrukture smo opazili naslednji pomanjkljivosti:


zaporedje sestavkov enakih gesel, ki se razlikujejo glede na besedno vrsto, ni enotno, npr.
ni jasno, zakaj je v enem primeru na prvem mestu slovarski sestavek glagolskega gesla, ki
mu sledi sestavek s samostalniškim geslom, npr. boost, v drugem pa je na prvem mestu
sestavek s samostalniškim geslom, na drugem pa z glagolskim, npr. boot, v slovarju Oxford
School Dictionary. Mogoče je razlog za to pogostost rabe posamezne besede;

161
162

Angl. informal.
Podrobneje o tem v poglavju 6.5.
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sestavek ni uvrščen v ustrezno tematsko skupino, npr. v slovarju Little Explorers Picture
Dictionary with Links je samostalniško geslo courage uvrščeno v rubriko Pridevniki.

Na ravni mikrostrukture smo opazili:
 v slovarju Wordsmyth Illustrated Learner's Dictionary je zaporedje sestavin neobičajno, tj.
besednovrstna oznaka je pred izgovarjavo, običajno je obratno;
 v slovarju Oxford Illustrated Children's Dictionary nepredvidljive pregibne oblike niso
dosledno in poenoteno navedene, npr. stopnjevanje pridevnika bloodthirsty je navedeno, ne
pa tudi stopnjevanje pridevnika bloody;163
 v slovarju Wordsmyth Illustrated Learner's Dictionary zvočna izgovarjava ni dosledno
uporabljena pri vseh geslih;
 v slovarju Oxford Junior Dictionary je izgovarjava zapisana le pri nekaterih geslih, pri tem
pa ni jasno merilo za to; poleg tega je zapisana z običajnimi črkami, ne s posebnimi simboli,
npr. bruise [brooze];
 v slovarju Oxford Junior Dictionary so različni tipi pomenskih razlag, čeprav gre za isto
besedno vrsto: leksikografska, npr. buffet, sopomenska, npr. bug, povedna, npr. bubble:
buffet – 1. a meal where a lot of different cold foods are put onto a table and you
help yourself to the food that you want 2. […]
bug – 1. an insect 2. […]
bubble – Bubbles are small balls of air or gas inside a liquid, for example like the
ones you find in fizzy drinks;
 zgradba slovarskega sestavka podobnih besed ni enaka; v slovarju Little Explorers Picture
Dictionary with Links je v nekaterih sestavkih poleg gesla samo pomenska razlaga, v drugih
jo nadomešča zgled, v nekaterih pa sta razlaga in zgled, npr.
cane – A cane is a walking stick.
camera – You can take pictures with a camera.
cage – A cage is a device that keeps something inside. Some people keep birds in
cages;

To smo opazili samo na podlagi vzorčne strani slovarja. Mogoče je razlog naveden v uvodu v slovar, dostopa
do tega pa nismo imeli. Sicer pa sta omenjena pridevnika v slovarjih obravnavana različno, npr. v slovarju Collins
English Dictionary (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bloody) so stopnjevane oblike
navedene pri obeh, torej bloodthirstier, bloodthirstiest in bloodier, bloodiest, v slovarju Oxford Advanced
Learner's Dictionary (1991) pa samo pri pridevniku bloody.
163
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 v slovarju Oxford Primary Dictionary pomenske razlage istega tipa niso enake, tj. ponekod
se geslo v razlagi ponovi, drugod ne, npr.
bone – a bone is one of the hard pieces of a skeleton […]
bonfire – a large fire lit out of doors;
 pomenska razlaga je težko razumljiva zaradi kopice zaimkov, npr. v slovarju Oxford
Illustrated Children's Dictionary:
bluff – to bluff someone is to make them think that you will do something that
you don't intend to do or that you know something that you really don't;
 zgledi so samo ob nekaterih pomenskih razlagah, npr. v slovarjih Oxford Junior Dictionary,
Oxford School Dictionary, Little Explorers Picture Dictionary with Links, Prvi školski
rječnik hrvatskoga jezika.

Nekatere pomanjkljivosti smo opazili tudi na ravni ikonostrukture:
 ilustracija je neustrezna, npr. v slovarju Little Explorers Picture Dictionary with Links je ob
geslu swim 'plavati' ilustracija potapljača;
 ista ilustracija se uporablja za več gesel, to pa ne pripomore k ločevanju med pomeni teh,
npr. v slovarju Little Explorers Picture Dictionary with Links je ista ilustracija ob geslih
dash, go, move, run;
 ilustracija je v ozadju besedila, zato ni dobro vidna, poleg tega ovira berljivost besednega
dela, npr. ilustracija bumeranga v slovarju Oxford Junior Illustrated Dictionary;
 ni jasno, na kateri pomen se ilustracija nanaša, npr. v slovarju Oxford Illustrated Children's
Dictionary je ilustracija češnjeve veje z geslom blossom 'cvet', v slovarju pa sta dva sestavka
s tem geslom in z več pomeni.
Zelo pomembna sta tudi tipografija in izgled strani v slovarju. Pri tem je bilo moteče
naslednje:


pregibne oblike niso tipografsko ločene od gesla, npr. v slovarju Oxford Illustrated
Children's Dictionary;



večbesedni izrazi, katerih jedrna sestavina je določeno geslo, sledijo neposredno pomenski
razlagi gesla ali zgledu, če ta obstaja, ne da bi bili od nje/njega ločeni z ločilom (npr. s
podpičjem) ali s kakšnim simbolom, ampak samo s svetlejšim barvnim odtenkom, npr. to
get the blues v sestavku z geslom blues v slovarju Oxford Illustrated Children's Dictionary;
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geslo, ki se ponovi v povedni pomenski razlagi, ni tipografsko ločeno od drugih besed v
povedi, kot je to sicer običajno, npr. v slovarju Oxford Junior Dictionary, ali pa ni dosledno
v vseh primerih obarvano z drugo barvo, npr. v slovarju Wordsmyth Children's Dictionary;



vpadljive, neprijetne barve namesto pastelnih odtenkov, npr. živo rumen rob strani v
slovarju Oxford Illustrated Children's Dictionary;



razvrstitev slovarskih sestavkov v tri stolpce dela besedilo manj pregledno, preveč
zgoščeno, npr. v slovarju Oxford Illustrated Children's Dictionary.

6.5

Podrobnejša analiza slovenskih otroških šolskih slovarjev

V prejšnjem poglavju smo izpostavljali tuje slovarje in smo slovenske omenili le mestoma, v
tem poglavju pa se osredotočamo na domače OŠS za učence, stare 6–10 let.164 Pregledali smo
štiri in jih kritično ovrednotili, in sicer Moj mali slovar (izšel leta 1996), Moj slovar (2000),
Moj prvi slovar (2002) in Besede nagajivke (2002). Slednje tri je analizirala že T. Rozman
(2010: 64–68) in se osredotočila predvsem na pomenske razlage, vse štiri pa je opisala tudi M.
Čebulj (2013: 22–27). Kljub temu smo slovarje želeli analizirati tudi sami z vidika mega-,
makro-, mikro- in ikonostrukture, ker so neposredno povezani s temo disertacije in ker smo
pričakovali, da bomo opazili še kaj, česar omenjeni avtorici nista.

V Preglednici 6.3 je povzeto, kaj smo opazovali, v nadaljevanju pa primerjalno analizirano.

164

Poglavje je nastalo na podlagi članka Slovenski otroški šolski slovar (Godec Soršak 2015b).
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Preglednica 6.3: Značilnosti slovenskih OŠS
Merilo/Opis
Leto izdaje
Oblika slovarja
Ciljni uporabniki
Nagovor
Navodila o rabi slovarja
oz. opis zgradbe sestavka
Obseg (št. gesel)
Urejenost gesel
Izgled
Izbor besed za geslovnik

Moj mali slovar
1996
tiskani
učenci od 1. do 4. razreda 8-letne OŠ
da
ne

Moj prvi slovar
2002
tiskani
učenci 2. in 3. razreda
da
ne

Moj slovar
2000
tiskani
učenci 3. in 4. razreda
da
ne

Besede nagajivke
2002
tiskani
učenci od 2. do 5. razreda
da
ne

1.021
po abecedi
črno-beli
iz pisnih izdelkov učencev in iz beril
za učence od 1. do 4. razreda

478
po abecedi
barvni
?

891
po abecedi
barvni
?

Geslovnik

samostalniki
pridevniki
glagoli
G, PR, Z
brez naglasa

samostalniki
pridevniki
glagoli
G, PR
brez naglasa

Pomenske razlage

večinoma samostalniki
občna imena
nekaj lastnih imen
G, So
brez naglasa
označene črke, ki učencem
povzročajo težave pri zapisu besede
sopomenke

774
po abecedi
barvni
besede, ki učencem povzročajo
težave pri zapisu
iz besedil učencev od 2. do 5.
razreda
samostalniki
2 števnika

leksikografske
tudi večpomenke

Ilustriranost
Slogovna zaznamovanost

1 risba učenca za posamezno črko
ne

povedne
večinoma po ena PR, vendar so
v slovarju tudi večpomenke
ilustracija v vsakem sestavku
ne

Slovarski sestavek
Geslo

Dodatna rubrika

Tematski sklopi

ne

DZ z nalogami
Namen

ne
da bi se učenci navadili uporabljati
večje slovarje in enciklopedije

prostor za dopisovanje besed
pri vsaki črki
krajše naloge pri vsaki črki
19 ilustriranih sklopov z
nalogami
da
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ilustracije ob nekaterih PR
posamična raba kvalifikatorjev
pogovorno, slabšalno, narečno
prostor za dopisovanje besed
pri vsaki črki
besede nagajivke
19 ilustriranih sklopov
da

G, PR, Z
brez naglasa

leksikografske v obliki povedi
poenostavljene iz SSKJ
tudi večpomenke
1 ilustracija na stran
ne
prostor za opisovanje besede v
zadnjem delu slovarja
ne
ne
da bi učenci znali besede
pravilno zapisati

Vsi analizirani slovenski slovarji so izšli v knjižni obliki. Imajo kratek uvod oz. nagovor
uporabnikov, temu sledi slovarski del A–Ž. Nobeden nima navodil za rabo, zato nikjer ni
predstavljena zgradba slovarskega sestavka. Vsi priročniki omogočajo učencu, da dopisuje
svoje besede, in sicer na straneh za posamezno začetno črko, v Besedah nagajivkah pa na koncu
slovarja. V Mojem prvem slovarju in Mojem slovarju abecednemu delu sledi slikovni slovar z
19 ilustriranimi tematskimi sklopi. V Mojem prvem slovarju je v vsakem sklopu tudi ena ali
več nalog. Ob obeh sta izšla delovna zvezka z različnimi nalogami, npr. naloge za rabo slovarja,
iskanje besed glede na različna pomenska razmerja, iskanje asociacij, rim, razlaga pomena
besed, samostojno izdelovanje slovarja.
Moj mali slovar je (bil)165 namenjen učencem od 1. do 4. razreda, Moj slovar učencem 3. in 4.
razreda osemletne OŠ, Moj prvi slovar učencem 2. in 3. razreda, Besede nagajivke pa učencem
od 2. do 5. razreda devetletne OŠ. V predstavitvi Mojega prvega slovarja na spletni strani
založbe piše, da gre za otroški slovar, katerega namen je uzaveščanje besed, spoznavanje novih
besed in razlage njihovega pomena, hkrati pa želi otroke navajati na rabo slovarjev
(http://www.dzs.si/artikel/8634127230++++++-1/). Merilo za izbiro gesel ni jasno, le v
Besedah nagajivkah je avtorica napisala, da je v priročnik uvrstila tiste besede, ki učencem
povzročajo težave pri zapisu (Kokalj 2002: 5). Pravopisni vidik je bil v ospredju tudi v Mojem
malem slovarju, v katerem so črke za glasove, ki učencem povzročajo težave pri zapisu,
zapisane krepko, vendar nedosledno in neenotno, npr. učitelj, vaditelj ali bezeg, šilček.166
Avtorji Mojega malega slovarja so besede črpali iz besedil učencev in iz beril od 1. do 4.
razreda osemletne OŠ, avtorica Besed nagajivk iz besedil učencev od 2. do 5. razreda devetletne
OŠ, za druga dva slovarja pa viri niso znani.
Obseg vseh analiziranih slovarjev je zelo skromen. Največ gesel (1.021) je v Mojem malem
slovarju, v Mojem prvem slovarju jih je 478, v Mojem slovarju 891 in v Besedah nagajivkah
774. V primerljivem Prvem školskem rječniku hrvatskoga jezika je 2.500 gesel in tudi Weiss
(2001: 181) na podlagi pregleda nekaterih tujih tovrstnih slovarjev navaja obseg od 1.000 do
3.000 gesel.
Gesla so v vseh slovarjih urejena po abecedi. Niso opremljena z naglasnimi znamenji, izjemoma
je tako le v primeru dveh enakopisnic v Besedah nagajivkah, vendar ne dosledno, npr. órglar,
Uporabili smo preteklik, ker sta izšla pred uvedbo devetletne OŠ.
Pričakovali bi, da sta v obeh besedah (učitelj in vaditelj) označeni črki l in j oz. da je tudi v besedi bezeg
označena črka e, s katero je zapisan polglasnik.
165
166
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orglár proti lev, lév. Glede na besedno (pod)vrsto prevladujejo samostalniki, sledijo pridevniki
in glagoli, v nekaterih še prislovi in posamezni primeri drugih besednih (pod)vrst (v Besedah
nagajivkah so samo samostalniki, le dva števnika; v Mojem malem slovarju je pribl. 83 %
samostalnikov, v Mojem prvem slovarju 84 %, v Mojem slovarju pa 67 %). Vsa gesla so
enobesedna,167 le v Mojem malem slovarju sta večbesedni gesli bruto teža in novo leto, v Mojem
slovarju pa Indija Koromandija, jaga baba in mila jera. Posamezne stalne besedne zveze so ali
del pomenske razlage (npr. ključ – ʽViolinski ključ je znak na začetku notnega črtovja.ʼ168 v
Besedah nagajivkah) ali zgleda (npr. čaplja – Siva čaplja gnezdi sredi močvirja. v Mojem
prvem slovarju). Lastnih imen ni, razen Zemljan in Indija Koromandija v Mojem slovarju in
sedem gesel v Mojem malem slovarju, pri tem pa merilo za uvrstitev v geslovnik ni znano. V
Mojem slovarju imajo redka gesla dvojnice, npr. avtocesta in avto cesta, prav tako v Mojem
malem slovarju, npr. au, av; dolžen in dolžan; mehek ali mehak ter celo »nepravi dvojnici« mel,
melišče; vendar ni jasna vloga ločila oz. veznika in, ali med dvojnicama. V Mojem prvem
slovarju so pri geslih, ki poimenujejo vršilca dejanja, še oblike za ženski spol,169 npr. akrobat,
akrobatka, vendar ne vedno, npr. alpinist. V enem primeru po moški obliki sprašuje vprašanje
v vlogi zgleda (npr. vdova – ʽVdova je ženska, ki ji je umrl mož.ʼ Kako pa se imenuje moški,
ki mu je umrla žena?) ali je poimenovanje za moškega omenjeno v zgledu (npr. šivilja – ʽŠivilja
je ženska, ki šiva in kroji različna oblačila.ʼ Moški, ki šiva in kroji oblačila, je krojač.).
V nobenem slovarju ni napisana izgovarjava, ampak geslu sledi pomenska razlaga. Te so v
Mojem malem slovarju (večinoma) sopomenske, v Mojem slovarju leksikografske, take so tudi
v Besedah nagajivkah, le da so napisane v obliki povedi, v Mojem prvem slovarju pa povedne
in leksikografske, napisane v obliki povedi.170 V slednjih treh je bil osnova za pomenske razlage
SSKJ, vendar je to omenjeno le v Besedah nagajivkah. Nekatere pomenske razlage so
prilagojene zmožnostim uporabnika, druge ne. Pomanjkljivosti, ki smo jih opazili (večinoma
so vse v Mojem malem slovarju), so:


manjka pomenska razlaga, npr. čevljar;

Kot taka smo šteli tudi glagole z morfemom se.
Zaradi lažje ponazoritve smo v takih primerih gesla pisali krepko, pomensko razlago navadno in zgled ležeče.
169
V Mojem malem slovarju je samo v enem primeru v geslu, ki poimenuje osebo moškega spola, napisano še
obrazilo za žensko poimenovanje, tj. najditelj-ica, drugod ne, npr. učitelj.
170
Npr. besen – Besen je tisti človek, ki je zelo jezen in npr. arnika – Arnika je zdravilna gorska rastlina ostrega
vonja z rumenimi cvetovi.
167
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v pomenski razlagi je beseda, ki je verjetno težje razumljiva od razlagane, npr. avgust –
ʽveliki srpanʼ171; jastreb – ʽJastreb je ujeda z ravnim, samo na koncu ukrivljenim kljunom
in golim vratom.ʼ172 (v Mojem prvem slovarju);



pomenska razlaga je napačna ali nenatančna, npr. melancana – ʽjajčevec, bučkaʼ;



sopomenka v pomenski razlagi ni iste besedne vrste kot beseda v geslu, npr. fakultativen
– ʽizbirni predmetʼ;



namesto pomenske razlage je zgled, npr. molsti – ʽmolsti kravoʼ, ali so vse tri oblike
pridevnika, npr. boljši – ʽdober, boljši, najboljšiʼ;



sorodna gesla so različno obravnavana, npr. boljši proti daljši – brez pomenske razlage.173

V vseh slovarjih je večinoma predstavljen po en pomen geselske besede, besed z več pomeni
(največkrat z dvema, sicer pa tudi do petimi) je v Mojem malem slovarju manj kot odstotek, v
Mojem prvem slovarju 6,5 %, v Mojem slovarju 14,8 % in v Besedah nagajivkah 16,3 %.
Večpomenke in enakoizraznice niso enotno obravnavane. Znotraj posameznega slovarja so
nekatere enakoizraznice obravnavane kot večpomenke v enem slovarskem sestavku, včasih v
dveh, npr. v Mojem prvem slovarju čélo in čêlo kot večpomenka, gòl in gól, krilo ter klóp in
klòp kot enakopisnice v dveh sestavkih; v Mojem slovarju kit, krmilo, mlaj, model, pristajati,
prst, rak, tuš, vila in celo gòl in gól kot večpomenke, péčka – pečkà, tòp (sam.) – tòp (prid.),
púst (sam.) – púst (prid.) pa v dveh slovarskih sestavkih. V Besedah nagajivkah so
enakoizraznice obravnavane kot večpomenke, npr. bob, bradlja, film, gož, svišč, parkelj, med,
enakopisnice pa različno, npr. órglar in orglár ter lêv in lév v ločenih sestavkih, ávgust in avgúst
pa v enem.
Če je obravnava enakoizraznic (homonimov), ki pripadajo isti besedni vrsti, znotraj enega
sestavka (npr. prst) sprejemljiva,174 pa to ne velja za enakoizraznice, ki pripadajo različnim

Glede na to, da se beseda avgust za ime meseca tako rekoč splošno uporablja, sopomenski izraz veliki srpan pa
je časovno zaznamovan in ga verjetno večina otrok ne pozna, bi bilo smiselno, da je besedna zveza veliki srpan
geslo in avgust sopomenska razlaga. V korpusu Gigafida se avgust pojavi 168.258-krat, veliki srpan pa le 609krat.
172
V pomenski razlagi besede jastreb je nadpomenka ujeda, ki se v korpusu Gigafida pojavi 1.654-krat, jastreb
pa 3.403-krat. Glede na manjšo pogostost rabe besede ujeda lahko sklepamo, da je ta učencem težje razumljiva
oz. manj poznana, zato bi bilo smiselno v pomenski razlagi tej nadpomenki dodati še besedo ptica, tj. kot
uvrščevalno pomensko sestavino uporabiti besedno zvezo ptica ujeda.
173
Mogoče je, da so imeli avtorji Mojega malega slovarja utemeljene razloge za odločitve, omenjene v zadnjih
dveh točkah, čeprav se nam po kritičnem pregledu slovarčka zdi bolj verjetno, da gre za posledice ne dovolj
premišljene ali premalo natančne zasnove slovarja.
174
To je značilno za angleške slovarje za učence TJ (Jackson 2003: 88).
171
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besednim vrstam (npr. pust),175 so samostalniki različnega spola (npr. med)176 ali enakopisnice
(npr. čélo – čêlo).
Ker ni jasnega merila za sestavo geslovnikov in izbiro predstavljenih pomenov, se nekateri
(drugi) pomeni glede na potrebe uporabnika zdijo odveč, npr. bradlja – ʽBradlja je enoročna
tesarska sekira.ʼ v Besedah nagajivkah. Bradlja v tem pomenu je gozdarski termin, zato ni
smiselno, da je v OŠS.
V Mojem prvem slovarju in Besedah nagajivkah pomenski razlagi sledi zgled. Tudi pri teh se
pojavljajo pomanjkljivosti, in sicer v Mojem prvem slovarju:


zgled je neustrezen, etično sporen, npr. Iz aligatorjeve kože naredijo usnje, iz usnja pa
torbico;



zgled je del pomenske razlage, npr. akrobat, akrobatka – ʽTo je oseba, ki dela težko
izvedljive, tvegane vaje, npr. cirkuški akrobat.ʼ V cirkusu se akrobat vozi s kolesom po vrvi;



pomenska razlaga je zgled, npr. čitljiv – ʽČitljivo pisavo se da brati.ʼ Rokova pisava je
čitljiva;



zgled ne ponazarja pomena, ki je predstavljen v pomenski razlagi, npr. šivilja – ʽŠivilja je
ženska, ki šiva in kroji različna oblačila.ʼ Moški, ki šiva in kroji oblačila, je krojač.

Moti tudi neenoten prikaz zgledov pri večpomenskih besedah; ponekod je zgled pod vsako
pomensko razlago, drugod v eni povedi za oba pomena (npr. lok), spet drugod samo zgled za
eno pomensko razlago in še ta na koncu sestavka, namesto pod prvo pomensko razlago, na
katero se nanaša (npr. mačeha), ponekod pa posamezno pomensko razlago nadomešča
ilustracija (npr. roža).
V Mojem slovarju načeloma ni zgledov, vendar so ponekod vključeni v slovar tako, da:


so od pomenske razlage ločeni s podpičjem, npr. apnenec – ʽkamnina, iz katere se
pridobiva apno; Alpe so iz apnencaʼ;



jih uvaja okrajšava npr., npr. akcija – ʽprizadevanje; organizirana dejavnost z določenim
ciljem, npr. akcija zbiranja papirjaʼ;



so v oklepaju, npr. čvrst – ʽpoln življenjske energije, zdravja (kljub starosti je bil čvrst)ʼ.

Besedi pust kot sam. v pomenu ʽljudski običaj […]ʼ in kot prid. v pomenih ʽdolgočasen […]; brez maščobe
[…]; nenaseljen […]ʼ sta v Mojem prvem slovarju v tem smislu ustrezno obravnavani v dveh sestavkih.
176
Samostalnika različnega spola med v pomenu ʽsladka snov, ki jo delajo čebele […]ʼ in med kot ʽzlitina bakra
in cinkaʼ sta v Besedah nagajivkah predstavljena v istem sestavku.
175
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Po drugi strani se te oznake (podpičje, oklepaj, okrajšava npr.) uporabljajo tudi za drugo:


za podpičjem je sopomenka, npr. astronavt – ʽkdor je usposobljen za vesoljske polete;
vesoljecʼ;



za okrajšavo npr. so podpomenke, npr. žito – ʽkulturne rastline s klasi, lati ali njihovo seme,
npr. pšenica, rž, ječmen, ovesʼ;



v oklepaju so kolokatorji, npr. bezati – ʽdrezati v kaj (v nos, v luknjo)ʼ, ali podpomenke,
npr. agrumi – ʽjužno sadje kiselkastega okusa (limone, pomaranče)ʼ.

Zvrstna oz. slogovna zaznamovanost je označena le v Mojem slovarju.177 V njem so
kvalifikatorji pogovorno, npr. afna, pri gniti slabšalno in pri južina narečno. Kvalifikator je
takoj za geslom, pri gniti pred pomenom, na katerega se nanaša, pri južini pa neustrezno pred
vsemi štirimi pomeni, čeprav se nanaša samo na prva dva, tj. ʽkosiloʼ in ʽmalicaʼ. Po drugi strani
ponekod manjka, npr. geslo žakelj je brez kvalifikatorja pogovorno.
Pozorni smo bili tudi na to, ali se v zgledih kaže zaznamovanost glede na spol. V slovarjih so
pogosto skriti predsodki ali stereotipi; na splošno so dečki in moški »lepše« predstavljeni kot
deklice in ženske (Béjoint 2010: 213). V Mojem prvem slovarju smo v zgledih opazili določene
stereotipe, npr.
a) ženska kot gospodinja, npr. Babica mi je za zajtrk pripravila okusno cvrtje.; Babica Meta
kuha joto.; Babica je z valjarjem razvaljala testo. Naredila bo rezance.;
b) ženska kot tista, ki čisti hišo, npr. Pri sosedi je pozvonil akviziter. Ponujal ji je čistila. Govoril
ji je, da so najboljša.;
c) pripisovanje določenih poklicev ženskam, npr. Trgovka je bila zelo zgovorna. Pri njej so
ljudje veliko kupili.; Prodajalka je žemljo prerezala po sredini. Vanjo je dala salamo in sir.;
č) pripisovanje manj želenega vedenja, lastnosti deklicam/ženskam, npr. Razvajena deklica ni
dobila lizike. Zato cepeta z nogami.; Maja je izbirčna. Vedno izbira, kaj bo jedla.; Maja je
pozabila napisati domačo nalogo.; Maja je razbila krožnik. Pred mamo se je sprenevedala, da
o tem nič ne ve.; Maja je strahopetna. Ne upa si sama v klet.; Ali je prav, če prisluškujemo? –
Na ilustraciji je ženska, ki prisluškuje;
d) pripisovanje poguma, drznosti dečkom/moškim, npr. Rok je zelo drzen. Z visoke skale je na
glavo skočil v morje.

177

Avtorice so v tem sledile SSKJ.
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V vseh slovarjih so ilustracije. Moj mali slovar je črno-bel z risbami učencev. Drugi trije so
barvni in oblikovno privlačni. Posamezne sestavine slovarskega sestavka (geslo, pomenska
razlaga in zgled) so med seboj jasno barvno in/ali tipografsko ter fizično ločene. V Mojem
prvem slovarju je ilustracija ob vsakem sestavku (razen ob geslu abeceda), v Mojem slovarju
pa ob nekaterih. Največkrat so ilustracije ob samostalniških geslih, redko tudi ob glagolu ali
pridevniku, npr. cvreti, elastičen. V Besedah nagajivkah je na posamezni strani navadno po ena
ilustracija in njihova vloga je predvsem to, da je priročnik na prvi pogled uporabniku prijazen,
manj pa to, da bi dopolnjevale pomensko razlago oz. uporabniku olajšale razumevanje pomena
besede.
Sklenemo lahko, da so trije OŠS (Moj prvi slovar, Moj slovar in Besede nagajivke) oblikovno
privlačni in dobro zamišljeni, vendar preskromni po obsegu in z leksikografskega stališča
premalo dosledni in premišljeni.
6.6

Povzetek

Za slovarje, namenjene otrokom, se v literaturi uporablja več izrazov, npr. pedagoški,
didaktični, šolski, otroški, slovarji za učence (TJ), in njihova raba ni poenotena. Za slovar,
namenjen mlajšim učencem, predlagamo in uporabljamo poimenovanje otroški šolski slovar in
utemeljimo odločitev zanj.

Slovarji, namenjeni otrokom, se po izgledu in vsebini razlikujejo od tistih za odrasle. Oblikovno
so privlačni, barvni in obogateni z ilustracijami. Z vsebinskega vidika se razlikujejo po
geslovniku, besedišče je prilagojeno zmožnostim ciljnega uporabnika, pomenske razlage so
preprostejše in na ravni mikrostrukture vsebujejo manj podatkov o besedah. Po Tarpu in
Gouwsu (2012: 338–339) opravljajo več vlog: pomagajo učencem pri sprejemanju in tvorjenju
besedil, pri učenju jezika in usvajanju stvarnega znanja, pri učenju o izvoru besed in pri
razvijanju veščin za rabo slovarja. Ob teh dodajamo še njihovo didaktično vlogo. Učenci
slovarje prevladujoče uporabljajo za to, da v njih preverjajo pomen ali zapis besede in da
usvajajo veščine za rabo slovarjev na splošno. Zato nas je v predgovoru k Prvemu školskemu
rječniku hrvatskoga jezika presenetilo, da je cilj slovarja naučiti učence, da bi leksikografsko
razmišljali, oz. naučiti jih, kako z besedami opisati pojme, ki jih že poznajo (Čilaš Šimpraga
idr. 2008). Menimo, da je to manj pomembno in da so pri rabi slovarja med učenci v ospredju
drugi nameni.
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Ker so spoznavne zmožnosti otrok glede na starost zelo različne, avtorji, npr. Landau (2001),
Weiss (2001), T. Rozman (2010), Tarp in Gouws (2012), predlagajo šolski slovar v več
stopnjah. Nastanek oz. obstoj teh pa je odvisen od tržišča (Tarp in Gouws 2012: 349; Tarp in
Ruiz Miyares 2013: 414–415). Imamo npr. komaj kakšen slovenski OŠS, med slovarji založbe
Oxford University Press pa je težko izbrati med mnogimi. Obstajajo slikovni slovarji, ilustrirani
otroški in šolski slovarji, taki brez ilustracij, slovarji črkovanja, pravopisa in slovnice, slovarji
izvora besed, rim, in sicer za več starostnih skupin ciljnih uporabnikov. Ponudba pa ni odvisna
le od tržišča, ampak tudi od družbe – od zavedanja v njej, da je raba šolskih slovarjev potrebna
in pomembna.
Da bi prepoznali čim več značilnosti OŠS in da bi nam spoznanja koristila pri zasnovi OŠS,
smo analizirali nekaj tujih in domačih slovarjev, namenjenih mlajšim učencem. Ugotovili smo
naslednje značilnosti: geslovnik in besedilo v slovarju morata biti prilagojena spoznavnim
zmožnostim uporabnikov, tj. pomenske razlage so napisane v preprostejšem jeziku, nekateri
pomeni večpomenskega leksema so izpuščeni oz. pomenski odtenki združeni v en pomen,
obseg podatkov je omejen, npr. navadno ni podatkov o izvoru besede, uporabljajo se barve in
kakovostne ilustracije. Te vključujejo fotografije, risbe, diagrame, ki se pojavijo med
besedilom, da jasneje predstavijo pomen gesla. Vloga ilustracij mora biti premišljena.
Pomemben je tudi izgled slovarja: običajno so večjega formata, uporaba tipografije je
premišljena. Izgled mora biti torej privlačen, ne pa dolgočasen, nepregleden, preobložen ali
zasut s številnimi povezavami ter z motečimi in odvečnimi oglasnimi elementi. Izgled slovarske
strani mora biti prijazen uporabniku, barvit, zračen, z veliko beline in s primerno velikostjo črk,
ne pa črno-bel ali z zgoščenim besedilom in z vpadljivimi barvami.
Slovar mora imeti enostavna, vendar natančna navodila za rabo slovarja s primeri slovarskih
sestavkov. Ta naj bodo zgledna in razumljiva. Ker je pri OŠS pomembna tudi didaktična
komponenta, je priporočljivo, da slovar spremljajo različne naloge ali igre. Pomembno je, da
so te kakovostne, kot so npr. na Oxfordovih učnih listih. Menimo, da je bolje, če v tiskanem
slovarju naloge in igre niso del slovarja, ampak so njegov dodatek, npr. v obliki učnih listov
(tudi v elektronski obliki) ali kot delovni zvezek. Če so razne naloge del slovarja, se zdi, kot da
je slovar nekakšen delovni zvezek, ne pa jezikovni priročnik. V e-različici pa je primerno, če
so povezave do raznih nalog in didaktičnih iger v posebnih rubrikah.
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Pri sestavi slovarskega sestavka je pomembno, da je ta pregledna, sistematična in dosledna.
Posamezne sestavine morajo biti vizualno in tipografsko jasno ločene. Dobro je, če se (vsaka)
pomenska razlaga začne v novem odstavku, če so zgledi tipografsko ali barvno ločeni od nje in
če so pri vsaki pomenski razlagi. Če je teh več, naj bodo oštevilčene. Če je v slovarskem
sestavku obravnavano geslo, ne glede na besedno vrsto, je smiselno, da so pomeni, ki pripadajo
eni besedni vrsti, jasno ločeni od pomenov, ki pripadajo drugi besedni vrsti. Pomenske razlage
istovrstnih pojmov naj bodo podobno strukturirane.
Slovar, namenjen učencem od 1. do 5. razreda, naj ima izgovarjavo posneto (če je slovar tudi v
knjižni obliki, je priporočljivo, da je izgovarjava na priloženem DVD-ju, kot je to v primeru
Prvega školskega rječnika hrvatskoga jezika), saj zapis s posebnimi simboli otežuje uporabniku
razumevanje podatkov, zapis z običajnimi črkami pa lahko vpliva na to, da si ga uporabnik
zapomni kot (nepravilen) zapis besede, npr. bruise [brooze] v slovarju Oxford Junior
Dictionary.
Treba je upoštevati tudi dejstvo, da slovar kot jezikovni priročnik posredno vpliva na
pravopisno zmožnost uporabnikov, zato v njem ne sme biti pravopisnih napak oz. neustrezne
rabe ločil. Npr. v slovarju Oxford Illustrated Children's Dictionary je za vsako pomensko
razlago pika, čeprav se pomenska razlaga ne začne z veliko začetnico. Prav tako v OŠS ni
smiselna navedba dveh pisnih različic besede v geslu, npr. avtocesta in avto cesta v Mojem
slovarju. Menimo, da to uporabnika samo zmede. Primerneje bi bilo, če bi bila navedena le ena,
in sicer tista, ki je po SP prednostna, oz. v primeru popolne enakovrednosti tista, ki se pogosteje
uporablja. Pravzaprav vpliva na razvijanje jezikovne zmožnosti sploh, zato naj bodo tudi zgledi
jezikovno pravilni in slogovni ustrezni.
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7

RAZVIJANJE POIMENOVALNE ZMOŽNOSTI

Temeljni cilj sodobnega pouka pri predmetu slovenščina je razvijanje sporazumevalne
zmožnosti, tj. »zmožnost[i] kritičnega sprejemanja besedil raznih vrst ter zmožnost[i] tvorjenja
ustreznih, razumljivih, pravilnih in učinkovitih besedil raznih vrst« (Bešter Turk 2011: 121)178
oz. v širšem pomenu je to »zmožnost sporazumevanja v danem besednem jeziku« (Križaj Ortar
2006: 70). Obstaja več različnih pojmovanj in modelov sporazumevalne zmožnosti tujih in
domačih avtorjev.179 V disertaciji sledimo pojmovanju M. Bešter Turk in M. Križaj Ortar, ker
na njem temelji učni načrt za slovenščino v OŠ in ker je tako pojmovanje uveljavljeno v
pedagoški praksi pri nas.
Sporazumevalna zmožnost sestoji iz več gradnikov, eden izmed njih je jezikovna zmožnost; ta
sestoji iz poimenovalne/slovarske, upovedovalne/slovnične, pravorečne in pravopisne
zmožnosti (prav tam: 69–70). Pri obvladanju danega besednega jezika se vse sestavine
jezikovne zmožnosti tesno prepletajo in tudi raba slovarja vpliva na razvijanje vseh naštetih,
prevladujoče pa na razvoj poimenovalne, zato se bomo v nadaljevanju posvetili predvsem tej.
Poimenovalna zmožnost je zmožnost prejemnika, da razume besede, tj. da te v njem vzbudijo
predstavo določene prvine predmetnosti, in zmožnost sporočevalca, da poimenuje prvine
predmetnosti (bitja, stvari), njihove lastnosti, njihove vrste, njihove količine, njihova
dejanja/stanja in svoje miselne procese (Križaj Ortar 2006: 70; Bešter Turk 2011: 122).
V okviru razvijanja poimenovalne zmožnosti nas zanimajo značilnosti jezikovnega razvoja
otrok s poudarkom na obdobju srednjega otroštva ter značilnosti usvajanja besedišča. O tem je
v svoji disertaciji pisala tudi T. Rozman (2010: 20–40),180 vendar je nujno, da to obravnavamo
tudi mi, da bomo lahko utemeljili potrebo po OŠS in opredelili ciljnega uporabnika (poglavji
13.1 in 13.3).

7.1

Teorije o razvoju jezika

O človekovem razvoju na splošno obstajajo različne teorije in enako velja za razvoj jezika in
govora. Spoznanja povzemamo po naslednjih avtorjih: Horvat in L. Magajna (1989), S. Kranjc
M. Bešter Turk (2011: 121) se je osredotočila na »táko pojmovanje sporazumevalne zmožnosti, ki omogoča
dokaj preprosto uporabo v pedagoški praksi«.
179
Več o tem npr. M. Bešter Turk (2011) in N. Pirih Svetina (2001: 45–54).
180
T. Rozman je pisala o usvajanju in učenju besedišča v predšolskem obdobju, v vseh triletjih OŠ in v srednji
šoli, mi pa se osredotočamo na obdobje srednjega otroštva (od 6. do 11. leta starosti).
178
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(1999), L. Marjanovič Umek in Svetina (2004), Shaffer in Kipp (2007), L. Marjanovič Umek
idr. (2006) in N. B. Ratner (2011).
Na začetku bomo omenili različno pojmovanje govora, kot sta ga razumela švicarski psiholog
Piaget (1896–1980) in ruski psiholog Vigotski (1896–1934). Prvi je preučeval razvoj
spoznavnih procesov; ta poteka v točno določenih stadijih, katerih vrstni red je nespremenljiv
in za vse ljudi enak.181 Vigotski pa je raziskoval razvoj mišljenja in govora ter njuno
medsebojno povezanost.
Ruski psihologi so bili prepričani, da je primarna oblika govora otroka dialog oz. situacijski
govor, ki je namenjen sporazumevanju z drugimi. Piaget pa je menil, da se razvoj začne z
egocentričnim govorom; ta nima sporazumevalne vloge, ampak le odseva miselno dejavnost.
Gre za monolog, v katerem otrok govori zase in medtem ne misli na poslušalca. Po Piagetu
egocentričnega govora ob koncu predšolskega obdobja ne zaznamo več, 182 Vigotski pa je
dokazal, da se je njegov delež povečal, če je moral otrok reševati težko nalogo, če je želel doseči
pomemben cilj ali če je naletel na oviro pri doseganju tega. Po njegovem mnenju egocentrični
govor spremlja otrokovo dejavnost in obenem postane tudi sredstvo mišljenja; ne izginja,
ampak se spreminja v notranji govor, ta pa nato preide v miselno aktivnost. Nasprotno od
Piageta Vigotski meni, da je »prvotni otrokov govor popolnoma socialen, opravlja vlogo

Ker so ciljni uporabniki OŠS učenci 1. in 2. VIO, na tem mestu omenjamo le Piagetov tretji stadij oz. stadij
konkretnih operacij. To je obdobje od 6./7. do 11./12. leta starosti in je prekrivno s prvima dvema VIO. Zanj je
značilno, da lahko otroci z uporabo miselnih operacij rešujejo konkretne (dejanske) probleme. Temeljna lastnost
operacij in operativnega mišljenja je reverzibilnost, tj. sposobnost, da na miselnem nivoju preidemo določeno pot
v eni smeri in da se nato v mislih vrnemo na začetni položaj. Sicer pa je za to obdobje značilno še naslednje:
– otroci razmišljajo logično in lahko upoštevajo različne vidike neke situacije;
– sposobni so konzervacije; to pomeni, da razumejo, da določene fizične lastnosti predmetov ostanejo iste, čeprav
se spremeni zunanji izgled, npr. določena mera tekočine ostane enaka v višjem ali širšem kozarcu;
– učinkoviteje klasificirajo stvari, jih razvrščajo po skupinah glede na razna merila in vedo, da ima podskupina
manj elementov kot skupina, katere del je (npr. vrtnice – rože);
– bolje razumejo prostorske pojme, vzročnost in števila;
– sposobni so razvrščanja predmetov glede na dolžino ali težo, npr. učenci uspešno razvrstijo palčke po velikosti
od najkrajše do najdaljše; obenem tudi vedo, da če je A daljši od B in je B daljši od C, je A daljši od C;
– mišljenje je konkretno, ne abstraktno; otroci so sicer že sposobni logičnega sklepanja, vendar si morajo pri
mišljenju pomagati s predstavljanjem konkretnih operacij;
– sklepajo od posameznega k splošnemu (tj. induktivno mišljenje); Papalia idr. (2002: 300–301) ob tem dodajajo,
da je Piaget menil, da se deduktivno mišljenje, tj. prenos splošne ugotovitve/trditve o skupini na posameznega
pripadnika te skupine, razvije kasneje, v obdobju mladostništva, vendar so drugi raziskovalci ugotovili, da so pri
reševanju problemov že drugošolci znali uporabljati induktivno in deduktivno mišljenje in so celo bolj zaupali
svojim deduktivnim sklepom;
– govor postaja vse pomembnejše sredstvo pri miselnih aktivnostih.
182
Piaget je izzvenevanje egocentričnega govora pripisoval otrokovi večji sposobnosti upoštevanja vidika drugih
in prilagajanju otrokovega govora sporazumevalnim okoliščinam z namenom, da bi ga drugi bolje razumeli
(Shaffer in Kipp 2007: 283).
181
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sporočanja, družbene interakcije, […] zato je večfunkcijski«, kasneje pa se iz večfunkcijskega
govora razvijeta egocentrični in sporazumevalni govor (Kranjc 1999: 14). Za Piageta je
egocentrični govor prehodna stopnja od nezavednega k logičnemu mišljenju, za Vigotskega pa
od zunanjega k notranjemu govoru.
Govor ima na stopnji konkretno operativnega mišljenja drugačno vlogo v razvoju mišljenja kot
na nižjih razvojnih stopnjah. Po Piagetu je jezikovni razvoj del splošnega kognitivnega razvoja,
zato posebni mehanizmi za razvoj jezika ne obstajajo. Po njegovem mnenju je govor nujen, ne
pa tudi zadosten pogoj za stavčno logične operacije, nekateri drugi raziskovalci pa razumejo
govor kot pomembno in nujno podporo otrokovemu mišljenju. Govor (in tudi poučevanje
jezika) je zelo pomemben pri razvoju otrokovega mišljenja, še posebej v obdobju 4–11 let;
takrat ne pomeni le reprezentacije misli, ampak omogoča pretvorbo misli ter bolj odprto in
fleksibilno mišljenje.
Med raziskovalci obstajajo različna mnenja o tem, kako se učimo jezika. Psiholingvisti so
očarani nad tem, kako se lahko otroci tako hitro učijo zelo kompleksnega sistema simbolov –
nekateri uporabljajo besede za poimenovanje predmetov, še preden shodijo, petletniki pa že
poznajo in uporabljajo večino skladenjskih struktur maternega jezika. Prav zaradi velike hitrosti
učenja jezika obstaja veliko teorij o usvajanju jezika. Prevladujejo tri: empiristi so prepričani,
da se jezika naučimo, npr. japonski otroci se naučijo japonščine, francoski francoščine ipd.;
drugi teoretiki poudarjajo, da otroci po vsem svetu izkazujejo pri določeni starosti določeno
stopnjo znanja jezika, npr. čebljajo pri 4 do 6 mesecih, prve besede govorijo pri enem letu, ob
koncu dveh let začnejo združevati besede …, zato so nativisti prepričani, da je usvajanje jezika
biološko programirana dejavnost; nekateri pa zagovarjajo vmesno pot, in sicer da je usvajanje
jezika preplet bioloških predispozicij, spoznavnega razvoja otroka in jezikovnega okolja. Tako
je npr. N. B. Ratner (2011: 203) prepričana, da je usvajanje določenih jezikovnih prvin,
povezanih predvsem s skladnjo in fonološkim razvojem, povezano z notranjimi (prirojenimi)
strategijami, medtem ko se besedišča in pragmatike naučimo zaradi izpostavljenosti
jezikovnemu okolju. Omenja še teorijo informacijskega procesiranja, ki usvajanje jezika enači
z delovanjem računalnika.
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Behaviorist Skinner183 je bil prepričan, da se otroci naučijo pravilnega govorjenja, ker jih starši
spodbujajo k slovnično pravilnemu govoru. Ti na začetku selektivno spodbujajo tisto čebljanje,
ki najbolj spominja na besede s pomenom, nato nadaljujejo spodbujanje (s pozornostjo ali z
odobravanjem) združevanja besed v preproste stavke in nato v daljše slovnične strukture. Drugi
teoretiki socialnega učenja dodajajo, da otroci usvojijo največ znanja jezika s pozornim
poslušanjem in nato posnemanjem jezika starejših. Posnemanje in spodbujanje do določene
mere zagotovo vplivata na zgodnji jezikovni razvoj otroka, upravičeno pa lahko dvomimo o
tem, da spodbujanje staršev oblikuje slovnično zmožnost otroka; odobravanje staršev se namreč
nanaša predvsem na semantični del otrokovega govora, ne na slovničnega. Otroci prav tako ne
usvojijo slovničnih pravil s posnemanjem govora odraslih, sicer bi govorili slovnično pravilno.
Po mnenju nativistov pa smo ljudje biološko programirani za usvajanje jezika. Ameriški
jezikoslovec Noam Chomsky (roj. 1928) je prepričan, da je zgradba še tako preprostih jezikov
preveč zapletena, da bi se otrok jezika naučil samo s posnemanjem staršev ali s poskušanjem in
iz napak. Po njegovem mnenju smo ljudje opremljeni s prirojenim »sredstvom za usvajanje
jezika«,184 tj. z jezikovnim procesorjem, ki se aktivira ob besednem vnosu. S pomočjo te
»naprave« otrok vedno, kadar sliši v okolju jezik, razvije in rabi pretvorbna pravila; ta preslikajo
površinsko strukturo v globinsko, ki jo on razume. Chomsky je prepričan, da je jezik vrsta pravil
(ta so sprva enostavna, nato celovitejša in bolj zapletena) in otrokova naloga je, da jih odkrije.
Ko otrok spozna pravilo, ga aplicira tudi na primere, ki jih še ni slišal. Gre za univerzalno
slovnico oz. znanje pravil, ki so skupna vsem jezikom, zato ta omogoča otroku, da se nauči
jezika, ki mu je izpostavljen. Chomsky (v Marjanovič Umek idr. 2006: 12) meni, da »jezik […]
ni nekaj, česar bi se otrok učil, temveč je prirojena struktura, ki jo neposredno okolje po
otrokovem rojstvu le aktivira«. Kritiki očitajo nativistom, da njihov pristop le opisuje učenje
jezika, ga pa ne razlaga.
Interakcijska perspektiva združuje obe zgoraj omenjeni teoriji: na jezikovni razvoj vplivajo
biološka zrelost, spoznavni razvoj in spreminjajoče se jezikovno okolje, v katerem se otrok kar
naprej sporazumeva z drugimi. Po mnenju interakcionistov otroci po vsem svetu govorijo
podobno; za njihov govor so značilni jezikovni univerzalizmi, ker pripadajo isti vrsti, ki so ji
skupne mnoge splošne izkušnje. Podobno kot nativisti so prepričani, da so otroci biološko

Burrhus Frederic Skinner (1904–1990) je bil ameriški psiholog in eden vidnejših behavioristov.
Angl. language acquisition device – LAD. L. Marjanovič Umek idr. (2006: 13) prevajajo LAD kot »sredstvo
za razvoj jezika«. Danes LAD navadno poimenujemo univerzalna slovnica (Skela in Dagarin Fojkar 2009: 26).
183
184
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pripravljeni za usvajanje jezika, vendar ne zaradi LAD, ampak zaradi možganov, ki postajajo
zrelejši in omogočajo otrokom, da usvajajo vedno več védenja, s tem pa imajo vedno več snovi
za govorjenje. Poudarjajo, da je jezik predvsem sredstvo sporazumevanja, ki se razvija v
kontekstu socialnih interakcij, ko otroci želijo drugim kaj sporočiti. Otrok mora biti torej
aktivno vključen v pogovor, samo izpostavljenost jeziku (kot so prepričani nativisti) ni dovolj.
razvoj možganov

vpliva na
spoznavni razvoj
vpliva na

jezikovno okolje (dejanja,
izjave tistega, ki skrbi za
otroka, in njegova navodila
otroku)

vpliva na

otrokova dejanja in jezikovni
izrazi
vpliva na

Diagram 7.1: Interakcijski pogled na jezikovni razvoj (Vir: Shaffer in Kipp 2007: 390)

7.1.1 Jezikovni razvoj v obdobju srednjega otroštva
Glede na temo disertacije nas zanima jezikovni razvoj otrok, starih 6–11 let. To obdobje (od 6.
do 11. ali 12. leta starosti) psihologi imenujejo obdobje srednjega otroštva (Berk 1994;
Patterson 2008). Najprej pa bomo navedli nekaj značilnosti jezikovnega razvoja otrok v
predšolskem obdobju; povzemamo jih po naslednjih avtorjih: Horvat in L. Magajna (1989),
Kranjc (1999), L. Marjanovič Umek idr. (2006) ter L. Marjanovič Umek in U. Fekonja Peklaj
(2013).
Razvoj govora v obdobjih dojenčka, malčka in zgodnjega otroštva poteka kakovostno in
količinsko zelo hitro ter v povezavi z razvojem otrokovega mišljenja, socialnimi interakcijami
in čustvi. Najizraziteje se razvija med 2. in 6. letom starosti in vključuje tri komponente: obliko
(npr. oblike besed, zgradba povedi, izgovarjava, zapis besed s črkami), vsebino (tj. pomen besed
in povedi) in uporabo (tj. uporaba govora glede na različne cilje, namen in okoliščine
sporazumevanja). Nanj vplivajo različni dejavniki, in sicer notranji, tj. prirojene predispozicije
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za razvoj govora, motivacija, čustveno stanje, in zunanji, tj. socialni položaj družine, izobrazba
staršev, širše družbeno okolje. Najpogosteje se omenjajo kakovost otrokovega družinskega
okolja (spodbujanje otrokovega govora in podpora), sociodemografske značilnosti družine (npr.
ugodnejši ekonomski status, višja stopnja izobrazbe staršev, velikost družine), kakovost vrtca,
otrokov spol in genetski dejavniki.
Prvo obdobje v razvoju govora je predjezikovno; vključuje zgodnje zaznavanje, razumevanje
govora, jok, vokalizacijo, bebljanje in naključno posnemanje glasov, ne da bi otrok razumel
njihov pomen. Po enem letu sledi jezikovno obdobje; na začetku otrok govori posamezne
besede, po starosti 18 mesecev pa obseg besedišča hitro raste. Med 18. in 20. mesecem otrok
združi dve besedi, da izrazi določeno misel, med 24. in 27. mesecem pa že oblikuje izjave iz
treh ali štirih besed in hitro usvaja slovnična pravila jezika. V zgodnjem otroštvu (od 3 do 6 let)
se govor na slovničnem in pragmatičnem področju hitro razvija, v obdobju srednjega in poznega
otroštva (od 6 do 11 let) sta govor in mišljenje vse bolj prepletena.
L. Marjanovič Umek in U. Fekonja Peklaj (2013: 109–111)185 sta podrobneje predstavili
mejnike govornega razvoja:


V starosti 1–1;6186 leta malček187 začenja razumeti, da imajo stvari imena. S prvimi
besedami poimenuje znane predmete, preproste prošnje in rutinske dejavnosti. Izgovarja
holofraze, tj. samostojne besede, ki jim razširi pomen, npr. umazan lahko pomeni 'moje
roke so umazane'.



V starosti 1;6–2 leti malček poimenuje različne predmete, povečuje se število glagolov
na račun samostalnikov, izraža osnovna čustva. Otrok že združi dve besedi in izrazi
misel, oblikuje enostavne stavke z nekaj osnovnimi polnopomenskimi besedami.



V starosti 2–2;6 leta malček uporablja približno 400 besed, med katerimi so vse
pogosteje tudi vezniki, predlogi in členki. Oblikuje tri- ali štiribesedne stavke, hitro
usvaja slovnična pravila, postopno začne uporabljati predloge, pravilno oblikuje
dvojino, množino in glagole postavlja v preteklik.



V starosti 2;6–3;6 leta malček uporablja približno 1.000 besed, vključno z zaimki,
prislovi in pridevniki. Usvaja nova slovnična pravila, npr. trpnik in sestavljene čase. V

Preglednico z mejniki govornega razvoja sta avtorici povzeli po več drugih avtorjih. Na tem mestu smo izpustili
značilnosti govora dojenčkov.
186
Tak zapis uporabljata avtorici v več različnih člankih. Številka za dvopičjem pomeni število mesecev, torej 1;6
leta pomeni starost leto in šest mesecev.
187
Malček je otrok, star od enega do treh let (in pol).
185
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njegovem govoru prevladujejo enostavčne povedi, vendar postajajo te daljše in
zapletenejše (podredno in priredno zložene), še vedno pa malček izpušča nekatere
besede. Za to obdobje je še značilno, da malček nepravilno posplošuje slovnična pravila,
npr. nepravilno sprega glagole (brisam namesto brišem).


V obdobju 3;6–5 let otrokovo besedišče stalno narašča. Otroci razumejo in uporabljajo
2.000–10.000 besed, vendar so med njimi velike individualne razlike. Otrok tvori
večstavčne (priredno in podredno zložene) povedi, razume in uporablja večino
slovničnih pravil, vendar jih še vedno pogosto nepravilno posplošuje. V tem obdobju
poteka tudi razvoj metajezikovne zmožnosti, npr. otrok prepoznava besede v stavku,
zloge v besedah, popravlja svoje napake.



V obdobju po 5. letu otrokovo besedišče narašča počasneje kot pred tem, razvija pa se
sposobnost pragmatične in slogovne rabe jezika. Otrok oblikuje zapletenejše povedi,
vendar ne daljših, usvoji večino izjem slovničnih pravil in je sposoben govor prilagajati
poslušalcu, npr. z mlajšim sorojencem govori drugače kot z odraslim.188

V nadaljevanju se osredotočamo na jezikovni razvoj v obdobju srednjega otroštva. To P.
Menyuk in M. E. Brisk (2005) podrobneje delita na obdobje zgodnjega otroštva, ki traja od 6.
do 9. leta, in obdobje srednjega otroštva, ki traja od 9. do 13. leta starosti. Pravita, da se v prvem
delu zgodijo »dramatične spremembe« v znanju jezika; večina otrok se namreč nauči brati in to
zelo vpliva na njihovo znanje o jeziku ter pospeši zavedanje o njem, medtem ko je zgodnji
jezikovni razvoj bolj intuitiven. Značilnosti jezikovnega razvoja v obdobju srednjega otroštva
povzemamo po naslednjih avtorjih: L. E. Berk (1994), D. E. Papalia idr. (2002), L. Marjanovič
Umek in Svetina (2004), P. Menyuk in M. E. Brisk (2005), D. E. Paynter idr. (2005), C. J.
Patterson (2008), Shaffer in Kipp (2007) in S. Pečjak (2010).
Razvoj besedišča v tem obdobju je odvisen od znanja z raznih področij, ki jim je otrok
izpostavljen, oz. od učenja na splošno in bralnega razumevanja. Ker je besedišče šestletnika že
precej obsežno, starši in učitelji običajno ne opazijo hitrega usvajanja med šolanjem.189 Učenci
Otrok se namreč ne uči le skladenjskih in semantičnih pravil, ampak tudi »strategij govora« oz. pragmatike
(Kranjc 1999: 17), tj. kako se sporazumevati v raznih sporazumevalnih okoliščinah. Po S. Kranjc (2004: 145) mora
»udeleženec govornega dejanja […] obvladati […] pragmatična načela«; ta »ustrezajo vprašalnicam kdaj, s kom,
kje, kako, zakaj [verjetno je mišljeno čemu] in o čem govoriti«.
189
Raziskave o besedišču so se že od 19. stol. dalje osredotočale na to, kolikšno je posameznikovo besedišče in
kako narašča (Beck in McKeown 1991: 792). Obsega besedišča posameznika ne moremo natančno določiti,
obstajajo pa razlike med sposobnejšimi in manj sposobnimi posamezniki; z obsegom je povezana tudi njegova
rast, ta je še posebej hitra v obdobju šolanja (prav tam: 794–795). Strokovnjaki ocenjujejo obseg besedišča zelo
različno, npr. L. E. Berk (1994: 437) omenja 14.000 besed pri 6-letniku in nato 30.000 besed ob koncu šolanja; C.
188
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začno natančneje uporabljati besede in o njih razmišljajo drugače kot v predšolskem obdobju;
njihovo razumevanje pomena besed je fleksibilnejše. Uporabljajo veliko besed za opisovanje
čustev, miselnih procesov, npr. za reševanje problemov, napovedovanje, in tudi veliko besed,
ki jih manjkrat slišijo, vendar jih zasledijo v zapisanih besedilih. Poimenujejo abstraktne
kategorije, pogosteje uporabljajo sopomenke in protipomenke ter večzložne besede; pogosteje
uporabljajo predpone in pripone, ker se bolj razvija znanje o tvorjenju besed; tvorijo tudi daljše
in zapletenejše povedi; širi se tudi znanje o tem, kateri samoglasnik v besedi je naglašen.
Na jezikovni razvoj v tem obdobju ima velik vpliv šola; to je prikazano spodaj (gl. Diagram
7.2).190 Učenci se namreč v šoli srečajo z drugačnim jezikom, tj. z drugačnim besediščem in
drugačnimi pomensko-skladenjskimi strukturami, kot so jih vajeni od doma ali iz vrtca.

Jezikovni razvoj

Branje in pisanje

Nadaljnji jezikovni razvoj

Šolanje

Diagram 7.2: Odnosi med viri znanja (Vir: Menyuk in Brisk 2005: 82)

Učenci se v 1. razredu začnejo zavedati pogosto rabljenih predpon in pripon. Lažje prepoznajo
pripono, kadar je ta dodana besedotvorni podstavi brez posebnih sprememb. Večina otrok v
vrtcu in prvošolcev že zna sklepati o pomenu besede na podlagi pomena korena tvorjenke.
Prvošolci tudi razumejo več pomenov besede, vendar le, če so ti dobesedni; tudi večino
frazemov in metafor razumejo dobesedno. Pomen besede določajo s sopomenkami, z opisom
funkcije (avto je nekaj, s čimer se lahko peljemo) ali z naštevanjem sestavnih delov (kolo ima

J. Patterson (2008: 415) omenja 30.000 besed pri 6-letniku in 40.000 besed pri 11-letniku; Anglin (1993 po Shaffer
in Kipp 2007: 409) navaja 10.000 besed pri 6-letniku in 40.000 besed pri 10-letniku. Owens (1996 po Papalia idr.
2002: 239) pravi, da 6-letnik aktivno uporablja 2.600 besed in razume več kot 20.000 besed, do vstopa v šolo pa
njegovo pasivno besedišče naraste na 80.000 besed. P. Menyuk in M. E. Brisk (2005: 81–82) se sklicujeta na
Templina, ki je ocenil obseg besedišča učenca v 1. razredu na 8.000–13.000 besed (ne glede na razumevanje oz.
uporabo). Tako velik razpon kaže na to, da so med učenci na tem področju velike razlike in da so te posledica
raznih dejavnikov iz okolja (prav tam: 82). Obseg besedišča je močno odvisen od socialnoekonomskega statusa
družine; otroci iz družin z nižjim socialnoekonomskim statusom imajo precej manjši obseg besedišča kot njihovi
vrstniki iz družin srednjega razreda (Paynter idr. 2005: 7).
190
Avtorici (Menyuk in Brisk 2005: 82) komentirata diagram v povezavi z jezikovnim razvojem pri učenju
drugega/tujega jezika, vendar podobno velja tudi za usvajanje maternega jezika.
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dve kolesi, ki se vrtita, kovinsko palico in sedež), šele v 5. razredu ga določajo taksonomsko, tj.
besedo uvrstijo v višji razred oz. ji pripišejo nadpomenko (kavč je kos pohištva). Glede na te
značilnosti D. E. Paynter idr. svetujejo, da naj slovarji, namenjeni mlajšim otrokom, vsebujejo
veliko slik in da naj bo jezikovno izražanje bolj konkretno.
Ob koncu 1. razreda in v 2. razredu je učenje besedišča bolj neposredno povezano z vsebino, ki
se obravnava pri pouku. Učenci se vse bolj zavedajo, da obstajajo besede, ki jih ne poznajo, in
so bolj zmožni spraševati o določenih besedah. Ko začnejo brati, postanejo vir novih besed
zapisana besedila. Kljub temu je primarni vir usvajanja besedišča ustno izražanje, dokler učenci
ne dosežejo visoke stopnje tekočnosti branja. Zato je zelo pomembno glasno branje odraslega,
ker so v knjigah, ki jih lahko bere odrasli otroku, drugačne besede, kot so v tistih, primernih
bralni zmožnosti učenca.
V 2. in 3. razredu narašča usvajanje besedišča z novimi besedami, tvorjenimi iz obstoječih, in
s krajšavami, ki jih srečujejo učenci v zapisanih besedilih. Spoznavajo nove dobesedne in
prenesene pomene večpomenskih besed, razumevanje frazemov pa je še vedno povezano s
konkretno predstavo. Iz sobesedila/okoliščin znajo razbrati, kateri pomen večpomenke je
mišljen. Ker učenci razumejo več pomenov besede, narašča njihovo zanimanje za humorne
besedne igre, uganke in šale,191 pogosto tudi sami uporabljajo humor med pripovedovanjem
zgodbe. Sposobni so razlaganja pomena besede z določanjem nadpomenke, zato drugo- in
tretješolci že razumejo pomenske razlage v slovarju. Učence je treba pri pouku spodbujati, da
naj uporabljajo sopomenke; zavedati se začno, da imajo besede podoben pomen, vendar
različno konotacijo.
V 2. VIO je bralna zmožnost učencev praviloma tako dobra, da so primarni vir učenja novih
besed zapisana besedila. Usvajajo besede, povezane z določeno temo, in tiste z abstraktnim
pomenom. Raje pa se učijo in uporabljajo nove besede, če jih učitelji uporabljajo pri različnih
predmetih. Do konca 2. VIO razumejo pogosto uporabljane frazeme in metafore.
Vseh novih besed, ki jih učenci usvojijo, v svojem govoru seveda ne uporabljajo. Receptivno
besedišče, tj. besede, ki jih razumemo, poznamo, je večje od produktivnega, tj. od besed, ki jih
dejansko uporabljamo pri tvorjenju. Učenci so zmožni tudi jezikovnega sklepanja, ki jim
191

Pri tvorjenju/iskanju rim in pri drugih jezikovnih igricah se spontano pojavi metajezikovno zavedanje, tj. otroci
razmišljajo o obliki, ne le o pomenu besede (Kranjc 2004: 147).
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omogoča, da razumejo več, kot je bilo dejansko rečeno, še posebej v starosti 9–11 let, in že
prepoznajo sarkazem, ga razumejo ter tudi izražajo, čeprav je to težko tudi še za 12- in 13letnike.
Otroci usvojijo večino slovničnih pravil že pred vstopom v šolo. V obdobju srednjega otroštva
odpravijo mnoge skladenjske napake, ki so jih delali do zdaj. Izpopolnijo svojo skladenjsko
zmožnost in se učijo težjih izjem glede na slovnična pravila.
V tem obdobju se izboljša tudi znanje pragmatike. Otroci znajo prilagoditi sporazumevanje
potrebam poslušalca v zahtevnejših sporazumevalnih okoliščinah, npr. predmet natančneje
opišejo, da bi si ga poslušalec lažje predstavljal; če želijo kaj imeti, znajo svojo prošnjo, ki je
bila prvič zavrnjena, vljudneje ubesediti; razumejo implicitno izraženo zahtevo. Krepi se torej
njihovo zavedanje o sporazumevalni naravi jezika, tj. kako uporabljamo jezik, da kaj dosežemo.
Sposobni so poslušati drug drugega in se vživeti v drugega, vendar slednje še ni tako
konsistentno. Prav tako so sposobni bolje sodelovati v pogovoru, pripovedovati in razlagati,
pogovorne replike in pogovor o določeni temi so daljši in odzivi ustreznejši. Za to obdobje je
značilno še, da so otroške laži bolj sofisticirane. Lažejo, da bi zaščitili druge in sebe, v
zgodnejših obdobjih pa lažejo, da bi ubežali kazni.
Pri otrocih se v obdobju srednjega otroštva hitro razvija tudi metajezikovno zavedanje, tj.
zmožnost razmišljanja o jeziku in komentiranja jezikovnih lastnosti.

7.2

Razvijanje poimenovalne zmožnosti pri pouku

Raba slovarja je najbolj povezana z usvajanjem besedišča, torej z razvijanjem poimenovalne
zmožnosti. V tem poglavju se osredotočamo na to, kako se ta razvija pri pouku, in sicer v okviru
učenja maternega/prvega jezika.
Prvi jezik je jezik, ki se ga človek začne učiti kot prvega oz. se ga (na)uči najprej (Toporišič
1992: 236; Pirih Svetina 2001: 18; Kranjc 2009: 83). Njegova vloga ni le sporazumevalna,
ampak tudi jezikovno-, družbeno- in narodnoidentifikacijska (Vidovič Muha 1996: 34; Pirih
Svetina 2001: 19; Kranjc 2009: 83). Poleg tega je človekov prvi jezik »sredstvo mišljenja in
čustvovanja, interpretacije in prenosa misli ali […] gibalo njegovega vpliva na dogajanje v
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zunanjem svetu« (Čok 2009: 141), »izraz celostne podobe človeka« (Vidovič Muha 1998: 113)
oz. »najnaravnejši in hkrati najavtentičnejši izraz nas samih« (Vidovič Muha 2001: 15).
V teoriji se v zvezi z znanjem drugega in tujega jezika uporabljata izraza usvajanje in učenje
jezika. N. Pirih Svetina (2001: 17–18) povzema več avtorjev in ugotavlja, da razlikujejo oba
termina, ju izmenično uporabljajo ali pa enega uporabljajo kot nadpomenko. Sama (prav tam:
18) uporablja izraz usvajanje za »spontano, neorganizirano, nenačrtno«, učenje pa za »vodeno,
organizirano, načrtno« pridobivanje znanja jezika. Skela in M. Dagarin Fojkar (2009: 46)
razumeta usvajanje kot nezavedno, učenje pa kot zavedno pridobivanje znanja jezika. Oba
izraza lahko povezujemo tudi s prvim jezikom; usvajamo ga tako rekoč nenehno, učimo se ga
pa predvsem v šoli, natančneje pri pouku slovenščine. Usvajanje prvega jezika poteka ob
otrokovem splošnem (osebnostnem, čustvenem, socialnem192 in spoznavnem) razvoju; z njim
otrok pridobiva nadzor nad svetom in oblikuje svojo osebnost (Pirih Svetina 2001: 20; Skela in
Dagarin Fojkar 2009: 46).
Po S. Kranjc (2004: 146–147) so pri usvajanju in učenju jezika pomembni predvsem zunanji
dejavniki, torej izpostavljenost veliko jezikovnim podatkom. Čeprav ti niso vedno oblikovani
po pravilih, se jih otroci naučijo pravilno; in obratno, kljub temu da so otroci izpostavljeni
pravilnim izrekom, sami delajo napake, verjetno zato, ker smo pozorni na vsebino, manj pa na
obliko. Pri vsakdanji rabi jezika se pravil pravzaprav ne zavedamo, ampak proces izbire prvin
pogosto poteka na nezavedni ravni. Šele ko naletimo na kakšno težavo, se začnemo zavedati
pravil oz. procesa izbire prvin; npr. če se ne spomnimo besede, s katero poimenujemo določeno
stvar, se aktivira naše zavedanje jezika.
V šoli, med poukom jezik usvajamo in se ga učimo (slednje predvsem pri šolskem predmetu
slovenščina).193 V zvezi z razvijanjem poimenovalne zmožnosti nas bo v nadaljevanju zanimalo
predvsem to, kako pri pouku spodbujamo usvajanje besedišča.194 Obseg besedišča namreč
192

Kot pravi Klein (1986: 6 v Pirih Svetina 2001: 23), je sredstvo socializacije; z njim otrok usvaja kulturne,
moralne, verske in druge vrednote v družbi in pridobiva socialno identiteto.
193
Kot pravita Skela in M. Dagarin Fojkar (2009: 44), otroci do 5. leta starosti usvojijo z vnosom in interakcijo s
starši tolikšno znanje prvega jezika, da se lahko brez težav sporazumevajo v domačem okolju, za obvladanje pa so
potrebna še leta učenja.
194
Avtorji uporabljajo razne izraze za besedišče, npr. Horvat in L. Magajna (1989) besedni zaklad, L. Marjanovič
Umek idr. (2006) besednjak, S. Pečjak (2010) besedišče ali besednjak. Odločili smo se za rabo izraza besedišče.
Po Toporišiču (1992: 7) je besedišče »[b]esedje določenega besedila ali tvorca besedila«, gesli besedni zaklad in
besednjak pa imata v Enciklopediji slovenskega jezika (ESJ) kazalko na besedišče. Tudi SP posredno (z ležeče
tiskano sopomenko) priporoča rabo besede besedišče namesto besedne zveze besedni zaklad.
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pomembno vpliva na sprejemanje/razumevanje in na tvorjenje besedil. Po S. Pečjak (2010: 91)
je ta celo »najpomembnejši dejavnik bralne učinkovitosti učenca«; vpliva na hitrost branja in
na razumevanje prebranega.
Po mnenju strokovnjakov (Bell in McCallum 2008 v Pečjak 2010: 92) je treba za razvoj
besedišča upoštevati naslednja načela:
 učitelj mora biti učencem zgled za širjenje besedišča. Večkrat naj uporablja besede, ki naj bi
se jih naučili, in učence spodbuja k rabi različnih besed;
 učenci naj uporabljajo nove besede v različnih povedih;
 učitelj naj kombinira različne dejavnosti in načine za spoznavanje in usvajanje novih besed.
7.2.1 Strategije za širjenje besedišča
S. Pečjak (2010: 92) našteva več priporočil oz. strategij za širjenje besedišča, npr. izdelava
slovarčkov z novimi, neznanimi besedami, več branja v prostem času, pogovor o novih besedah
že pred učenjem, besedne igre, ki so še posebej primerne za mlajše učence, in različni načini
določanja pomena novim besedam. Po S. Walpole in McKenna povzema naslednji didaktični
okvir za razvijanje besedišča:
–

učitelj pove učencem novo, neznano besedo iz zgodbe;

–

učenci jo ponovijo;

–

učitelj razloži njen pomen;

–

uporabi jo v novi povedi/novem sobesedilu;

–

spodbuja učence, da naj jo tudi oni uporabljajo v novih povedih/novem sobesedilu;

–

učenci novo besedo ponovijo in razložijo njen pomen.

Zelo podoben didaktični okvir omenjajo Beck idr. (2002 po Pečjak 2010: 94)195 in poudarjajo,
da naj bi besedišče začeli sistematično razvijati že v predšolskem obdobju.
Omenjeni didaktični okvir S. Walpole in McKenna ima določene pomanjkljivosti. Zagotovo
lahko učitelj učencem vnaprej pove besede iz besedila, za katere meni, da jih ne poznajo. Zelo
verjetno pa učenci ne bodo razumeli še kakšne besede, vendar učitelj tega ni predvidel. Prav
tako je treba spodbujati aktivno vlogo učencev pri usvajanju novega znanja. Bolje bi torej bilo,

Manjša razlika je le v drugem koraku, pri katerem naj bi učenci/otroci ponovili slišano besedo z glaskovanjem.
Verjetno se to nanaša na otroke, ki še ne znajo brati in pisati.
195
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da učitelj najprej vpraša učence, ali kdo izmed njih pozna določeno besedo, in če jo, ga prosi,
da naj razloži njen pomen. Lahko pa tudi spodbudi učence, da naj sami pomen poiščejo v
slovarju.
Model D. E. Paynter idr. (2005: 36) v nasprotju s prej omenjenim spodbuja aktivnejšo vlogo
učencev. Učenje nove besede naj bi potekalo po naslednjih 6 korakih:
1. Učitelj pove novo besedo in vzpodbudi predznanje učencev. Preden pove, kaj pomeni, naj
jih vpraša, ali jo mogoče kateri izmed njih pozna.
2. Učitelj razloži pomen nove besede tako, da učencem pove zgodbo, pomensko razlago ali
naniza zglede rabe.
3. Učenci povedo svoje razlage, učitelj pa jim pomaga, če so zmedene ali netočne. Pomen
besede lahko razlagajo v skupinah, paru ali individualno. Učitelj ne sme pričakovati, da bodo
znali to kar sami, zato jih mora seznaniti z raznimi strategijami, npr. ponudi jim vzorce
povedi za razlaganje pomena,196 zastavi kratka, enostavna vprašanja197 ali pa učenci
uporabljajo razne priročnike/vire, npr. slovarje, tezavre, splet.198
4. Učenci ustvarijo vizualno podobo nove besede, npr. miselno podobo, simbol, grafično
ureditev, fizično ali kinestetično upodobitev.199
5. Učenci sodelujejo v dejavnostih, s katerimi poglabljajo svoje razumevanje nove besede. To
lahko počnejo z več strategijami, npr. z analogijo,200 ustvarjanjem metafor ali analizo
pomenskih lastnosti,201 z razvrščanjem.202
6. Učenci sodelujejo v igrah in dejavnostih za usvajanje besedišča, da si lažje zapomnijo besedo
in njen pomen. Igre naj bodo zabavne, učenci jih imajo navadno radi, ker raziskujejo jezik
in z njim eksperimentirajo.

Npr. Mislim, da ta beseda pomeni ______ / da je ta stvar ________; To besedo uporabimo, kadar želimo opisati
_______; To besedo uporabimo, kadar želimo reči _________.
197
Npr. Kaj pomeni, da nekaj zmrzne? ali Katera stvar zmrzne?.
198
Po D. E. Paynter idr. (2005: 41) naj bi učenci do 4. ali 5. razreda že imeli veliko izkušenj z rabo slovarja.
Slovarji so najučinkovitejši, če učenci že malo razumejo besedo, ki se je učijo. Za mlajše učence so primernejši
otroški slovarji s konkretnejšim jezikom in veliko slikami.
199
Tako se zelo dobro pokaže, ali ustrezno razumejo besedo (D. E. Paynter idr. 2005: 36).
200
Najprej prepoznajo, kako sta besedi povezani, nato razmerje med njima posplošijo in navedejo nov par besed s
podobnim razmerjem, npr. pero – ptica, list – drevo (D. E. Paynter idr. 2005: 36).
201
Npr. na delovnem listu so v levem stolpcu navedena prevozna sredstva (kolo, avto, letalo, skiro), v prvi vrstici
pa razne značilnosti (ima kolesa, se ne premika sámo, za premikanje potrebuje gorivo), učenci nato s križci v
ustreznih poljih označijo, kaj drži za posamezno prevozno sredstvo (D. E. Paynter idr. 2005: 36).
202
Npr. učenci morajo razvrstiti 20 živali v ustrezne skupine, npr. sesalci, ptice, dvoživke, plazilci. V tem primeru
je možna samo ena rešitev. Nato jih lahko razvrstijo v nove skupine glede na svoja merila. V tem primeru je lahko
več zanimivih rešitev (D. E. Paynter idr. 2005: 36).
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S. Pečjak (2010: 95–96) piše, da se pomen neznanim besedam najpogosteje določa s
sobesedilom, z analizo sestave besede, rabo slovarja in z učiteljevo razlago pomena. Kadar
naletimo na neznano besedo, skušamo iz sobesedila razbrati njen pomen.203 Pri strukturni
analizi besedo razstavimo na morfeme, npr. prepoznamo koren, predpone, pripone, in nato iz
razumevanja posameznih delov sklepamo o pomenu cele besede. Ta strategija je za učence
nižjih razredov zahtevna, saj večina učencev ne pozna pomena številnih predpon in pripon. Če
učenci ne morejo razbrati pomena neznane besede niti iz sobesedila niti s pomočjo strukturne
analize, si lahko pomagajo s slovarjem ali pa pomen besede razloži učitelj. Pri slednjem je
včasih učinkovita strategija tematskega polja; to pomeni, da učenci nizajo asociativne besede
na določeno temo, nato jih razvrščajo v skupine glede na nadpomenke in svojo odločitev tudi
utemeljijo, učitelj na koncu novo besedo uvrsti v določeno skupino, učenci pa skušajo ugotoviti
njen pomen.
P. Menyuk in M. E. Brisk (2005: 111–112) omenjata še naslednje možnosti:
 učitelj ponudi razlago pomena, učenci pa morajo ugotoviti besedo;
 pred branjem besedila učitelj izbere 5–10 besed, ki so pomembne za razumevanje besedila.
Učenci preverijo njihov pomen v slovarju in se pogovarjajo o tem. Učitelj jim pomaga, če
ugotovi, da se njihove predstave o pomenu razlikujejo od tistega, ki ga je imel v mislih avtor
besedila;204
 učenci vstavljajo manjkajoče besede v poved.
7.2.2 Igre za širjenje besedišča
Za razvoj besedišča predvsem pri mlajših učencih so po mnenju več strokovnjakov pomembne
razne (tekmovalne) besedne igre. Tako naj bi ne le učitelji, ampak tudi starši pri otrocih
spodbujali razvoj besedišča npr. z iskanjem rim, sopomenk, protipomenk, podpomenk, z
naštevanjem besed istega tematskega polja, iskanjem besed iste besedne družine in z rabo teh
v sobesedilu, iz katerega je nedvoumno jasen pomen besede (Menyuk in Brisk 2005: 111; Bos
in Vaughn 2006 v Pečjak 1990: 92). S. Pečjak (2010: 92–94) navaja primere najpogostejših
besednih iger nekaterih slovenskih avtoric (npr. S. Pečjak, M. Kramarič, A. Lavrenčič, H.
Bavčar), npr.:

To strategijo uporabljamo pogosto, čeprav se je skoraj ne zavedamo (Pečjak 2010: 95).
To spodbuja učence k razumevanju pomena besed v sobesedilu in obenem razumevanje celotnega besedila
(Menyuk in Brisk 2005: 111–112).
203
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–

dopolnjevanje začetih besed, npr. mes______;

–

vstavljanje manjkajočih besed v povedi, npr. Ko je Tine prišel v razred, je odprl _____ in
vzel iz nje knjige;

–

dopolnjevanje manjkajočih črk besede glede na opis, npr. _____ica – majhna gozdna žival;

–

dodajanje predpon besedi, npr. iti – oditi, zaiti;

–

spreminjanje ene črke, da nastane nova beseda, npr. teta – tema;

–

iskanje protipomenk, npr. dolg – kratek;

–

tvorjenje besedne verige, tj. določen zlog je zadnji zlog prve besede in prvi zlog naslednje
besede, npr. to – zlato, tovarna;

–

iskanje anagramov, npr. rap – par (dvojica);

–

tvorjenje besed iste besedne družine, npr. delo – delavec, delovodja;

–

odkrivanje besed, ki se skrivajo v določeni besedi, npr. močerad – moč, rad, čer, oče;

–

iskanje vsiljivca oz. poimenovanje tematskega polja, npr. žoga, noga, goba, gol;

–

besedno računanje, npr. KRAVA + TA = kravata; IGLASTO – 100 = igla;

–

igranje z besednimi dominami oz. sestavljanje besed z zlogi, napisanimi na dominah, npr.
BO TE LO NE – nebo, telo.

S. Pečjak je naštela besedne igre, ki jih lahko rešuje posameznik, D. E. Paynter idr. (2005: 63–
67) pa opisujejo didaktične igre tekmovalnega značaja. Te so časovno omejene, med seboj
tekmujejo skupine ali pari. Učenci npr. povezujejo besede s poimenovanimi predmeti v učilnici,
ali v besedni tomboli s pomenskimi razlagami, na podlagi sopomenk, podpomenk ali besed
istega tematskega polja na razne načine uganjujejo besede.
7.2.3 Naključno in namerno usvajanje besedišča
Kot velja za jezik sploh, da ga usvajamo in se ga učimo, tudi besede usvajamo naključno ali
namerno. Kot pišeta I. L. Beck in M. G. McKeown (1991: 798, 804), pri naključnem usvajanju
namen posameznika ni učenje novih besed, ampak te usvaja med pogovorom, gledanjem filma
ali televizije, med branjem ipd. Pri namernem pa je namen naučiti se pomen besede, zato
posameznik uporabi npr. slovar ali o pomenu besede koga vpraša. Avtorici poudarjata, da naj
bi namerno usvajanje besedišča v šoli potekalo pri vseh predmetih, tj. vsi učitelji naj bi
učence opozarjali na pomene besed.205

Kot I. L. Beck in M. G. McKeown (1991: 804) tudi mi menimo, da učitelji usvajanje besedišča še vedno najbolj
povezujejo z branjem in poukom jezikov.
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D. E. Paynter idr. (2005: 30–35) opozarjajo, da učitelju ne sme biti samoumevno, da učenec ve,
kako naj se nauči nove besede, ampak mora učence naučiti uporabe strategij za usvajanje
besedišča. Lahko jim pomaga na dva načina: z neposrednim poučevanjem ali z dobro
načrtovanim naključnim učenjem.206 Pri prvem si pomaga z zgoraj navedenimi koraki (poglavje
7.2.1) in besednimi igrami, načrtovati pa mora tudi naključno učenje besed. Za to predlagajo
naslednje strategije (prav tam: 69–80):
–

besede naj bodo namenoma razporejene po učilnici;

–

učitelj naj učencem ponudi knjige, ki spodbujajo učenje besed;

–

učenci naj izdelujejo razredni slovar;

–

učitelj naj uporablja močno besedišče207 in spodbuja učence k učenju in uporabi novih
besed.

Pomembno je, da učitelj učencem daje povratno informacijo o njihovi uspešnosti uporabe
strategij za učenje besed; cilj namreč je, da učenci sčasoma te začnejo samostojno uporabljati
(prav tam: 68). Napredek učencev naj bi tudi preverjal, in sicer ne le, ali so si zapomnili nove
besede, ampak tudi, ali poznajo strategije za učenje novih besed in ali jih uporabljajo (prav tam:
106).
D. E. Paynter idr. (2005) poudarjajo pomen t. i. močnega besedišča.208 Značilnosti tega so, da
je obsežno, da ga posameznik učinkovito uporablja in da zna isto stvar poimenovati z več
sopomenkami. V slovenščini bi rekli, da ima bogat besedni zaklad. To otrokom pomaga pri
določanju pomena novih besed in pri razumevanju informacij, vpliva na njihovo boljše branje
in pisanje ter na splošno znanje. Otroci z močnim besediščem se novih stvari lažje učijo in so
uspešnejši v šoli. Zavedajo se jezika, ta jih vznemirja in zanima, zavedanje o besedah pa jih
motivira pri učenju.

Kot omenjene avtorice (prav tam: 6–8) tudi A. Rot Vrhovec (2016: 277–278, 357–386)
poudarja, da je vloga šole pri širjenju besedišča zelo pomembna. To je namreč odvisno od
spodbud iz okolja, vsi učenci pa doma nimajo enakih. Po mnenju D. E. Paynter idr. (2005: 6–
8) so otroci s šibkim besediščem v šoli in na splošno v življenju prikrajšani, vendar se lahko

206

Angl. direct instruction in incidental learning.
Z rabo besed, ki jih učenci ne razumejo, pri njih namreč vzbudimo zanimanje, radovednost in veselje do učenja
(D. E. Paynter idr. 2005: 69–80).
208
Angl. robust vocabulary.
207
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učijo novih besed, če se v šoli srečujejo z bogatim besediščem; torej za gradnjo močnega
besedišča nikoli ni prepozno. A. Rot Vrhovec (2016) v svojem delu predstavlja zglede
didaktičnih iger in potrjuje, da so zelo učinkovite za usvajanje besedišča in pri učencih zelo
priljubljene.
Da si določeno besedo zapomnimo in jo tudi aktivno uporabljamo, moramo nanjo večkrat
naleteti; včasih je dovolj, da jo srečamo v podobnem, včasih pa jo moramo spoznati v različnih
sobesedilih, da razumemo pomenske odtenke (Knight 1994: 286; Paynter idr. 2005: 25; Gardner
2007: 341). A. Rot Vrhovec (2016: 278–281) je med poučevanjem spoznala, da si nekateri
učenci besede ne zapomnijo, čeprav so jo pred kratkim slišali od sošolca ali večkrat. Ugotovila
je, da sta bili pri tvorbi feminativov učinkoviti strategiji analogije, npr. plesalec – plesalka in
tolkalec – tolkalka, in asociacije (večina feminativov je imela pripono -ka), učinkoviti in med
učenci priljubljeni pa so tudi rebusi, križanke, besedne mreže; pri tem je pomembno vrstniško
sodelovanje. Poudarila je, da sta pri pomnjenju besed zelo pomembni vizualizacija, npr. učenci
na kartonček z besedo kaj narišejo, namesto določene črke v besedi uporabijo sliko, izdelujejo
slikopis, in raba novih besed. Kot zgled omenja »razredno zbirko manj znanih besed«, ki so jo
sestavljali učenci ob pomoči učiteljice in slovarja. V razredu so jo uporabljali za različne
namene, npr. za uvodno motivacijo, utrjevanje znanja, za ponavljanje.
7.2.4 Pomen slovarjev pri usvajanju besedišča
Pomembno vlogo pri usvajanju besedišča imajo torej tudi slovarji. Raba teh je poleg
razumevanja besed iz sobesedila najbolj znana metoda za usvajanje besedišča (Beck in
McKeown 1991: 804), po mnenju S. Knight (1994: 286) pa je najučinkovitejša kombinacija
obeh metod. Omenjena (prav tam: 292–295) je v raziskavi med učenci tujega jezika ugotovila
naslednje: več besed usvojijo učenci z boljšim jezikovnim znanjem in tisti, ki uporabljajo (sicer
dvojezični) slovar;209 slednji se naučijo več besed in bolje razumejo besedilo. D. Gardner (2007:
340, 356) poudarja še pomen jezikovnega znanja; rezultati več raziskav so namreč pokazali, da
je lahko učinek sobesedila in rabe slovarja manjši zaradi slabšega jezikovnega znanja
uporabnika.

Tudi raziskava Luppescuja in Daya (1993: 263) je pokazala, da so tisti, ki so uporabljali (dvojezični) slovar,
dosegli statistično pomembno boljše rezultate pri testu besedišča.
209
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I. L. Beck in M. G. McKeown (1991: 810) priporočata spodbujanje k rabi slovarja, ker
sobesedilo pogosto ne vsebuje dovolj podatkov, da bi bralec lahko sklepal o pomenu besede.
Omenjata še, da učenci kljub temu pogosto niso motivirani za rabo slovarja, ker ta prekine
proces branja in ker podatki, ki jih najdejo v slovarju, niso vedno v pomoč, predvsem pomenske
razlage so pogosto nerazumljive ali težke. Tudi S. Knight (1994: 285) piše, da nekateri učitelji
in strokovnjaki raje spodbujajo usvajanje novih besed naključno, tj. z branjem, ker so
prepričani, da raba slovarja zmoti bralca in vpliva na njegovo slabše razumevanje besedila. S.
Nist in Olejnika (1995: 189) pa menita, da je raba slovarja kot metoda za usvajanje besedišča
koristna, ne priporočata pa je kot edine, še posebej ne za mlajše otroke.
M. Čebulj (2013: 50, 62) je v raziskavi med slovenskimi učitelji razrednega pouka zanimalo,
kateri način razlage pomena besed prevladuje pri pouku. Učitelji so odgovorili, da najpogosteje
učenec, ki ve, pove pomen besede ali pa ga razložijo sami. Pogosto za razlago pomena besed
skupaj z učenci uporabljajo učbenike in delovne zvezke. Manj kot polovica učiteljev pogosto
uporablja slovar, učenci pa ga sami uporabljajo redko ali sploh ne. Večina učiteljev spodbuja
učence, da izdelajo sezname neznanih besed, in sicer v njih pomen besede najpogosteje
razložijo s povedjo, skoraj polovica s sopomenko ali z besedno zvezo, približno tretjina z risbo,
nekoliko manj pa z izpisano povedjo, v kateri je uporabljena neznana beseda.
A. Rot Vrhovec (2016: 281) je pri svojem delu ugotovila, da učence zelo motivira delo ob
računalniku in da interaktivne naloge radi rešujejo tudi doma. Učenci so v 3. razredu uporabljali
SSKJ na spletu, vendar avtorica iz izkušenj meni, da bi bilo smiselno, če bi imeli uporabnikom
prilagojeni slovar, ki bi imel tudi slike.
Več avtoric poudarja pomen jezikovnega izobraževanja pri vseh predmetih v šoli. Po P.
Menyuk in M. E. Brisk (2005: 142) bi morali biti vsi učitelji pozorni na to, kako učenci govorijo
o tem, kaj delajo, ter kako berejo in pišejo obvezna besedila. Rezultati raziskave M. Čebulj
(2013: 63) so pokazali, da velika večina učiteljev (91 %) razlaga pomen neznanih besed
predvsem pri slovenščini, le 7 % anketiranih pri vseh predmetih. Veliko učiteljev se torej »ne
zaved[a] povsem, kako pomembno je razumevanje in usvajanje besed tudi pri vseh drugih
predmetih, pri katerih se prav tako razvija poimenovalna zmožnost učencev« (prav tam: 72).
M. Križaj Ortar (2006: 71) pa poudarja, da na razvoj učenčeve sporazumevalne zmožnosti
vplivajo ne le učitelji slovenščine, ampak tudi učitelji vseh drugih predmetov, avtorji učnega
gradiva in drugi delavci na šoli, zato bi bilo treba okrepiti zavedanje o pomenu njihove vloge.
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7.3

Povzetek

V poglavju smo se osredotočali na značilnosti jezikovnega razvoja otrok in usvajanja besedišča.
Psihologi imajo različno mnenje o tem, kako se učimo jezika: po mnenju empiristov se ga
naučimo, po mnenju nativistov je to biološko programirana dejavnost, interakcionisti pa
menijo, da gre za preplet predispozicij, spoznavnega razvoja in izpostavljenosti jezikovnemu
okolju (Shaffer in Kipp 2007).
Ker je raba slovarja povezana predvsem z razvijanjem poimenovalne zmožnosti, nas je
zanimalo, kako poteka usvajanje besedišča v obdobju srednjega otroštva, tj. v starosti od 6 do
11/12 let. To obdobje najbolj zaznamujeta dejstvi, da večina otrok vstopi v šolo in da se naučijo
brati; to zelo vpliva na njihovo znanje jezika in o njem, na bralno razumevanje in učenje na
splošno (Menyuk in Brisk 2005).
Avtorji zelo poudarjajo pomen usvajanja besedišča pri pouku, ker nimajo vsi otroci enakih
spodbud doma (npr. Paynter idr. 2005; Rot Vrhovec 2016). Besede tako kot jezik usvajamo
naključno, učimo pa se jih tudi načrtno. V literaturi (npr. Paynter idr. 2005; Menyuk in Brisk
2005; Pečjak 2010) je predlaganih več strategij usvajanja besedišča. Otroci ga lahko širijo tako,
da več berejo, se pogovarjajo o novih besedah že pred branjem/učenjem ali se igrajo razne
(tekmovalne) besedne igre. Pomen besed določajo s pomočjo učitelja, ga razlagajo sami,
poskušajo razbrati iz sobesedila ali ugotoviti z analizo zgradbe besede, uporabljajo slovarje in
jih tudi sami izdelujejo. Strategije usvajanja besedišča ter načini ugotavljanja in razlaganja
pomena besed niso samoumevni, zato mora učitelj učence z njimi seznaniti, preverjati, ali jih
razumejo in uporabljajo, in jim o tem dajati povratno informacijo (Paynter idr. 2005).
Več avtoric (npr. Menyuk in Brisk 2005; Križaj Ortar 2006; Čebulj 2013; Rot Vrhovec 2016)
poudarja pomembnost zavedanja, da usvajanje besedišča ni le stvar pouka slovenščine, ampak
bi morali to spodbujati in za to skrbeti učitelji vseh predmetnih področij. Pravzaprav bi morali
biti vsi pozorni na jezikovno zmožnost otrok, na to, kako berejo in pišejo razna besedila. Bogato
besedišče ni povezano le z boljšim branjem in pisanjem, ampak vpliva tudi na večje
stvarno/enciklopedično znanje. Otroci z »bogatim besednim zakladom« imajo manj težav pri
učenju, v šoli so uspešnejši in bolj motivirani. Zaradi vsega naštetega je vloga šole zelo
pomembna, ker lahko nadomesti primanjkljaje iz domačega okolja.
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III EMPIRIČNI DEL
ANALIZA ANKETE UČITELJEV

8
8.1

Opredelitev raziskovalnega problema

Da bi utemeljili potrebo po OŠS in ga čim bolje zasnovali, smo želeli upoštevati tudi mnenje
učiteljev210 o rabi slovarja pri pouku. Z anketo učiteljev razrednega pouka in učiteljev
slovenščine, ki poučujejo ta predmet v 6. razredu, smo želeli preveriti predvsem njihove navade
v zvezi z rabo enojezičnih slovenskih slovarjev skupaj z učenci pri pouku, navade in način
razlaganja pomena neznanih besed in njihovo mnenje o potrebi po OŠS.
Raziskovalna vprašanja

8.2

Ker smo želeli dobiti čim več podatkov o rabi slovarja med učitelji in učenci, smo si postavili
naslednja raziskovalna vprašanja.
1. sklop raziskovalnih vprašanj:


Ali učitelji pri svojem delu oz. pripravi nanj uporabljajo enojezični slovenski slovar?
Če ga, katerega in s katerim namenom?



Ali se učitelji razrednega pouka in učitelji slovenščine pri tem razlikujejo?



Ali se raba elektronskih različic slovarjev razlikuje glede na delovno dobo učitelja?



Ali učitelji poznajo obstoječe OŠS?

2. sklop:


Ali učitelji spodbujajo učence k rabi enojezičnih slovenskih slovarjev pri pouku in
doma? Če jih, pri katerih dejavnostih, za kateri namen in pri katerih predmetih?



Katera različica slovarja prevladuje pri pouku – knjižna ali elektronska?



Ali se raba slovarja pri pouku in doma, pri dejavnostih, za posamezni namen in pri
predmetih razlikuje glede na razred?

3. sklop:

210



Ali učitelji učijo učence uporabljati slovar?



Ali učenci po mnenju učiteljev radi uporabljajo slovar?



Katere težave imajo po mnenju učiteljev učenci pri rabi slovarja?

Uporabljena je moška oblika kot slovnično nevtralna. Povsod so mišljeni učiteljice in učitelji.
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Ali se učenje rabe slovarja, veselje do nje in težave pri njej razlikujejo glede na razred?

4. sklop:


Ali po mnenju učiteljev potrebujemo OŠS?



Če ga, v kateri obliki naj bi bil in kaj vse naj bi vseboval?



Ali se učitelji v mnenju o potrebi OŠS, njegovi obliki in sestavinah razlikujejo glede na
razred, v katerem poučujejo?

5. sklop:


Kako učitelji in učenci pri pouku razlagajo pomen neznanih besed?



Pri katerih predmetih najpogosteje razlagajo pomen neznanih besed?



Pri katerih predmetih učenci po mnenju učiteljev usvojijo največ novih slovenskih
besed?



Ali se način razlage pomena besed, izdelovanje seznama besed in razlaga pomena besed
v njem razlikujejo glede na razred?

6. sklop:


Ali so učilnice primerno opremljene za rabo elektronske različice slovarja, tj. ali so v
njih računalniki z dostopom do spleta in projektorji?



8.3

Ali se opremljenost učilnic razlikuje glede na razred?

Metoda raziskovanja

Izvedli smo empirično kvantitativno raziskavo ter uporabili deskriptivno in kavzalno
neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja.

8.4

Vzorec

Anketa je bila namenjena učiteljem razrednega pouka, ki poučujejo od 1. do 6. razreda, in
učiteljem slovenščine na OŠ, ki so v šol. letu 2014/15 poučevali ta predmet v 6. razredu. Vzorec
anketiranih učiteljev je bil slučajnostni.

8.5

Postopek zbiranja podatkov in opis inštrumentov

Na spletni strani EnKlikAnketa (https://www.1ka.si/) smo pripravili spletni vprašalnik z
zaprtimi, polodprtimi in odprtimi vprašanji. V vprašalniku je bilo 39 vprašanj, od tega 9 takih,
ki so bila za opis vzorca (poglavje 15.3). Poslali smo ga na e-naslove vseh 450 OŠ v Sloveniji,
katerih seznam je objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
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Izpolnjevanje vprašalnikov je bilo prostovoljno, anonimno in individualno. Potekalo je od 14.
5. do 1. 7. 2015.

8.6

Opis obdelave podatkov

Zbrane podatke smo obdelali s pomočjo programa za statistično obdelavo podatkov IBM SPSS
Statistics 22 ter programov za urejanje podatkov Microsoft Office Word in Microsoft Office
Excel. Slednja smo uporabili tudi za prikaz podatkov v obliki preglednic in grafov.
Podatke, pridobljene z vprašalniki, smo obdelali na ravni deskriptivne in inferenčne statistike.
Uporabili smo frekvenčno porazdelitev atributivnih spremenljivk, osnovno deskriptivno
statistiko numeričnih spremenljivk, binominalni test in Pearsonov korelacijski koeficient,
χ2-preizkus hipoteze neodvisnosti in ob neizpolnjenih pogojih o teoretičnih frekvencah za
χ2-preizkus še Kullbackov 2î-preizkus.211

8.7

Rezultati ankete učiteljev

8.7.1 Opis vzorca
Anketni vprašalnik je izpolnjevalo 200 učiteljev, vendar ga niso vsi izpolnili v celoti. Izločili
smo tiste, ki so odgovorili na tretjino ali manj »vsebinskih« vprašanj. Upoštevali smo 176
vprašalnikov, od tega jih je bilo v celoti izpolnjenih 170.
V anketi je sodelovalo 97,7 % žensk in 2,3 % moških (Preglednica 8.1).212
χ2-preizkus hipoteze neodvisnosti smo uporabili, ko smo preverjali »povezanost med dvema opisnima
spremenljivkama« (Kožuh 2003: 186). Če je p ≤ 0,05, je rezultat statistično pomemben (prav tam: 188). Če pogoji
za ta test niso bili izpolnjeni, smo uporabili nadomestni Kullbackov 2î-preizkus. S t-testom smo preverjali, ali
obstajajo statistično pomembne razlike med dvema neodvisnima skupinama. Pearsonov korelacijski koeficient
»med vsemi korelacijskimi koeficienti najbolje odraža povezanost med spremenljivkama« (prav tam: 101).
Uporabili smo ga, ko nas je zanimala povezanost dveh spremenljivk, »ki sta obe intervalni in je zveza med njima
linearna« (prav tam).
212
Anketa je bila spletna in anonimna, zato nismo imeli vpliva na to, kateri učitelji glede na spol v njej sodelujejo.
Na vprašanja so odgovarjale pretežno ženske, to pa je tudi odraz dejanskega razmerja med spoloma v učiteljskem
poklicu. Ta je na razredni stopnji namreč eden izmed najbolj feminiziranih poklicev v Sloveniji (Jeraj 2013: 88).
Leta 2015 je bilo med učitelji na razredni stopnji 97,2 % učiteljic, na predmetni stopnji pa 73,2 % (The World
Bank Group 2018), vendar slednje velja za vse predmete; menimo, da slovenščino na predmetni stopnji tudi
poučuje precej večji delež učiteljic kot učiteljev. Jeraj (2013) je v svoji disertaciji preučeval pomen spola razrednih
učiteljev pri vzgoji in izobraževanju. Ugotovil je, da je spol učitelja eden od možnih dejavnikov za razlike v učni
uspešnosti deklic in dečkov. V njegovi raziskavi se je mdr. pokazalo, da več učiteljev kot učiteljic meni, da so
dečki vedoželjni, več učiteljic kot učiteljev pa, da ti motijo pouk in da so tudi deklice konfliktne. Prav tako več
učiteljic kot učiteljev zase meni, da ne prepoznajo in upoštevajo interesov in želja dečkov in da so manj
potrpežljive. Jeraj (prav tam) je ugotovil, da dosegajo deklice višje zaključne ocene kot dečki, ti pa imajo višje
ocene oz. dosegajo boljši uspeh pri vseh predmetih, če jih poučujejo in njihovo znanje ocenjujejo učitelji. Zanimiva
211
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Preglednica 8.1: Spol anketirancev
Spol

Število

Moški

4

2,3 %

Ženski

172

97,7 %

Skupaj

176

100 %

f (%)

Največji delež učiteljev, ki so sodelovali v anketi, poučuje na eni izmed šol v osrednjeslovenski
regiji (27,8 %). V anketi je sodelovalo najmanj učiteljev iz koroške regije (1,7 %) (Graf 8.1).
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Graf 8.1: Regije, v katerih so šole anketirancev

Učitelji so v povprečju stari 43,03 leta (SD = 8,58); najmlajši anketiranec je star 26, najstarejši
58 let. Večina anketirancev (67 %) ima VII. stopnjo izobrazbe, 19,3 % jih ima stopnjo VI/1,
10,2 % pa stopnjo VI/2. Nekaj anketirancev ima magisterij znanosti (2,8 %), eden pa doktorat
(Graf 8.2).

ugotovitev je tudi ta, da si več deklic želi, da jih poučujejo učiteljice, več dečkov pa, da jih poučujejo učitelji. Jeraj
(prav tam) tako na podlagi teoretičnih izhodišč in izsledkov raziskave sklepa, da so danes v osnovni šoli lahko
uspešnejše deklice kot dečki. Feminizacijo učiteljskega poklica, predvsem z vidika razlik v učni uspešnosti deklic
in dečkov, vidi kot problem in meni, da bi se morali zavzemati za uravnoteženo spolno strukturo razrednih
učiteljev.
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Graf 8.2: Stopnja izobrazbe anketirancev

Sodelujoči v raziskavi v povprečju poučujejo 18,66 leta (SD = 10,12); najkrajši čas poučujejo
štirje anketiranci, in sicer 1 leto, najdlje pa dva, in sicer 37 let. Med starostjo učiteljev in delovno
dobo obstaja zelo močna pozitivna povezanost213 (r = 0,935; p = 0,000) (Preglednica 8.2).
Starejši ko je učitelj, daljša je njegova delovna doba.
Preglednica 8.2: Povezanost med starostjo učitelja in številom let delovne dobe
Število let poučevanja
Pearsonov koeficient korelacije
Starost učitelja (v letih) p

0,935**
0,000

Število učiteljev

176

**Korelacija je statistično značilna pri stopnji 0,01.

Večina učiteljev (51,1 %) ima naziv svetovalec, 35,2 % jih je mentorjev (Graf 8.3).

213

Vrednost Pearsonovega korelacijskega koeficienta interpretiramo tako: 0–0,19 = zanemarljiva povezanost;
0,20–0,39 = šibka povezanost; 0,40–0,69 = srednje močna povezanost; 0,70–0,89 = močna povezanost; več kot
0,90 = zelo močna povezanost. Pozitivna vrednost koeficienta pomeni, »da čim večjo vrednost x ima enota, tem
večjo ima tudi vrednost y« (Kožuh 2003: 103); npr. v konkretnem primeru to pomeni, da starejši ko je učitelj, več
let delovne dobe ima oz. mlajši ko je učitelj, manj let delovne dobe ima. Negativna vrednost pa pomeni, da čim
večjo vrednost x ima enota, tem manjšo ima vrednost y (prav tam).
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Graf 8.3: Naziv učiteljev

Večina sodelujočih v anketi je učiteljev razrednega pouka (141 oz. 80,1 %), 30 anketirancev
oz. 17,1 % je učiteljev slovenščine. Štiri anketiranke so napisale, da so vzgojiteljice, ena je
bibliotekarka (Graf 8.4).

Poklic anketirancev
2,8 %
17,1 %

Profesor razrednega pouka.
Profesor slovenščine.
Drugo.

80,1 %

Graf 8.4: Poklic anketirancev

Preverili smo, kako so učitelji razporejeni v skupine glede na število let poučevanja po
Hubermanovem modelu učiteljevega profesionalnega razvoja (Preglednica 8.3). Huberman je
učiteljev profesionalni razvoj razdelil v 5 faz glede na število let delovnih izkušenj (po Valenčič
Zuljan 2012: 21–29):
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 1. faza, 1–3 leta delovnih izkušenj: Za fazo preživetja in odkrivanja so značilni
profesionalni entuziazem, ponos pripadnosti poklicu, pa tudi boj za preživetje. Posameznik
se namreč sprašuje o svoji poklicni učinkovitosti in ustreznosti.
 2. faza, 4–6 let delovnih izkušenj: Za fazo poklicne stabilizacije in utrditve je značilno, da
si posameznik v tem obdobju bolj zaupa, je bolj prilagodljiv pri izbiri načinov poučevanja,
spreten pri vodenju pouka in učinkovito obvlada razred.
 3. faza, 7–18 let delovnih izkušenj: Huberman to fazo deli na dve etapi, etapo poklicne
aktivnosti in eksperimentiranja ter etapo vnovičnega samoovrednotenja, negotovosti. Za
tiste, ki iz 2. faze preidejo v prvo etapo, je značilno, da analizirajo in preizkušajo različne
načine svojega ravnanja in svoj vpliv na učence. Predani so poklicu, razmišljajo o
nadaljevanju študija, so bolj fleksibilni, avtonomni, izkušeni in zagnani. Nekateri učitelji
pa iz 2. faze preidejo v etapo negotovosti. Za te je značilno, da so negotovi, dvomijo o svoji
profesionalni uspešnosti, razmišljajo o opustitvi ali zamenjavi poklica.
 4. faza, 19–30 let delovnih izkušenj: Tudi ta faza se deli na dve etapi: vedrina in distanca
ter konservatizem. Za učitelje, ki preidejo v etapo vedrine in distance, je značilno, da so
bolj sproščeni, imajo varen občutek identitete, so bolj strpni. Manj truda in časa vlagajo v
profesionalni razvoj, pomembnejša jim postaneta družina in prosti čas. Nimajo več toliko
potrebe po dokazovanju, postavljajo si lažje dosegljive cilje in tako doživljajo večje
poklicno zadovoljstvo. Za drugo etapo so značilni manjše poklicne ambicije, večja
previdnost, odpor do sprememb, dvom o šolskih reformah. P. Javrh je Hubermanov model
preizkusila v slovenskem prostoru in ugotovila, da so slovenski učitelji, ki so vstopili v
fazo vedrine in distance, še vedno zelo aktivni, želijo uresničiti svojo vizijo, v poučevanje
vpeljujejo drobne spremembe. Za drugo etapo pa je za slovenske učitelje značilno, da čutijo
nemoč, izgorelost, zlom in velike generacijske razlike med sabo in učenci.
 5. faza, 30–40 let delovnih izkušenj: To je faza poklicnega slovesa. Učitelji se lahko
umaknejo vedro, umirjeno, sproščeno ali zagrenjeno. Za slovenski prostor je značilno, da
so sproščeni učitelji še vedno angažirani, imajo živ stik z učenci, oblikujejo svoj slog
poučevanja. Zagrenjeni pa ne vidijo rešitev, so sitni, utrujeni in izčrpani, ne zmorejo
vzpostaviti živega stika z učenci, imajo težave z vzpostavljanjem discipline in občutek, da
drugi ne spoštujejo njihovega dela, radi kritizirajo.
Največji delež anketiranih učiteljev je, glede na število let delovnih izkušenj, v 3. fazi (41,5 %),
to pomeni, da poučujejo 7–18 let, najmanj pa je začetnikov (5,7 %).
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Preglednica 8.3: Učitelji glede na število delovnih let, upoštevaje Hubermanov model učiteljevega
profesionalnega razvoja
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Z Grafom 8.5 je prikazano, koliko anketiranih učiteljev je poučevalo v posameznem razredu v
šol. l. 2014/15.
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Graf 8.5: Delež učiteljev, ki so poučevali v posameznem razredu v šol. l. 2014/15

Velika večina učiteljev razrednega pouka ne poučuje v 6. razredu (96,5 %). V našem vzorcu je
sodelovalo pet (3,5 %) učiteljev razrednega pouka, ki poučujejo v tem razredu. Te smo
upoštevali pri obdelavi tistih podatkov, pri katerih nas je zanimalo število oz. pogostost, ne pa
pri primerjavi odvisnih spremenljivk z neodvisno spremenljivko razred (tj. v katerem razredu
so učitelji poučevali v šol. l. 2014/15).
Vsi v anketi sodelujoči učitelji slovenščine, ki so v šol. l. 2014/15 poučevali v 3. triletju, so
poučevali tudi v 6. razredu. K tem smo prišteli bibliotekarko, ki je napisala, da je poučevala v
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6. razredu, medtem ko smo štiri vzgojiteljice prišteli k učiteljem razrednega pouka, ker so
poučevale v 1. razredu.
8.7.2 Rezultati in interpretacija podatkov iz odgovorov na »vsebinska« vprašanja
8.7.2.1 Prvi sklop raziskovalnih vprašanj


Ali učitelji pri svojem delu oz. pripravi nanj uporabljajo enojezični slovenski slovar? Če
ga, katerega in s katerim namenom?



Ali se učitelji razrednega pouka in učitelji slovenščine pri tem razlikujejo?



Ali se raba elektronskih različic slovarjev razlikuje glede na delovno dobo učitelja?



Ali učitelji poznajo obstoječe OŠS?

V okviru 1. sklopa raziskovalnih vprašanj smo predstavili odgovore učiteljev na naslednja
anketna vprašanja:
 Kateri slovenski enojezični slovar uporabljate Vi pri svojem delu oz. pri pripravi na delo (ne pri pouku)? (10.
vprašanje v anketnem vprašalniku z učitelje)
 S katerim namenom uporabljate slovar/slovarje? (11. vprašanje)
 Kateri slovenski enojezični otroški šolski slovar poznate? (12. vprašanje)

V Preglednici 8.4 so podatki214 o tem, kateri slovar oz. katero različico posameznega slovarja
uporabljajo pri pripravi na svoje delo učitelji razrednega pouka, učitelji slovenščine in
anketirani učitelji na splošno. Slednje smo predstavili tudi z Grafom 8.6. Preverili smo, ali
obstaja med rabo posamezne različice slovarja in poklicem statistično pomembna razlika.

Preglednica 8.4: Raba slovarjev pri pripravi na delo
Slovar
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8

25,8 %

75
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(χ2 = 4,346; g = 1; p = 0,037)
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80 %

26
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80,7 %
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20 %

5

16,1 %
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19,3 %

(χ2 = 0,246; g = 1; p = 0,620)
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5
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9

29 %

14

8%

NE
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96,6 %

22

71 %
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92 %

DA
(2î = 16,866; g = 1; p = 0,000)

Odgovori v preglednicah so razvrščeni po raznih merilih: tako, kot so bili navedeni odgovori v vprašalnikih, po
pogostosti odgovorov, po pomenski bližini, po običajnem zaporedju, npr. odgovor Da/Uporabljam/Pravilno ima
prednost pred Ne/Ne uporabljam/Nepravilno, po logičnem zaporedju, npr. glagolske oblike glede na osebo in
število, odgovori glede na zaporedje podatkov/sestavin v slovarskem sestavku. Na koncu so razvrščeni odgovori
Ne vem in Drugo.
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Graf 8.6: Raba slovarjev pri pripravi na delo

Največji delež učiteljev pri pripravi na svoje delo uporablja SSKJ v elektronski obliki (80,7 %).
Skoraj vsi učitelji uporabljajo eno od oblik SSKJ ali SSKJ 2 (97,2 %). SSKJ 2 uporablja precej
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manj učiteljev, kot jih uporablja SSKJ, prav tako zelo malo učiteljev uporablja slovarsko
spletišče Fran (8 %). Z vsebinskega vidika razlika v rabi SSKJ in SSKJ 2 oz. Frana215 ni
pomembna, mogoče pa je, da učitelji ne poznajo novejših različic oz. ne sledijo aktualnim
spremembam. Večina učiteljev (69,9 %) uporablja tudi SP. Skoraj vsi učitelji razrednega pouka
(96,6 %) in vsi učitelji slovenščine pri pripravi na delo uporabljajo vsaj en slovarski priročnik.
Med učitelji razrednega pouka in učitelji slovenščine ne obstaja statistično pomembna razlika
(2î = 1,969; g = 1; p = 0,161) glede rabe SSKJ (katerekoli različice); uporabljajo ga vsi učitelji
slovenščine in skoraj vsi učitelji razrednega pouka (96,6 %) (za vse podatke gl. Preglednica
8.4). Učitelji se med seboj razlikujejo glede rabe SP (χ2 = 12,926; g = 1; p = 0,000), spletišča
Fran (2î = 8,530; g = 1; p = 0,003) in drugih priročnikov (2î = 4,648; g = 1; p = 0,031). SP
uporabljajo skoraj vsi učitelji slovenščine (96,8 %) in manj kot dve tretjini učiteljev razrednega
pouka (64,1 %). Spletišče Fran uporablja na splošno malo anketirancev, in sicer
8 % učiteljev slovenščine in manj kot 5 % učiteljev razrednega pouka. Druge priročnike oz.
vire, med katerimi so anketiranci navedli Slovenski etimološki slovar, spletni korpus Gigafida
in amebis, uporablja 9,7 % učiteljev slovenščine in 1,4 % učiteljev razrednega pouka.
Med rabo elektronske različice slovarjev in delovno dobo učiteljev ne obstaja statistično
pomembna razlika (2î = 7,524; g = 4; p = 0,111) (Preglednica 8.5).216 Večina učiteljev, ne glede
na delovno dobo, uporablja elektronske različice slovarjev.
Preglednica 8.5: Raba elektronskih različic slovarjev glede na delovno dobo učiteljev
Delovna doba po Hubermanu

Elektronske različice slovarjev
1. faza
Uporabljam.
Ne porabljam.
Skupaj

Število
%
Število
%
Število
%

Statistično pomembna razlika?

2. faza

3. faza

4. faza

5. faza

Skupaj

9

9

63

53

19

153

90 %

81,8 %

86,3 %

94,6 %

73,1 %

86,9 %

1

2

10

3

7

23

10 %

18,2 %

13,7 %

5,4 %

26,9 %

13,1 %

10

11

73

56

26

176

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

NE (2î = 7,524; g = 4; p = 0,111)

Danes bi bili rezultati verjetno drugačni, saj je bil v času anketiranja Fran dostopen šele 7 mesecev. Manjšo
rabo SSKJ 2 pa lahko pripišemo tudi dejstvu, da ta slovar v času ankete ni bil prosto dostopen na spletu.
216
Za izračun smo v eno skupino združili odgovore, ki se navezujejo na knjižno različico slovarja (tj. SSKJ, SSKJ
2, SP), in v drugo tiste, ki se navezujejo na elektronsko različico (tj. poleg omenjenih še Fran), ter skupini podatkov
primerjali glede na delovno dobo učiteljev po Hubermanu.
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V Preglednici 8.6 je predstavljeno, kako pogosto učitelji v povprečju uporabljajo slovar za
posamezni namen, tj. za to, da v slovarju preverijo: zapis besede; izgovor besede; pomen
besede; kako se določena beseda uporablja;217 ali obstajajo kakšni frazemi z določeno besedo;
katera beseda se najpogosteje povezuje z določeno besedo; določeno slovnično obliko besede.
Preglednica 8.6: Pogostost rabe slovarja za posamezni namen
Število

Povprečna
vrednost218

zapis besede

170

1,88

pomen besede

162

1,97

določeno slovnično obliko besede

160

2,04

kako se določena beseda uporablja

157

2,22

ali obstajajo kakšni frazemi z določeno besedo

157

2,24

katera/-e beseda/-e se najpogosteje povezuje/-jo z iskano besedo

155

2,42

izgovor besede

154

2,51

Učitelj uporablja slovar, da v njem preveri:

Učitelji v slovarju najpogosteje preverijo zapis besede (1,88) ali njen pomen (1,97). Najredkeje
preverjajo izgovor besede (2,51) ali kolokacije (2,42).
Učitelji razrednega pouka in učitelji slovenščine se med seboj statistično pomembno razlikujejo
glede pogostosti rabe slovarja za preverjanje izgovora besede (χ2 = 8,855; g = 2; p = 0,012) in
frazemov (χ2 = 13,946; g = 2; p = 0,001) (Preglednica 8.7); večina učiteljev razrednega pouka
preverja izgovor besede redko (63,2 %), večina učiteljev slovenščine pa občasno
(51,7 %). Največji delež učiteljev razrednega pouka preverja frazeme v slovarju občasno
(46 %), približno enak delež pa redko (43,7 %), medtem ko večina učiteljev slovenščine
preverja frazeme občasno (64,5 %), dobra četrtina pa pogosto (25,8 %).

217
218

Mišljeno je, kaj uporabnik razbere iz zgleda rabe.
Vrednost 1 pomeni pogosto, 2 občasno, 3 redko.
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Preglednica 8.7: Pogostost rabe slovarja glede na namen med učitelji razrednega pouka in učitelji
slovenščine
Učitelji RP
f (%)

Učitelji slov.
f (%)

Pogosto

30,7

16,7

Občasno

53,6

66,7

Redko

15,7

16,7

Pogosto

4,8

13,8

Občasno

32,0

51,7

Redko

63,2

34,5

Pogosto

21,5

16,7

Slovnična oblika Občasno

53,8

60,0

Redko

24,6

23,3

Pogosto

21,2

36,7

Občasno

57,6

43,3

Redko

21,2

20,0

Pogosto

14,7

21,4

Občasno

44,2

53,6

Redko

41,1

25,0

Pogosto

8,7

17,2

Občasno

37,7

37,9

Redko

54,0

44,8

Pogosto

10,3

25,8

Občasno

46,0

64,5

Redko

43,7

9,7

Pogosto

8,3

0,0

Občasno

16,7

0,0

Redko

75,0

100,0

Namen

Zapis

Izgovor

Pomen

Raba

Kolokacija

Frazem

Drugo

Pogostost

Statistično pomembna razlika?
NE
(χ2 = 2,499; g = 2; p = 0,287)

DA
(χ2 = 8,855; g = 2; p = 0,012)

NE
(χ2 = 0,465; g = 2; p = 0,793)
NE
(χ2 = 3,345; g = 2; p = 0,188)
NE
(χ2 = 2,648; g = 2; p = 0,266)
NE
(χ2 = 2,034; g = 2; p = 0,362)

DA
(χ2 = 13,946; g = 2; p = 0,001)
NE
(2î = 1,516; g = 2; p = 0,469)

Učitelje smo vprašali, kateri enojezični OŠS poznajo (Preglednica 8.8).
Preglednica 8.8: Katere OŠS učitelji poznajo

Slovar*

MMS

MPS
MS

Poznam

Učitelji RP
Štev.

f (%)

Učitelji slov.
Štev.

f (%)

Skupaj
Štev.

Statistično pomembna
razlika?

f (%)

DA

36

24,8 %

7

22,6 %

43

24,4 %

NE

NE

109

75,2 %

24

77,4 %

133

75,6 %

(χ2 = 0,070; g = 1; p = 0,792)

DA

80

55,2 %

11

35,5 %

91

57,1 %

DA

NE

65

44,8 %

20

64,5 %

85

48,3 %

(χ2 = 3,965; g = 1; p = 0,046)

DA

20

13,8 %

3

9,7 %

23

13,1 %

NE
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Slovar*

BN

Nobenega

OŠS sploh

Poznam

Učitelji RP
Štev.

f (%)

Učitelji slov.
Štev.

f (%)

Skupaj
Štev.

Statistično pomembna
razlika?

f (%)

NE

125

86,2 %

28

90,3 %

153

86,9 %

(2î = 0,406; g = 1; p = 0,524)

DA

42

29 %

8

25,8 %

50

28,4 %

NE

NE

103

71 %

23

74,2 %

126

74,2 %

(χ2 = 0,125; g = 1; p = 0,723)

DA

44

30,3 %

15

48,4 %

59

33,5 %

NE

NE

101

69,7 %

16

51,6 %

117

66,5 %

(χ2 = 3,731; g = 1; p = 0,053)

DA

101

69,7 %

16

51,6 %

117

66,5 %

NE

NE

44

30,3 %

15

48,4 %

59

33,5 %

(χ2 = 3,731; g = 1; p = 0,053)

*MMS – Moj mali slovar, MPS – Moj prvi slovar, MS – Moj slovar, BN – Besede nagajivke

Večina učiteljev razrednega pouka pozna MPS (55,2 %), najmanj jih pozna MS (13,8 %).
Največji delež učiteljev slovenščine pozna MPS (35,5 %), najmanj MS (9,7 %). Nobenega OŠS
ne pozna 48,4 % učiteljev slovenščine in 30,3 % učiteljev razrednega pouka. Med učitelji
razrednega pouka in učitelji slovenščine obstaja statistično pomembna razlika glede poznavanja
MPS (χ2 = 3,965; g = 1; p = 0,046). Ta OŠS pozna precej večji delež učiteljev razrednega pouka
kot slovenščine. Glede poznavanja drugih OŠS med učitelji ni statistično pomembne razlike.
Večina učiteljev, ne glede na poklic, ne pozna drugih OŠS.
Nato smo združili podatke o poznavanju OŠS, in sicer tako, da smo upoštevali, ali posameznik
pozna vsaj en OŠS, in to primerjali s poklicem. Ugotovili smo, da med poznavanjem OŠS in
poklicem učitelja ne obstaja statistično pomembna razlika (χ2 = 3,731; g = 1; p = 0,053). V
našem vzorcu sicer pozna vsaj en OŠS 69,7 % učiteljev razrednega pouka in 51,6 % učiteljev
slovenščine.

8.7.2.2 Drugi sklop raziskovalnih vprašanj


Ali učitelji spodbujajo učence k rabi enojezičnih slovenskih slovarjev pri pouku in doma?
Če jih, pri katerih dejavnostih, za kateri namen in pri katerih predmetih?



Katera različica slovarja prevladuje pri pouku – knjižna ali elektronska?



Ali se raba slovarja pri pouku in doma, pri dejavnostih, za posamezni namen in pri
predmetih razlikuje glede na razred?

V okviru 2. sklopa raziskovalnih vprašanj smo predstavili odgovore učiteljev na naslednja
anketna vprašanja:
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 Kateri slovar uporabljajo učenci (ob Vaši pomoči) pri pouku? (13. vprašanje)
 Navedite konkreten primer, kdaj oz. pri kateri dejavnosti spodbujate učence k rabi slovarja pri pouku. (14.
vprašanje)
 Pri katerih dejavnostih uporabljajo učenci slovar pri pouku? (18. vprašanje)
 S katerim namenom uporabljajo učenci (ob Vaši pomoči) slovar pri pouku? (16. vprašanje)
 Prosim, če navedete kakšno besedo, ki jo učenci pri pouku iščejo v slovarju. (17. vprašanje)
 Pri katerih predmetih in kako pogosto učenci (ob Vaši pomoči) uporabljajo slovar? (19. vprašanje)
 Pri katerem delu pouka slovenščine učenci uporabljajo slovar? (20. vprašanje)
 Ali spodbujate učence k samostojni rabi slovarja/slovarjev doma? (15. vprašanje)

Podatki o rabi slovarjev od 1. do 6. razreda so grafično prikazani z Grafom 8.7 in številčno v
Preglednici 8.9.219

Raba slovarjev pri pouku
Raba pri pouku v %

100
80

1. razred

60

2. razred

40

3. razred

20

4. razred
5. razred

0

6. razred
Skupaj

Slovar
Graf 8.7: Raba posameznih slovarjev pri pouku od 1. do 6. razreda

Odgovore o posameznih različicah SSKJ in SP smo združili v dve kategoriji. Učitelje smo razvrstili v skupine
glede na to, v katerem razredu poučujejo, in sicer: v 1., 2., 3., 4., 5. ali 6. Učitelji razrednega pouka navadno
poučujejo v enem razredu, 15 pa jih je označilo, da so v šol. letu 2014/15 poučevali v več razredih. Te smo iz
primerjav glede na razred izključili, prav tako nismo upoštevali treh učiteljev razrednega pouka, ki so poučevali v
6. razredu. Učitelji slovenščine, ki so sodelovali v anketi, so poučevali v šol. letu 2014/15 v več kot enem razredu
od 6. do 9. razreda, vsi pa so poučevali vsaj v 6. razredu. Med primerjanjem posameznih spremenljivk glede na
razred poučevanja smo zato navedli 6. razred.
219
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Preglednica 8.9: Raba slovarjev pri pouku
1. r.
Slovar

SSKJ

SP

Fran

MMS

MPS

MS

BN

OŠS
sploh
Noben

Raba

Štev.

2. r.
Štev.

3. r.
Štev.

10

f
(%)
50

4. r.
Štev.

19

f
(%)
90,5

5. r.
Štev.

19

f
(%)
95

6. r.

Skupaj

Štev.

f (%)

Štev.

30

f
(%)
100

28

100

Statistično pomembna razlika?

DA

11

f
(%)
28,2

NE

28

71,8

10

50

2

9,5

1

5

0

0

0

0

41

25,9

(χ2 = 76,520; g = 5; p = 0,000)

DA

1

2,6

1

5

6

28,6

5

25

7

23,3

22

78,6

42

26,6

DA

NE

38

97,4

19

95

15

71,4

15

75

23

76,7

6

21,4

116

73,4

(χ2 = 55,310; g = 5; p = 0,000)

DA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

17,9

5

3,2

NE

39

100

20

100

21

100

20

100

30

100

23

82,1

153

96,8

(2î = 18,095; g = 5; p = 0,003)

DA

5

12,8

4

20

2

9,5

1

5

3

10

2

7,1

17

10,8

NE

NE

34

87,2

16

80

19

90,5

19

95

27

90

26

92,9

141

89,2

(2î = 2,949; g = 5; p = 0,708)

DA

14

35,9

3

15

2

9,5

2

10

5

16,7

0

0

26

16,5

DA

NE

25

64,1

17

85

19

90,5

18

90

25

83,3

28

100

132

83,5

(2î = 20,225; g = 5; p = 0,001)

DA

1

2,6

0

0

1

4,8

0

0

2

6,7

2

7,1

6

3,8

NE

38

97,4

20

100

20

95,2

20

100

28

93,3

26

92,9

152

96,2

(2î = 4,572; g = 5; p = 0,470)

DA

7

17,9

2

10

6

28,6

1

5

2

6,7

2

7,1

20

12,7

NE

NE

32

82,1

18

90

15

71,4

19

95

28

93,3

26

92,9

138

87,3

(2î = 8,144; g = 5; p = 0,148)

DA

18

46,2

6

30

7

33,3

4

20

10

33,3

4

14,3

49

31

NE

NE

21

53,8

14

70

14

66,7

16

80

20

66,7

24

85,7

109

69

(χ2 = 9,112; g = 5; p = 0,105)

DA

17

43,6

7

35

2

9,5

1

5

0

0

0

0

27

17,1

DA

NE

22

56,4

13

65

19

90,5

19

95

30

100

28

100

131

82,9

(2î = 44,033; g = 5; p = 0,000)

125

117

f
(%)
74,1

DA

DA

NE

SSKJ uporablja pri pouku v 3. razredu 90,5 % učiteljev, v 4. razredu 95 % učiteljev, v 5. in 6.
razredu pa vsi anketirani. Uporablja ga tudi polovica učiteljev, ki poučujejo v 2. razredu, in
28,2 % učiteljev v 1. razredu. Pri rabi SSKJ obstaja statistično pomembna razlika glede tega, v
katerem razredu se uporablja (χ2 = 76,520; g = 5; p = 0,000), in sicer v primerjavi med učitelji
v 1. in 2. razredu ter vsemi drugimi. Raba SSKJ narašča z razredom; uporablja se predvsem od
3. razreda dalje.

SP se pri pouku uporablja predvsem v 6. razredu (78,6 %), v 3., 4. in 5. razredu ga uporablja
približno četrtina učiteljev, v 1. in 2. razredu skoraj nihče. Med rabo SP in razredom, v katerem
poučujejo učitelji, obstaja statistično pomembna razlika (χ2 = 55,310; g = 5; p = 0,000). Raba
SP narašča z razredom.
Slovarsko spletišče Fran se od 1. do 5. razreda ne uporablja, uporablja pa ga 17,9 % učiteljev
v 6. razredu. Med rabo Frana in razredom, v katerem učitelji poučujejo, obstaja statistično
pomembna razlika (2î = 18,095; g = 5; p = 0,003). Uporablja ga malo učiteljev, in še to le v 6.
razredu.
Izmed OŠS se pri pouku največ uporablja MPS, predvsem v 1. razredu (35,9 %). Od 2. do 5.
razreda ga uporablja od 9,5 do 16,7 % učiteljev, medtem ko se v 6. razredu ne uporablja. Med
rabo MPS in razredom, v katerem poučujejo učitelji, obstaja statistično pomembna razlika
(2î = 20,225; g = 5; p = 0,001).
MMS uporablja pri pouku le 10,8 % učiteljev. Med rabo MMS in razredom, v katerem učitelji
poučujejo, ni statistično pomembne razlike (2î = 2,949; g = 5; p = 0,708). Velika večina
učiteljev, ne glede na razred, je namreč odgovorila, da MMS pri pouku ne uporabljajo.
MS uporabljata le posamezna učitelja v 1. in 3. razredu ter po dva učitelja v 5. in 6. razredu.
Med rabo MS in razredom ni statistično pomembne razlike (2î = 4,572; g = 5; p = 0,470).
BN uporablja največji delež učiteljev v 3. (28,6 %) in 1. razredu (17,9 %); v drugih razredih
uporabljata ta priročnik po en ali dva učitelja. Med rabo BN in razredom ni statistično
pomembne razlike (2î = 8,144; g = 5; p = 0,148).
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En učitelj iz 3. razreda je omenil, da pri pouku uporabljajo razredni slovar težkih besed
(nagajivk), dva učitelja slovenščine pa Slovenski etimološki slovar. Verjetno se pri pouku v več
primerih uporabljajo »razredni slovarji«, vendar učitelji tega niso omenili.
Da pri pouku ne uporabljajo nobenega slovarja, je odgovoril največji delež učiteljev 1. razreda
(43,6 %) in nekoliko manj učiteljev 2. razreda (35 %). Vsi, ki poučujejo v 5. ali 6. razredu, pri
pouku uporabljajo vsaj enega izmed navedenih slovarjev, enako velja za veliko večino učiteljev
v 3. (90,5 %) in 4. razredu (95 %). Med nerabo slovarja in razredom, v katerem poučujejo
učitelji, obstaja statistično pomembna razlika (2î = 44,033; g = 5; p = 0,000); raba slovarja pri
pouku narašča z razredom. Spodbudno je, da se vsaj eden izmed slovarjev pri pouku uporablja
že od 3. razreda dalje v veliki večini primerov ali v vseh primerih.
Če povzamemo, smo ugotovili, da se raba SSKJ, SP in Frana pri pouku statistično pomembno
razlikuje glede na razred. Raba SSKJ in SP narašča z razredom, Fran se uporablja le v 6.
razredu. Pri rabi posameznih OŠS ni statistično pomembne razlike med razredi; ti se na splošno
v veliki večini ne uporabljajo. Izjema je MPS; raba tega se razlikuje glede na razred, in sicer ga
največji delež učiteljev uporablja v 1. razredu, v 6. razredu pa se ne uporablja.
Večina učiteljev (61,4 %) je odgovorila, da se pri pouku uporabljajo slovarji v elektronski
obliki, skoraj polovica učiteljev (46,2 %) pa, da se uporabljajo slovarji v knjižni obliki (Graf
8.8).220

Oblika slovarja

Raba slovarja glede na obliko
Knjižna oblika slovarja

46,2 %

Elektronska oblika slovarja

61,4 %

0

20

40
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80

100

Delež rabe slovarja v %
Graf 8.8: Raba slovarja pri pouku glede na obliko

Upoštevali smo samo odgovore o SSKJ, SP in Franu. OŠS smo pri tej primerjavi izključili, ker so samo v
knjižni obliki.
220
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V vseh razredih razen v 6. večji delež učiteljev uporablja elektronsko različico slovarjev.
Največja razlika je pri učiteljih v 3. razredu: knjižno različico jih uporablja 38,1 %, elektronsko
pa 81 % (Graf 8.9).

Raba slovarja glede na obliko in razred
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Graf 8.9: Raba slovarja glede na obliko v posameznem razredu

Med rabo določene oblike slovarja in razredom, v katerem se uporablja, obstaja statistično
pomembna razlika (Preglednica 8.10). Raba knjižne različice slovarjev z razredi narašča, raba
elektronske pa je precej večja od 3. do 6. razreda v primerjavi s 1. in 2. razredom.
Preglednica 8.10: Raba knjižne in elektronske oblike slovarja v posameznih razredih
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5; p = 0,000)
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Slovar se pri pouku uporablja pri branju oz. obravnavi raznih besedil (tako je odgovorilo 46,56
% učiteljev), kadarkoli učenci ne razumejo kakšne besede (17,24 %), ko se učijo rabe slovarja
(12,07 %), ko obravnavajo novo snov pri raznih predmetih (npr. spoznavanje okolja, družba,
matematika) (10,34 %) ali ko morajo učenci sami kaj napisati (8,62 %) (Preglednica 8.11).

Preglednica 8.11: Raba slovarja pri posameznih dejavnostih pri pouku
Št. odgovorov

Dejavnost

f (%)

Branje besedila

27

46,56 %

Kadarkoli učenci ne razumejo kakšne besede

10

17,24 %

Učenje rabe slovarja

7

12,07 %

Obravnava nove snovi pri raznih predmetih

6

10,34 %

Pisanje

5

8,62 %

Drugo

5

8,62 %

Velika večina učiteljev je odgovorila, da učenci uporabljajo slovar predvsem za dekodiranje
(86,3 %), 8,4 % učiteljev pa je odgovorilo, da si učenci z njim pomagajo pri tvorjenju besedil
(Preglednica 8.12). Med rabo slovarja za dekodiranje/enkodiranje in razredom ne obstaja
statistično pomembna razlika (2î = 8,148; g = 10; p = 0,614).

Preglednica 8.12: Raba slovarja za dekodiranje/enkodiranje glede na razred
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NE (2î = 8,148; g = 10; p = 0,614)

Velika večina učiteljev je odgovorila, da učenci pri pouku uporabljajo slovar za to, da v njem
preverijo pomen besede (89,3 %) (Graf 8.10 in Preglednica 8.13). Po mnenju večine učenci v
slovarju preverjajo pravilen zapis besed (77,1 %), najmanjši delež učiteljev pa je odgovoril, da
preverjajo izgovor besede (12,2 %).
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Namen rabe slovarja glede na razred
100

Delež v %

80
60
40
20
0
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Skupaj

Razred
Zapis

Izgovor

Slovnična oblika

Pomen

Raba

Kolokacija

Frazem

Drugo

Graf 8.10: Namen rabe slovarja glede na razred

Pri preverjanju zapisa besede ne obstaja statistično pomembna razlika glede na razred
(2î = 9,888; g = 5; p = 0,078). Ta namen rabe slovarja so v največjem deležu omenili učitelji 3.
razreda (94,7 %); to si razlagamo s tem, da je zapis besed za učence ob koncu obdobja
opismenjevanja zelo pomemben.
Učenci najmanjkrat uporabljajo slovar za to, da v njem preverijo izgovor besede; v prvih dveh
razredih slovarja za to sploh ne uporabljajo. Raba v ta namen je pogostejša v 6. razredu. Med
tem namenom in razredi obstaja statistično pomembna razlika (2î = 20,619; g = 5;
p = 0,001). Razumljivo je, da izgovor preverjajo predvsem v višjih razredih; mlajši učenci
namreč ne poznajo naglasnih znamenj, še šestošolci jih ne.
Med rabo slovarja za preverjanje pomena besed in razredom obstaja statistično pomembna
razlika (2î = 22,851; g = 5; p = 0,000). Slovar uporabljajo za preverjanje pomena besede skoraj
vsi od 2. do 6. razreda, v 1. razredu pa je tako odgovorilo 59,1 % učiteljev. Precej manjši delež
v 1. razredu v primerjavi z ostalimi razredi povezujemo s tem, da učenci v 1. razredu še ne znajo
(dobro) brati.
Raba slovarja za to, da učenci v njem preverijo, kako se neka beseda uporablja, je najpogostejša
v 6. razredu (64,3 %). Pri tem obstaja statistično pomembna razlika glede na razred (χ2 =
20,543; g = 5; p = 0,001). Od 1. do 4. razreda se slovar v ta namen uporablja precej manj.

130

Za to, da učenci v slovarju preverijo kakšen frazem, se slovar največkrat uporablja v 6. razredu
(71,4 %) in precej manjkrat od 1. do 5. razreda (do 16,7 %). Tako obstaja statistično pomembna
razlika (2î = 8,743; g = 5; p = 0,120).
Med rabo slovarja za to, da učenci v njem preverijo kakšno kolokacijo, in razredom ni
statistično pomembne razlike (2î = 4,572; g = 5; p = 0,470). Za to se slovar v vseh razredih na
splošno malo uporablja (od 10,5 % v 4. razredu do 28,6 % v 6. razredu).
Raba slovarja za to, da učenci v njem preverijo kakšno slovnično obliko, z razredom narašča;
v ta namen se najmanjkrat uporablja v 1. razredu (4,5 %), največkrat pa v 6. razredu (57,1 %).
Med

tem

namenom

in

razredom

obstaja

statistično

pomembna

razlika

(χ2 = 21,632; g = 5; p = 0,001). To je razumljivo, saj z razredom narašča poznavanje oz.
zavedanje slovničnih oblik.
Slovar se po navedbah učiteljev pri pouku uporablja še za iskanje sopomenk, besed iste besedne
družine, za iskanje knjižnih besed namesto narečnih ali pogovornih in za učenje rabe slovarja.
Nekdo je napisal, da učenci v slovarju preverjajo deljenje besed ali zapis lastnih imen, čeprav
prvo v slovenskih slovarjih ni zaznamovano.
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Preglednica 8.13: S katerim namenom uporabljajo učenci slovar pri pouku
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f (%)

DA

13

59,1

11

84,6

18

94,7

16

84,2

21

70

NE

9

40,9

2

15,4

1

5,3

3

15,8

9

DA

0

0

0

0

2

10,5

1

5,3

NE

22

100

13

100

17

89,5

18

DA

1

4,5

1

7,7

4

21,1

NE

21

95,5

12

92,3

15

DA

13

59,1

12

92,3

NE

9

40,9

1

DA

5

22,7

NE

17

DA

Statistično pomembna razlika?

Štev.

f (%)

22

78,6

101

77,1

30

6

21,4

30

22,9

3

10

10

35,7

16

12,2

94,7

27

90

18

64,3

115

87,8

6

31,6

12

40

16

57,1

40

30,5

78,9

13

68,4

18

60

12

42,9

91

69,5

17

89,5

18

94,7

29

96,7

28

100

117

89,3

7,7

2

10,5

1

5,3

1

3,3

0

0

14

10,7

1

7,7

7

36,8

4

21,1

16

53,3

18

64,3

51

38,9

77,3

12

92,3

12

63,2

15

78,9

14

46,7

10

35,7

80

61,1

3

13,6

0

0

3

15,8

2

10,5

7

23,3

8

28,6

23

17,6

NE

19

86,4

13

100

16

84,2

17

89,5

23

76,7

20

71,4

108

82,4

DA

2

9,1

2

15,4

2

10,5

3

15,8

5

16,7

20

71,4

34

26

NE

20

90,9

11

84,6

17

89,5

16

84,2

25

83,3

8

28,6

97

74

DA

1

4,5

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3,6

2

1,5

NE

21

95,5

13

100

19

100

19

100

30

100

27

96,4

129

98,5

Pomen

Raba

Kolokacija

Frazem

Drugo

132

f (%)
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Učitelje smo prosili, da naj napišejo kakšno besedo, ki jo učenci iščejo v slovarju. Navedene
besede/besedne zveze smo poskušali razvrstiti v nekaj skupin.221 Učenci iščejo:
 besede, ki poimenujejo preteklo stvarnost oz. stvarnost, ki večini sodobnih učencev ni
poznana: butara, dereze, kašča, kopun, koštrun, malha, oljenka, petrolejka, punt;
 starejše besede: čarobnica, duri, jeti 'začeti';
 prevzete in/ali strokovne besede: animiran, apokalipsa, apretiranje, barbarski,
dialektičnomaterialističen, distribucija, dvoživka, ebenovina, empatija, eskadrilja, flota,
fotosinteza, hamartija, humanitaren, kanon, kondenzacija, konfinacija, legionar,
melanholija, meteorolog, nomad, orientacija, paviljon, ploščina, postrojen, premiera,
publikacija, repriza, sangviničen, sesalec, skafander;
 besede, ki so težje zaradi zapisa: bonbon/bombon, bržkone, črnec, glasba, gozd, gumb,
hrbtenica, kdo, knjiga, knjižnica, konj, medved, nekdo, odpadki, pisal, popoln, potrebščine,
predsednik, risal, septembrski, stol, usesti se, volk, zajedavec/zajedalec, zajtrk, življenje,
življenjski;
 besedne zveze: cehovska pravila, garni hotel, jaga baba, južni tečaj;
 frazeme/pregovore: laž ima kratke noge;
 besede, ki se zaradi zaznamovanosti redkeje uporabljajo: baba (slabš.), borša (pog.),
coprnica (pog.), emšo (pog.), hram (nar.), izba (knjiž.), jek (knjiž.), kanon (pog.), koprena
(knjiž.), livada (knjiž.), log (knjiž.), marela (nižje pog.), mlinščica (knjiž.), moder (knjiž.),
nadobudnež (knjž.), prelisičiti (ekspr.), pretentati (ekspr.), pretuhtati (pog.), rabuka (pog.),
špajza, ujma (knjiž.), ukloniti se (knjiž.), vzhičen (knjiž.);
 blizuzvočnice: delaven/deloven, vstaviti/ustaviti;222
 enakoizraznice: plot/plod;
 »navadne« besede: copata, česen, dolžnost, kenguru, marsovec, pesem, potok, premog,
regrat, ričet, učinkovito, zdravilišče;
 besede, katerih raba je omejena (besedilno ali besednozvezno): bob, huškniti, ihta,
iskriti se, izmikati, klestiti, limanice, pijavka, prekla, šilo, vegast;
 besede, ki jih verjetno ne poznajo, ker se uporabljajo manj pogosto: arena, avla, bala,
bistroumen, čeber, dota, gaj, gospodarstvo, hudomušno, jagned, kaniti, lakomnost, maron,

Razvrstili smo vse besede, ki so jih učitelji napisali. Razvrstitev je subjektivna, ker ne vemo, čemu so iskali
določene besede, npr. za preverjanje zapisa ali pomena.
222
Menimo, da preverjajo blizuzvočnice zaradi pomena in zapisa.
221
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martinovanje, naglica, naglo, namrgoditi, obubožan, osoren, plemenitost, preperevanje,
pročelje, razbliniti, resje, snubljenje, spokojnost, škrlatno, vranica, zalučati, zarja;
 neologizme iz umetnostnih besedil: ščeper;
 zemljepisna lastna imena: Rudno polje, Goriška brda.
Posamezni učitelji so napisali, da učenci v slovarju preverjajo »starinske« oz. »starejše« besede,
»besede nagajivke« in »pomen besed iz berila«. S seznama besed, ki so jih navedli, je razvidno,
da najpogosteje preverjajo samostalnike, nato glagole in pridevnike, manj pogosto prislove,
zelo redko zaimke (kdo in nekdo), besedne zveze in frazeme.
Učenci torej uporabljajo slovar za različne namene. Prevladujoče preverjajo pomen besed, in
sicer tistih, ki so povezane z branjem določenega besedila.
Zanimalo nas je, pri katerih predmetih uporabljajo slovar in kako pogosto.223 Podatki so
prikazani z Grafom 8.11.
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Graf 8.11: Raba slovarja pri posameznih predmetih

V vprašalniku smo navedli vse predmete, ki se poučujejo od 1. do 6. razreda. Pri obdelavi podatkov smo izločili
tiste, ki jih anketiranci ne poučujejo, ker jih poučujejo predmetni učitelji, tj. geografija, zgodovina, naravoslovje
ter tehnika in tehnologija. Slednja predmeta bi v 6. razredu sicer lahko poučevali učitelji razrednega pouka, vendar
so v naši anketi kot učitelji v 6. razredu sodelovali učitelji slovenščine, ti pa omenjenih predmetov ne morejo
poučevati. Pri predmetu spoznavanje okolja smo upoštevali odgovore učiteljev razrednega pouka, ki poučujejo v
1., 2. ali 3. razredu. Pri predmetih, ki se poučujejo od 1. do 9. razreda, smo upoštevali samo odgovore učiteljev
razrednega pouka, ker jih učitelji slovenščine ne morejo poučevati. To velja za naslednje: matematika, glasbena
umetnost, likovna umetnost in šport. Vse odgovore smo upoštevali le pri predmetu slovenščina.
223
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Velika večina učiteljev je odgovorila, da z učenci uporabljajo slovar pri slovenščini (84,1 %).
večina pri družbi (68,3 %) ter naravoslovju in tehniki (63,5 %), polovica pri spoznavanju okolja.
Manj kot polovica učiteljev z učenci uporablja slovar pri matematiki, gospodinjstvu, likovni
umetnosti, glasbeni umetnosti, najmanj pa pri športu (13,8 %).
Če so odgovori učiteljev iskreni, je spodbudno, da z učenci v precejšnjem deležu uporabljajo
slovar ne samo pri slovenščini, ampak tudi pri drugih predmetih, tj. družbi, naravoslovju in
tehniki, spoznavanju okolja (Graf 8.12). Pri teh v primerjavi s slovenščino uporabljajo slovar
občasno, pri ostalih pa redko.224
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Graf 8.12: Pogostost rabe slovarja pri posameznem predmetu

Največ učiteljev je odgovorilo, da z učenci uporabljajo slovar pri slovenščini. Zanimalo nas je,
ali se pogostost rabe slovarja pri slovenščini razlikuje glede na razred.

Na vprašanje o tem, kako pogosto uporabljajo slovar pri posameznem predmetu, niso odgovarjali tisti učitelji,
ki so že prej navedli, da slovarja pri pouku ne uporabljajo.
224

135

Preglednica 8.14: Pogostost rabe slovarja pri slovenščini
Pogostost/Razred
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Večina učiteljev, ki so odgovorili, da z učenci uporabljajo slovar pri slovenščini, je odgovorila,
da ga uporabljajo pogosto (54,6 %), občasno ga uporablja 43,8 %. Dva učitelja sta odgovorila
redko. Med pogostostjo rabe slovarja pri slovenščini in razredom obstaja statistično pomembna
razlika (2î = 18,425; g = 10; p = 0,048). Večina učiteljev 3., 5. in 6. razreda je odgovorila, da
slovar pri slovenščini uporabljajo pogosto, večina učiteljev 1., 2. in 4. razreda pa, da ga
uporabljajo občasno.
Večina učiteljev, ne glede na razred, je odgovorila, da uporabljajo slovar pri jezikovnem in
književnem delu pouka (58 %) (Preglednica 8.15). Med rabo slovarja pri posameznem delu
pouka in razredom ne obstaja statistično pomembna razlika (2î = 9,345; g = 10; p = 0,500).
Preglednica 8.15: Raba slovarja pri posameznem delu pouka pri slovenščini
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52,6 %

63,2 %

60,0 %

64,3 %

58,0 %

NE (2î = 9,345; g = 10; p = 0,500)

Učitelji spodbujajo učence k rabi slovarja tudi doma, in sicer velika večina v 3. razredu
(85,7 %), skoraj vsi v 4. (95 %) in 5. razredu (96,7 %) ter vsi v 6. razredu (Preglednica 8.16).
Deleža učiteljev 1. (64,1 %) in 2. razreda (55 %) sta v primerjavi z deleži učiteljev v višjih
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razredih precej nižja, zato med njimi obstaja statistično pomembna razlika (2î = 35,237; g = 5;
p = 0,000); spodbujanje učiteljev k rabi slovarja doma narašča z razredom.
Preglednica 8.16: Spodbujanje učencev k rabi slovarjev doma glede na to, v katerem razredu poučuje učitelj
Razred

Spodbujanje
1.
DA
NE
Skupaj

2.

Štev.

25

f (%)

64,1 %

Štev.

14

f (%)

35,9 %

Štev.

39

f (%)

3.

11

4.
18

55 % 85,7 %
9

5.

19

6.
29

1

1

45 % 14,3 %

5%

3,3 %

20

30

21

28

130

95 % 96,7 % 100 % 82,3 %

3

20

Skupaj

0

28

0 % 17,7 %
28

158

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Statistično pomembna razlika? DA (2î = 35,237; g = 5; p = 0,000)

8.7.2.3 Tretji sklop raziskovanih vprašanj


Ali učitelji učijo učence uporabljati slovar?



Ali učenci po mnenju učiteljev radi uporabljajo slovar?



Katere težave imajo po mnenju učiteljev učenci pri rabi slovarja?



Ali se učenje rabe slovarja, veselje do nje in težave pri njej razlikujejo glede na razred?

V okviru 3. sklopa raziskovalnih vprašanj smo predstavili odgovore učiteljev na naslednja
anketna vprašanja:
 Ali učence učite uporabljati slovar? Če da, kako, če ne, zakaj ne? (21., 22. in 23. vprašanje)
 Ali učenci pri pouku radi uporabljajo slovar? (25. vprašanje)
 Katere težave imajo učenci pri rabi slovarja? (24. vprašanje)

Upoštevali smo odgovore 131 učiteljev, ki so že prej odgovorili, da uporabljajo slovar pri
pouku. Iz Preglednice 8.17 je razvidno, da velika večina učiteljev 1., 2. in 5. razreda ter vsi
učitelji 3., 4. in 6. razreda učijo učence, kako se uporablja slovar. Med učenjem rabe slovarja in
razredom obstaja statistično pomembna razlika (2î = 12,040; g = 5; p = 0,034).
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Preglednica 8.17: Učenje rabe slovarja
Učenje rabe slovarja/razred
Štev.
DA

%

1.

2.

%

Statistično pomembna razlika?

4.

5.

6.

Skupaj

19

11

19

19

27

28

123

86,4 %

84,6 %

100 %

100 %

90 %

100 %

93,9 %

3

2

0

0

3

0

8

13,6 %

15,4 %

0%

0%

10 %

0%

6,1 %

Štev.
NE

3.

DA (2î = 12,040; g = 5; p = 0,034)

Največji delež učiteljev je napisal, da učence učijo rabe slovarja z zgledom oz. tako, da skupaj
z učenci poiščejo besedo, preberejo razlago pomena ali poiščejo druge podatke. Nekateri najprej
pokažejo sami, nato iskanje besed zaupajo učencem. Ti iščejo besede v skupinah, dvojicah ali
samostojno.
Največkrat se učijo rabe slovarja, ko naletijo na kakšno besedo, ki je ne razumejo, nekateri
učitelji pripravijo učne liste z nalogami ali učenju rabe slovarja namenijo posebno uro.
Tisti, ki učencev ne učijo rabe slovarja, so za to navedli različne razloge:
a) učenci v 1. razredu še niso opismenjeni, npr. Otroci so v 1. razredu še premajhni za tovrstno
učenje;225
b) učenje o rabi slovarja je za prvošolce prezahtevno, npr. Učence seznanim s samim slovarjem,
sami so še v procesu opismenjevanja in zato jih o sami uporabi še ne učim. Učila bi jih v 3. in
višjih razredih, ko so že opismenjeni;
c) za to ni časa, npr. Za to žal ob zahtevah učnega načrta in že narejene letne priprave na pouk
ne ostane časa;226
č) slovar se v 1. in 2. razredu ne uporablja, npr. V prvem in drugem razredu se ga še ne
uporablja;
d) učenci slovar (v 5. razredu) že znajo uporabljati, npr. Zato, ker ga že znajo uporabljati;
e) v razredu nimajo dovolj slovarjev oz. učenci doma nimajo vsi dostopa do spleta, npr. Ker je
učencev zelo veliko -26, mi pa imamo en sam slovar. Preko spleta občasno uporabljamo slovar
in takrat jim povem, kako se išče; Ker nimajo vsi spletnega dostopa ali SSKJ doma;

225
226

Odgovori so v taki obliki, kot so jih napisali anketiranci.
Tako je odgovoril učitelj, ki poučuje v 5. razredu.
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f) učitelj na rabo slovenskega razlagalnega slovarja sploh ni pomislil, npr. Niti ne vem. Ga učim
uporabljati pri TJA, pri SLJ ... pa kot da to nikoli ne pride na vrsto. Ste mi dali v razmislek, da
ga bom še letos, zdaj proti koncu leta, ko imamo še nekaj časa.227
Največji delež učiteljev je odgovoril, da večina učencev rada uporablja slovar (65,4 %), 20,8 %
učiteljev pa, da to počnejo z veseljem le redki (Preglednica 8.18).228
Preglednica 8.18: Ali učenci pri pouku radi uporabljajo slovar
Razred

1.

Štev.
Vsi
Večina

%

Nihče

%

5.

6.

Skupaj

3

3

3

8

17

0,0 %

0,0 %

16,7 %

15,8 %

10,0 %

28,6 %

13,1 %

13

8

11

13

22

18

85

59,1 %

61,5 %

61,1 %

68,4 %

73,3 %

64,3 %

65,4 %

8

5

4

3

5

2

27

36,4 %

38,5 %

22,2 %

15,8 %

16,7 %

7,1 %

20,8 %

1

0

0

0

0

0

1

4,5 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,8 %

Štev.
%

4.

0

Štev.
Redki

3.

0

Štev.
%

2.

Da bi lažje primerjali, ali se učenci pri tem razlikujejo glede na razred, smo združili prva dva
(Da, (skoraj) vsi in Da, večina) in druga dva odgovora (Ne, le redki in Ne, nobeden) (Graf 8.13).

Priljubljenost rabe slovarja med učenci
92,9 %

Delež učencev v %

100 %
77,8 %

80 %
60 %

59,1 %

84,2 %

83,3 %

78,5 %

61,5 %

40,9 %

38,5 %

40 %

22,2 %

15,8 %

20 %

21,5 %

16,7 %
7,1 %

0%
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Skupaj

Razred
Učenci radi uporabljajo slovar.

Učenci slovarja ne uporabljajo radi.

Graf 8.13: Priljubljenost rabe slovarja med učenci

227
228

Tako je odgovoril učitelj, ki poučuje od 3. do 5. razreda.
Treba je upoštevati, da gre za odgovore in mnenje učiteljev.
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Delež učencev, ki slovar radi uporabljajo, z razredi narašča, npr. v 1. razredu z veseljem
uporablja slovar 59,1 % učencev, v 6. razredu pa 92,9 % učencev. Med tem, ali učenci radi
uporabljajo slovar, in razredom obstaja statistično pomembna razlika (2î = 11,284; g = 5; p =
0,046). Delež šestošolcev, ki radi uporabljajo slovar, je precej višji kot npr. delež prvošolcev.
Učitelje smo prosili, da naj označijo, katere težave imajo učenci pri rabi slovarja in kako pogoste
so. Anketiranci so lahko označili več težav hkrati. Z Grafom 8.14 je predstavljeno, kolikšen
delež učiteljev je izbral posamezno težavo, in sicer ne glede na to, v katerem razredu poučujejo
in kako pogosta je težava.

Težave učencev pri rabi slovarja
Ne obvladajo abecednega reda.

69,0 %

Kljub temu da obvladajo abecedni red, ne znajo
poiskati besede.

69,6 %

Težava

Besede ne znajo poiskati, ker ne vedo, kako se
pravilno napiše.

65,8 %

Ne znajo uporabljati računalnika.

58,9 %

Ne razumejo pomenske razlage v slovarju.

71,5 %

Ne vedo, kaj pomenijo določeni kvalifikatorji v
slovarju.

73,4 %

Drugo.

1,9 %
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Delež v %
Graf 8.14: Težave učencev pri rabi slovarja

Po mnenju učiteljev ima največ učencev težave pri rabi slovarja, ker ne vedo, kaj pomeni
določen kvalifikator (73,4 %) ali ker ne razumejo pomenske razlage (71,5 %). Težave jim
predstavlja tudi iskanje besede, najmanjši delež učencev pa ima težave, ker ne znajo uporabljati
računalnika (58,9 %).
Z grafi 8.15–8.20 je prikazano, kako pogosta je posamezna težava učencev v posameznem
razredu. V Preglednici 8.19 so predstavljeni številčni podatki in statistično pomembna razlika
med težavo in razredom. Upoštevani so odgovori učiteljev, ki so težavo izbrali, ne pa tudi tistih,
ki je niso.
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Preglednica 8.19: Pogostost posamezne težave pri rabi slovarja glede na razred
Težava

Pogostost
Pogosto

Razred
Štev.
%

Občasno
Ne obvladajo abecednega reda.

Štev.
%

Redko

Štev.
%

Pogosto

Štev.
%

Kljub temu da obvladajo
abecedni red, ne znajo poiskati
besede.

Občasno

Štev.
%

Redko

Štev.
%

Pogosto

Štev.
%

Besede ne znajo poiskati, ker ne
vedo, kako se pravilno napiše.

Občasno

Štev.
%

Redko

Štev.
%

Pogosto
Ne znajo uporabljati
računalnika.

Štev.
%

Občasno

Štev.
%

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Skupaj

8

2

1

1

5

5

22

40 %

18,2 %

7,7 %

5,9 %

20,8 %

20,8 %

20,2 %

10

6

7

7

9

9

48

50 %

54,5 %

53,8 %

41,2 %

37,5 %

37,5 %

44 %

2

3

5

9

10

10

39

10 %

27,3 %

38,5 %

52,9 %

41,7 %

41,7 %

35,8 %

8

4

1

3

4

5

25

44,4 %

33,3 %

7,7 %

18,8 %

16,7 %

18,5 %

22,7 %

8

7

8

9

14

14

60

44,4 %

58,3 %

61,5 %

56,3 %

58,3 %

51,9 %

54,5 %

2

1

4

4

6

8

25

11,1 %

8,3 %

30,8 %

25 %

25 %

29,6 %

22,7 %

5

0

3

2

0

2

12

29,4 %

0%

21,4 %

14,3 %

0%

8,7 %

11,5 %

9

8

8

5

11

10

51

52,9 %

72,7 %

57,1 %

35,7 %

44 %

43,5 %

49 %

3

3

3

7

14

11

41

17,6 %

27,3 %

21,4 %

50 %

56 %

47,8 %

39,4 %

3

2

1

0

0

0

6

17,6 %

20 %

9,1 %

0%

0%

0%

6,5 %

9

6

4

2

3

3

27

52,9 %

60 %

36,4 %

20 %

13 %

13,6 %

29 %
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Statistično
pomembna razlika?
NE
(2î = 15,104; g = 10;
p = 0,128)

NE
(2î = 10,258; g = 10;
p = 0,418)

DA
(2î = 21,678; g = 10;
p = 0,017)

DA
(2î = 33,660; g = 10;
p = 0,000)

Težava

Pogostost
Redko

Razred
Štev.
%

Pogosto

Štev.
%

Ne razumejo pomenske razlage
v slovarju.

Občasno

Štev.
%

Redko

Štev.
%

Pogosto

Štev.
%

Ne vedo, kaj pomenijo določeni
kvalifikatorji v slovarju.

Občasno

Štev.
%

Redko

Štev.
%

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Skupaj

5

2

6

8

20

19

60

29,4 %

20 %

54,5 %

80 %

87 %

86,4 %

64,5 %

7

8

8

5

10

4

42

43,8 %

66,7 %

47,1 %

35,7 %

35,7 %

15,4 %

37,2 %

9

4

6

7
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14

54

56,3 %

33,3 %

35,3 %

50 %

50 %

53,8 %

47,8 %

0

0

3

2

4

8

17

0%

0%

17,6 %

14,3 %

14,3 %

30,8 %

15 %

8
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8

19
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50 %

91,7 %

75 %

53,3 %

65,5 %

50 %

62,1 %

8

1

2

6

8

12

37

50 %

8,3 %

12,5 %

40 %

27,6 %

42,9 %

31,9 %

0

0

2

1

2

2

7

0%

0%

12,5 %

6,7 %

6,9 %

7,1 %

6%
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Statistično
pomembna razlika?

DA
(2î = 20,596; g = 10;
p = 0,024)

NE
(2î = 15,798; g = 10;
p = 0,106)

Pogostost težave "ne obvladajo abecednega
reda"
100 %

Delež v %
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5.

6.

Skupaj

Abecedni red
Pogosto

Občasno

Redko

Graf 8.15: Pogostost težave "ne obvladajo abecednega reda"

Največji delež učiteljev 1., 2. in 3. razreda je odgovoril, da imajo učenci težave pri rabi slovarja,
ker ne obvladajo abecednega reda, občasno (50–54,5 %). Največji delež učiteljev 4., 5. in 6.
razreda pa je odgovoril, da se ta težava pri učencih pojavlja redko (41,7–52,9 %). Med
pogostostjo te težave in razredom ne obstaja statistično pomembna razlika (2î = 15,104;
g = 10; p = 0,128) (Preglednica 8.19). Pričakovali bi, da je med učenci 1. in 2. VIO večja razlika
glede neobvladanja abecednega reda.

Pogostost težave "ne znajo poiskati besede"
100 %

Delež v %

80 %
60 %
40 %
20 %
0%
1.

2.

3.

4.

5.

Iskanje besede
Pogosto

Občasno

Redko

Graf 8.16: Pogostost težave "ne znajo poiskati besede"
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6.

Skupaj

Po mnenju učiteljev ima največji delež učencev, ne glede na razred, težave z iskanjem besede
občasno (44,4–61,5 %). Med pogostostjo te težave in razredom ne obstaja statistično
pomembna razlika (2î = 10,258; g = 10; p = 0,418) (Preglednica 8.19).

Pogostost težave "zapis besede"
Delež v %

100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0%
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Skupaj

Zapis besede
Pogosto

Občasno

Redko

Graf 8.17: Pogostost težave "zapis besede"

Težava, da učenci ne znajo poiskati besede, ker ne vedo, kako se pravilno napiše, se po mnenju
večine učiteljev 1., 2. in 3. razreda pojavlja občasno (52,9–72,7 %), po mnenju največjega
deleža učiteljev 4., 5. in 6. razreda pa redko (47,8–56 %). Med pogostostjo te težave in razredom
obstaja statistično pomembna razlika (2î = 21,678; g = 10; p = 0,017) (Preglednica 8.19). To si
razlagamo s tem, da se učenci v 1. VIO še opismenjujejo.

Pogostost težave "raba računalnika"
Delež v %

100 %
50 %
0%
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Skupaj

Raba računalnika
Pogosto

Občasno

Redko

Graf 8.18: Pogostost težave "raba računalnika"

To, da učenci ne znajo uporabljati računalnika, je po mnenju večine učiteljev 1. in 2. razreda
občasno (52,9–60 %), medtem ko večina učiteljev 3.–6. razreda meni, da je ta težava pri učencih
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redka (v 3. razredu meni tako 54,5 % učiteljev, v 4., 5. in 6. razredu pa več kot 80 % učiteljev).
Med pogostostjo te težave in razredom obstaja statistično pomembna razlika (2î = 33,660; g =
10; p = 0,000) (Preglednica 8.19).

Pogostost težave "razumevanje pomenske
razlage"
Delež v %

100 %
50 %
0%
1.

2.
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4.
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6.

Skupaj

Razumevanje pomenske razlage
Pogosto

Občasno

Redko

Graf 8.19: Pogostost težave "razumevanje pomenske razlage"

Težava, da učenci ne razumejo pomenske razlage, se pri večini drugošolcev (66,7 %) in pri
največjem deležu tretješolcev (47,1 %) pojavlja pogosto, medtem ko se pri večini prvošolcev
in učencev v 2. VIO pojavlja občasno. Med pogostostjo te težave in razredom obstaja statistično
pomembna razlika (2î = 20,596; g = 10; p = 0,024); pogosteje se pojavlja v 1. kot v 2. VIO
(Preglednica 8.19).

Pogostost težave "pomen kvalifikatorjev"
100 %

Delež v %

80 %
60 %
40 %
20 %
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Pomen kvalifikatorjev
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Občasno

Redko

Graf 8.20: Pogostost težave "pomen kvalifikatorjev"
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6.

Skupaj

Težava, da učenci ne razumejo pomena kvalifikatorjev v slovarju, je pogosta pri večini učencev
v vseh razredih. Med pogostostjo te težave in razredom ne obstaja statistično pomembna razlika
(2î = 15,798; g = 10; p = 0,106) (Preglednica 8.19).
En učitelj 3. razreda je v rubriki Drugo napisal, da imajo učenci težave, ker je v sestavku preveč
informacij o eni besedi.229
Iz Preglednica 8.19 je razvidno, da je največji delež učiteljev, ne glede na razred, pri posamezni
težavi označil, da se pojavlja občasno, drugače je bilo le pri dveh. Večina učiteljev je označila,
da je težava, da učenci ne znajo uporabljati računalnika, redka (64,5 %). Težava, da učenci ne
vedo, kaj pomenijo kvalifikatorji v slovarju, pa je po mnenju večine učiteljev pogosta (62,1 %).

8.7.2.4 Četrti sklop raziskovalnih vprašanj


Ali po mnenju učiteljev potrebujemo OŠS?



Če ga, v kateri obliki naj bi bil in kaj vse naj bi vseboval?



Ali se učitelji v mnenju o potrebi OŠS, njegovi obliki in sestavinah razlikujejo glede na
razred, v katerem poučujejo?

V okviru 4. sklopa raziskovalnih vprašanj smo predstavili odgovore učiteljev na naslednja
anketna vprašanja:
 Ali menite, da potrebujemo slovar, namenjen in prilagojen učencem v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem
obdobju, tj. otroški šolski slovar? (26. vprašanje)
 V kateri obliki naj bo otroški šolski slovar? (27.–30. vprašanje)
 Ali naj bo v otroškem šolskem slovarju ilustracija ob vsakem slovarskem sestavku? (31. vprašanje)
 Kaj naj bi poleg slovarskega dela še vseboval otroški šolski slovar? (32. vprašanje)

Največji delež učiteljev meni, da potrebujemo OŠS (38,5 %), 18,4 % učiteljev meni, da
potrebujemo dva taka slovarja, 5,7 % pa, da je OŠS potreben samo v 2. VIO. Da OŠS ne
potrebujemo, ker zadostuje SSKJ, meni 16,7 % učiteljev, ker take slovarje že imamo, pa
12,1 % učiteljev.
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Verjetno je imel v mislih SSKJ ali SP.
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Mnenje učiteljev o potrebi OŠS

Mnenje o potrebi OŠS

Da.

38,5

Za 2. VIO.

5,7

Enega za 1. VIO in enega za 2. VIO.

18,4

OŠS že imamo.

12,1

Zadostuje SSKJ.

16,7

Slovarja ne potrebujemo.

1,1

Ne vem.

7,5
0

20

40

60

80

100

Delež v %
Graf 8.21: Mnenje učiteljev o tem, ali potrebujemo OŠS

Odgovore smo združili v dve skupini, in sicer v prvo skupino vse, ki menijo, da potrebujemo
OŠS, ne glede na VIO, ter v drugo vse, ki menijo, da OŠS ne potrebujemo, ne glede na razlog
(Graf 8.22). Ugotovili smo, da večina učiteljev meni, da potrebujemo OŠS (62,4 %), vendar pri
tem obstaja statistično pomembna razlika glede na razred (2î = 41,637; g = 10; p = 0,000).
Velika večina učiteljev 1. razreda meni, da ga potrebujemo (84,6 %), tako menita še slabi dve
tretjini učiteljev 3., 4. in 6. razreda (Graf 8.22). Več kot polovica učiteljev 2. in 5. razreda pa
meni, da ga ne potrebujemo.

Ali potrebujemo OŠS
100 %

84,6 %

Delež v %

80 %

65,0 %

60 %
40 %
20 %

65,0 %
56,7 %

55,0 %
45,0 %

62,4 %

43,3 %
30,0 %

25,0 %

15,4 %
0,0 %

60,7 %

0,0 %

25,0 %
14,3 %

10,0 %

5,0 %

0,0 %

31,2 %
6,4 %

0%
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Razred
OŠS potrebujemo.

OŠS ne potrebujemo.

Ne vem.

Graf 8.22: Mnenje učiteljev o tem, ali potrebujemo OŠS, glede na razred
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Skupaj

Tisti, ki menijo, da OŠS potrebujemo, so v nadaljevanju odgovarjali na vprašanja o njem.
Večina učiteljev meni, da naj bo OŠS v knjižni in elektronski različici (69,8 %), le 8,5 % pa, da
naj bo samo v elektronski obliki. Mnenje učiteljev o tem se ne razlikuje glede na razred
(2î = 3,614; g = 10; p = 0,963) (Preglednica 8.20).
Preglednica 8.20: Oblika OŠS glede na razred, v katerem poučuje učitelj
Razred

Oblika slovarja
1.
Knjižna različica
Elektronska različica
Knjižna in
elektronska različica

Število
Delež v %
Število

2

Število

5.
3

29 % 22,2 % 21,4 %

20 %

1

1

1

6,5 % 11,1 %

7,1 %

6,7 %

10

11

20

Delež v %

4.
3

2

Delež v %

6

Skupaj

6.
1

5

23

7,7 % 20,8 % 21,7 %
1

3

9

7,7 % 12,5 %

8,5 %

11

16

74

64,5 % 66,7 % 71,4 % 73,3 % 84,6 % 66,7 % 69,8 %

Delež v %

Statistično pomembna razlika?

3.

9

Število

Skupaj

2.

31

9

14

15

13

24

106

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

NE (2î = 3,614; g = 10; p = 0,963)

Prav tako ni statistično pomembne razlike med mnenjem o obliki OŠS in številom let delovne
dobe učiteljev (2î = 8,452; g = 8; p = 0,391) (Preglednica 8.21). Večina učiteljev, ne glede na
delovno dobo, meni, da naj bo OŠS v knjižni in elektronski različici.
Preglednica 8.21: Oblika OŠS glede na število let delovnih izkušenj po Hubermanu
Faze po Hubermanu

Oblika OŠS
1.
Knjižna različica
Elektronska različica
Knjižna in elektronska različica
Skupaj
Statistično značilna razlika?

Število

2.
1

3.
2

4.
9

Skupaj

5.
5

6

23

Delež v % 16,7 % 33,3 % 18,8 % 17,2 % 35,3 % 21,7 %
Število

6

1

0

9

Delež v % 16,7 % 16,7 % 12,5 %

3,4 %

0%

8,5 %

23

11

74

Število

1
4

Delež v % 66,7 %
Število

6

1
3

33

50 % 68,8 % 79,3 % 64,7 % 69,8 %
6

17

106

Delež v % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

NE (2î = 8,452; g = 8; p = 0,391)
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Učitelji so navedli naslednje vzroke, zakaj naj bo OŠS v knjižni obliki:
a) knjižna različica je dostopnejša in priročnejša za delo v razredu, npr. V razredu imamo le en
računalnik, ki ga uporablja učitelj, knjig pa lahko nabavimo več in lahko delajo v skupini ali
individualno;
b) raba knjižne oblike je zahtevnejša, obenem se učenci z njo več naučijo, npr. Moje mnenje je,
da se morajo otroci najprej znajti v knjigah, saj je tudi pot zahtevnejša; Otroci se naučijo
vrstnega reda besed. Spotoma nevede preberejo še kakšno besedo;
c) treba je spodbujati odnos do knjige, npr. Mlajše učence spodbujam k uporabi knjig in
obiskovanju knjižnice; v e-obliki naj ga uporabljajo, ko bodo bolj e-pismeni, osnova pa naj bo
knjiga;
č) posamezni drugi vzroki: otroci že preveč časa preživijo za računalnikom; ne znajo
uporabljati tehnologije; zaradi tradicije.
Nekaj učiteljev je napisalo, zakaj je primernejša elektronska različica:
a) ker je uporabnejša, npr. Ker to omogoča enostavnejšo rabo;
b) ker je dostopnejša, npr. vsi bi ga imeli doma;
c) ker je cenejša, npr. finančna nezmožnost šole, da zagotovi vsem učiteljem knjižne različice;

č) ker je treba učence navaditi na rabo računalnika, npr. navajanje na računalnik kot delovni
pripomoček; ker so vse večje potrebe po tej obliki.
Prednosti230 elektronske oz. knjižne različice, ki so jih navedli učitelji, smo združili v
Preglednici 8.22.
Preglednica 8.22: Prednosti elektronske oz. knjižne različice OŠS
Elektronska različica

Knjižna različica

 dostopnejša

 uporabna pri pouku

 uporabnejša

 primernejša za delo v skupinah

 praktična

 na voljo je več izvodov

 prijaznejša

 vsak učenec lahko sam poišče iskano besedo

 zanimivejša, deluje kot motivacija

 priročna – na knjižni polici

 omogoča projiciranje

 učenci se učijo, kako uporabljati knjige

 v šoli uporabljamo tablice

 učencem omogoča boljšo predstavo, kaj slovar je

 omogoča hitrejše iskanje

 v njej se učenci lažje orientirajo

 učenci se računalniško opismenjujejo
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Združili smo jih, ne glede na to, ali so učitelji odgovorili, da naj bo OŠS v knjižni, elektronski ali obeh različicah.
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 učenci so uspešni pri uporabi IKT

 doma nimajo vsi računalnika

 sodoben pristop

 pri rabi te so učenci aktivnejši

 primerna predvsem za delo doma

 preberejo več, ne samo iskanega

 cenovno ugodnejša

 naučijo se abecednega reda
 prvinska, lepša

 Učenci morajo znati uporabljati oboje.
 Učenci si želijo obeh različic.
 Obe različici omogočata dostopnost slovarja vsem in v vseh okoliščinah.
 Učenci se med seboj razlikujejo: nekateri raje uporabljajo elektronsko, drugi knjižno različico.

Zanimalo nas je mnenje učiteljev o tem, ali naj bo OŠS ilustriran in kaj naj vsebuje.
Večina učiteljev meni, da naj bodo ilustracije le ob nekaterih sestavkih (50,5 %); da naj v OŠS
sploh ne bo ilustracij, menijo le trije (Preglednica 8.23). Med mnenjem učiteljev o ilustracijah
v slovarju in razredom, v katerem poučujejo, ni statistično pomembne razlike
(2î = 22,843; g = 15; p = 0,088). V vzorcu nekoliko izstopajo učitelji 1. razreda, katerih večina
meni, da naj bodo ilustracije samo v slovarju za 1. VIO (53,3 %). Njihove odgovore si
razlagamo tako, da se jim zdi pomembno predvsem to, da je slovar za učence 1. VIO ilustriran,
in se niso ukvarjali z mislijo, kakšen naj bo OŠS za učence 2. VIO.
Preglednica 8.23: Ilustracije v OŠS glede na razred, v katerem učitelji poučujejo
Razred

Ali naj bodo v OŠS ilustracije?
1.
Da.

Število
Delež v %

Da, vendar samo v tistem za
učence 1. VIO.

Število

Ne, ilustracije naj bodo le ob
nekaterih sestavkih.

Število

Ne, otroški šolski slovar naj
sploh ne vsebuje ilustracij.

Število

Skupaj
Statistično značilna razlika?

Delež v %
Delež v %
Delež v %
Število
Delež v %

2.
4

3.

Skupaj

4.

5.

6.

1

0

1

1

5

12

13,3 % 11,1 %

0%

6,7 %

7,7 %

22,7 %

11,9 %

3

4

5

4

3

35

53,3 % 33,3 %

33,3 %

33,3 %

30,8 %

13,6 %

34,7 %

5

8

7

7

14

51

33,3 % 55,6 %

66,7 %

46,7 %

53,8 %

63,6 %

50,5 %

16
10
0

0

0

2

1

0

3

0%

0%

0%

13,3 %

7,7 %

0%

3%

30

9

12

15

13

22

101

100 % 100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

NE (2î = 22,843; g = 15; p = 0,088)

Večina učiteljev meni, da delovni zvezek z nalogami ni potreben (70,8 %), potrebna pa so
navodila za rabo slovarja (67 %), didaktične igre (57,7 %) in učni listi (50,9 %) (Graf 8.23).
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Nekaj se jih ni opredelilo za nobeno izmed naštetih možnosti (9,4 %), trije pa menijo, da
zadostuje slovarski del.

Dodatne sestavine v OŠS
Navodila

67

Sestavina

DI

57,7

UL

50,9

Nadpomenke

34

DZ

29,2

Nič

2,8
0

10

20

30

40

50

60

70

80

%

Graf 8.23: Dodatne sestavine OŠS

Med mnenjem učiteljev o tem, kaj naj bi OŠS poleg slovarskega dela vseboval, in razredom, v
katerem poučujejo, ni statistično pomembne razlike (Preglednica 8.24), razen pri podatkih o
nad- in podpomenkah (2î = 13,923; g = 5; p = 0,016). Da so ti podatki potrebni, meni le večina
učiteljev 2. razreda. Izstopajo učitelji 5. razreda, in sicer vsi menijo, da ti niso potrebni.
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Preglednica 8.24: Kaj naj vsebuje OŠS
Sestavina
slovarja*
Navodila za
rabo
slovarja

DI

UL

DZ

Nadpomenke

Nič

Ne vem

Drugo

1. r.
Raba

2. r.

3. r.
Štev.

4. r.
Štev.

6. r.

Štev.

f (%)

Štev.

f (%)

Štev.

f (%)

DA

23

74,2

7

77,8

8

57,1

6

40

8

61,5

19

79,2

71

67

NE

8

25,8

2

22,2

6

42,9

9

60

5

38,5

5

20,8

35

33

DA

19

61,3

4

44,4

7

50

8

53,3

6

46,2

17

70,8

61

57,7

NE

12

38,7

5

55,6

7

50

7

46,7

7

53,8

7

29,2

45

42,5

DA

19

61,3

3

33,3

5

35,7

5

33,3

7

53,8

15

62,5

54

50,9

NE

12

38,7

6

66,7

9

64,3

10

66,7

6

46,2

9

37,5

52

49,1

DA

11

35,5

2

22,2

1

7,1

4

26,7

4

30,8

9

37,5

31

29,2

NE

20

64,5

7

77,8

13

92,9

11

73,3

9

69,2

15

62,5

75

70,8

DA

11

35,5

5

55,6

4

28,6

7

46,7

0

0

9

37,5

36

34

NE

20

64,5

4

44,4

10

71,4

8

53,3

13

100

15

62,5

70

66

DA

0

0

1

11,1

2

14,3

0

0

0

0

0

0

3

2,8

NE

31

100

8

88,9

12

85,7

15

100

13

100

24

100

103

97,2

DA

1

3,2

0

0

3

21,4

2

13,3

1

7,7

3

12,5

10

9,4

NE

30

96,8

9

100

11

78,6

13

86,7

12

92,3

21

87,5

96

90,6

DA

1

3,2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4,2

2

1,9

NE

30

96,8

9

100

14

100

15

100

13

100

23

95,8

104

98,1

f (%)

*DZ – delovni zvezek, UL – učni list, DI – didaktična igra
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f (%)

Štev.

Skupaj
f (%)

f (%)

Štev.

5. r.

Statistično pomembna razlika?
NE
(2î = 8,338; g = 5; p = 0,139)
NE
(χ2 = 3,671; g = 5; p = 0,598)
NE
(χ2 = 6,932; g = 5; p = 0,226)
NE
(2î = 5,854; g = 5; p = 0,321)
DA
(2î = 13,923; g = 5; p = 0,016)
NE
(2î = 9,541; g = 5; p = 0,089)
NE
(2î = 5,943; g = 5; p = 0,312)
NE
(2î = 2,694; g = 5; p = 0,747)

8.7.2.5 Peti sklop raziskovalnih vprašanj


Kako učitelji in učenci pri pouku razlagajo pomen neznanih besed?



Pri katerih predmetih najpogosteje razlagajo pomen neznanih besed?



Pri katerih predmetih učenci po mnenju učiteljev usvojijo največ novih slovenskih besed?



Ali se način razlage pomena besed, izdelovanje seznama besed in razlaga pomena besed v
njem razlikujejo glede na razred?

V okviru 5. sklopa raziskovalnih vprašanj smo predstavili odgovore učiteljev na naslednja
anketna vprašanja:
 Kako pogosto pri pouku uporabljate posamezni način razlage pomena besed, ki jih učenci ne poznajo? (33.
vprašanje)
 Ali učenci kdaj po Vaših navodilih izdelajo sezname slovenskih besed, katerih pomena ne poznajo? (34.
vprašanje)
 Kako učenci razložijo pomen besed v izdelanem seznamu? (35. vprašanje)
 Predvsem pri katerem predmetu/katerih predmetih Vi in učenci razlagate pomen slovenskih besed? (36.
vprašanje)
 Pri katerem predmetu/katerih predmetih se po Vašem mnenju učenci naučijo največ novih slovenskih besed?
(37. vprašanje)

Najpogosteje se pomen besed pri pouku razlaga tako, da učenec, ki ve, pove pomen besede,
najmanj pogosto pa morajo učenci ugotoviti pomen besede za domačo nalogo (Preglednica
8.25).

Preglednica 8.25: Način razlaganja pomena besed pri pouku
Način razlaganja pomena besed pri pouku

Število

Povprečna
vrednost

Učenec, ki ve, pove pomen besede.

165

1,10

Učitelj razloži učencem pomen besede s svojimi besedami.

164

1,24

Učitelj uporabi besedo v drugem sobesedilu.

157

1,44

148

1,80

En učenec pogleda v slovar in sošolcem razloži pomen besede.

146

1,90

Učenci sami uporabijo slovar.

139

2,00

Učitelj uporabi slovar in učencem nato razloži pomen besede.

144

2,01

Učenci morajo ugotoviti pomen besede za domačo nalogo.

133

2,32

Učitelj z učenci razloži pomen besede s pomočjo razlage v učbeniku/delovnem
zvezku.

Zanimalo nas je, ali obstaja statistično pomembna razlika med razredom in načinom, a) da
učenci sami uporabijo slovar, b) da eden pogleda v slovar in sošolcem razloži pomen besede,
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c) da učenci preverijo pomen besede za domačo nalogo. Za lažjo primerjavo smo združili
odgovore iz vprašalnika Redko in Nikoli v eno rubriko Redko in to primerjali s Pogosto.
Največji delež učencev pogleda sam v slovar pogosto v 4. (50 %) in 6. razredu (61,5 %),
najmanjši delež pa v 1. (13 %) in 2. razredu (6,7 %) (Preglednica 8.26). Med tem načinom in
razredom obstaja statistično pomembna razlika (χ2 = 20,012; g = 5; p = 0,001). Predvidevali
smo, da pogostost razlaganja pomena besede s samostojno rabo slovarja narašča z razredom,
ker s tem naraščata predvidoma tudi samostojnost in znanje učencev. Naša predpostavka ne drži
povsem; samostojna raba je v primerjavi s prvimi tremi razredi res precej pogostejša v 4. in 6.
razredu, izstopa pa 5. razred (36,7 %), v katerem ta način razlage pomena besed ni pogostejši
od vrednosti v 4. razredu.
Preglednica 8.26: Pogostost načina, da učenci sami uporabijo slovar, glede na razred
Razred

Pogostost
1.
Redko
Pogosto
Skupaj

Število
Delež v %

20

14

3
13 %

Število
Delež v %

3.

4.
12

87 % 93,3 % 70,6 %

Število
Delež v %

2.

1

23

7

15

Skupaj

6.
19

10

82

50 % 63,3 % 38,5 % 65,6 %

5

6,7 % 29,4 %

5.

7

11

16

43

50 % 36,7 % 61,5 % 34,4 %

17

14

30

26

125

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

Statistično pomembna razlika? DA (χ2 = 20,012; g = 5; p = 0,001)

Način, da en učenec pogleda v slovar in razloži pomen besede, je najmanj pogost v 1. razredu
in pogostost blago narašča do 6. razreda (Preglednica 8.27). Kljub temu ne obstaja statistično
pomembna razlika med tem načinom in razredom (χ2 = 10,151; g = 5; p = 0,071).
Preglednica 8.27: Pogostost načina, da en učenec pogleda v slovar in razloži pomen besede, glede na razred
Razred

Pogostost
1.
Redko
Pogosto
Skupaj

Število
Delež v %
Število
Delež v %
Število
Delež v %

2.

20
80 %
5
20 %
25

3.
9

4.
11

5.
9

Skupaj

6.
14

10

73

60 % 61,1 % 52,9 % 48,3 % 38,5 % 56,2 %
6

7

8

15

16

57

40 % 38,9 % 47,1 % 51,7 % 61,5 % 43,8 %
15

18

17

26

130

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

Statistično pomembna razlika? NE (χ2 = 10,151; g = 5; p = 0,071)
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Z vprašalnikom smo preverili, ali učenci izdelujejo sezname besed, katerih pomena ne poznajo,
in če jih, kako v njih razlagajo pomen.
Večina učencev ne izdeluje seznama besed, katerih pomena ne poznajo (52,6 %) (Preglednica
8.28).231

Preglednica 8.28: Izdelovanje seznama besed
Izdelovanje
seznama besed

Učitelji
Število

f (%)

DA

74

47, %

NE

82

52,6 %

156

100 %

Skupaj

Ker razlika med deležem učiteljev, ki so odgovorili, da učenci izdelujejo seznam neznanih
besed po njihovih navodilih, in tistimi, ki so odgovorili, da ga ne, ni velika, smo uporabili
binominalni test. Ugotovili smo, da razlika med njimi ni statistično pomembna (p = 0,399)
(Preglednica 8.29).
Preglednica 8.29: Binominalni test za ugotavljanje statistično značilne večine učencev, ki izdelujejo sezname
neznanih besed
Izdelovanje seznama neznanih besed Število odgovorov Upoštevani delež Testirani delež
DA
NE
Skupaj

79

0,46

91

0,54

170

1,00

p

0,50 0,399

Seznam besed, katerih pomena ne poznajo, izdeluje večina učencev v 3., 5. in 6. razredu
(Preglednica 8.30).
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Vprašanje se ni navezovalo samo na predmet slovenščina.
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Preglednica 8.30: Izdelovanje seznama besed glede na razred
Razred

Izdelovanje seznama besed
1.
DA
NE
Skupaj

Število
Delež v %

6

35,1 %

30 %

24

14

64,9 %

70 %

37

20

Število
Delež v %

3.

13

Število
Delež v %

2.

4.

11

5.
7

Skupaj

6.
21

15

74

55 % 36,8 % 67,7 % 55,2 % 47,4 %
9

12

10

13

82

45 % 63,2 % 32,3 % 44,8 % 52,6 %
20

19

30

29

156

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

Statistično pomembna razlika? DA (χ = 11,820; g = 5; p = 0,037)
2

Pri izdelovanju seznama neznanih besed obstaja statistično pomembna razlika glede na razred
(χ2 = 11,820; g = 5; p = 0,037) (Preglednica 8.30). Da učenci 1. in 2. razreda takega seznama
večinoma ne izdelujejo, je razumljivo, ker se šele opismenjujejo, ne znamo pa si razložiti
podatka, da tak seznam izdeluje manj četrto- kot tretješolcev.
Na vprašanje o načinih razlage pomena besed so odgovarjali tisti učitelji, ki so napisali, da
učenci v njihovih razredih izdelujejo sezname; to pomeni, da je na vprašanje odgovarjalo 72
anketirancev (46,2 %).

Razlaga pomena besed

Razlaga pomena

S sopomenko.

52,8 %

S povedjo.

73,6 %

Z izpisano povedjo.

15,3 %
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%
Graf 8.24: Razlaga pomena v seznamih neznanih besed

.
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Z Grafa 8.24 je razvidno, da je največji delež učiteljev odgovoril, da učenci v svojih seznamih besed razložijo pomen besede s povedjo s svojimi
besedami (73,6 %). Večina učiteljev je tudi izbrala možnost s sopomenko (52,8 %). Najmanj učiteljev je odgovorilo, da učenci namesto razlage
pomena neznane besede izpišejo poved, v kateri se pojavi neznana beseda (15,3 %); to pomeni, da pomen besede ponazorijo z zgledom. En učitelj
3. razreda je napisal, da učenci razložijo pomen besede s pomočjo slovarja, en učitelj 6. razreda pa, da učenci v svojem seznamu ustvarijo slovarski
sestavek z geslom, podatkom o besedni vrsti, nato s svojimi besedami napišejo pomen besede in jo uporabijo v povedi. Med posameznim načinom
razlaganja pomena besed in razredom ni statistično pomembne razlike (Preglednica 8.31).
Preglednica 8.31: Razlaga pomena besed v seznamu neznanih besed učencev
1. r.
Razlaga
pomena

DA/NE

Štev.

2. r.
Štev.

f
(%)

Sopomenka

Poved

Izpisana poved

Risba

Drugo

3. r.
Štev.

f
(%)

4. r.
f

5. r.

Štev.

(%)

Štev.

f
(%)

6. r.
Štev.

f
(%)

Skupaj
f

Štev.

(%)

f

Statistično pomembna
razlika?

(%)

DA

5

38,5

3

50

6

54,5

3

42,9

13

65

8

53,3

38

52,8

NE

NE

8

61,5

3

50

5

45,5

4

57,1

7

35

7

46,7

34

47,2

(2î = 2,605; g = 5; p = 0,761)
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6

46,2

5

83,3

8

72,7

6

85,7

16

80
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NE

NE

7

53,8

1

16,7

3

27,3

1

14,3

4

20

3
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26,4

(2î = 6,088; g = 5; p = 0,298)
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0
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0

2
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6
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7
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(2î = 6,682; g = 5; p = 0,245)
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4
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6
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47
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0

0

0

0

1

9,1

0
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0

0

1

6,7

2

2,8
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13
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6

100

10
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7

100

20

100

14

93,3

70

97,2
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NE
(2î = 4,228; g = 5; p = 0,517)

Na vprašanje o razlagi pomena besed pri posameznih predmetih je odgovorilo 145 anketirancev
(82,4 %). Velika večina je napisala, da skupaj z učenci razlagajo pomen besed predvsem pri
slovenščini (87,6 %), precej manj pri spoznavanju okolja (37,2 %) in še manj pri drugih
predmetih (Graf 8.25). Najmanj učiteljev je napisalo, da to počnejo pri matematiki (4,8 %).

Razlaga besed pri predmetih
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Graf 8.25: Razlaga pomena besed pri predmetih

Po mnenju največjega deleža učiteljev se učenci naučijo največ novih slovenskih besed pri
slovenščini (74,3 %), nato pri spoznavanju okolja (24 %), najmanj pa pri matematiki (1,2 %)
(Graf 8.26).
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Graf 8.26: Učenje novih besed pri predmetih
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8.7.2.6 Šesti sklop raziskovalnih vprašanj


Ali so učilnice primerno opremljene za rabo elektronske različice slovarja, tj. ali so v njih
računalniki z dostopom do spleta in projektorji?



Ali se opremljenost učilnic razlikuje glede na razred?

V okviru 6. sklopa raziskovalnih vprašanj smo predstavili odgovore učiteljev na naslednji
anketni vprašanji:
 Kako so učilnice na Vaši šoli opremljene za rabo elektronske različice slovarja? (38. vprašanje)
 Ali imate v učilnici projektor? (39. vprašanje)

Velika večina učiteljev je odgovorila, da imajo v učilnici en računalnik z dostopom do spleta
(92,2 %) (Preglednica 8.32). V 3,9 % primerov nimajo računalnika, pri enem učitelju 5. razreda
pa ima vsak učenec e-tablico. Opremljenost učilnic z računalnikom ni statistično pomembno
povezana z razredom (2î = 21,067; g = 15; p = 0,135) (Preglednica 8.32).
Preglednica 8.32: Opremljenost učilnic z računalnikom
Opremljenost učilnice z
računalnikom
V učilnici je en
računalnik z
dostopom do spleta.
V učilnici je več
računalnikov z
dostopom do spleta.

Število
%
Število
%

Vsak učenec ima etablico.
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Število
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%
%
Število
%
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1.

2.

3.

4.

5.

Skupaj

6.

33
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19
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141

89,2 %

90 %

95 %

89,5 %

93,3 %

96,3 %

92,2 %

4

0

0

0

0

1

5

10,8 %

0%

0%

0%

0%

3,7 %

3,3 %

0

0

0

0

1

0

1

0%

0%

0%

0%

3,3 %

0%

0,7 %

0

2

1

2

1

0

6

0%

10 %

5%

10,5 %

3,3 %

0%

3,9 %

37

20

20

19

30

27

153

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Statistično pomembna razlika? NE (2î = 21,067; g = 15; p = 0,135)

Prav tako je v veliki večini učilnic projektor (91,5 %) (Preglednica 8.33). Opremljenost učilnic
s projektorjem ni statistično pomembno povezana z razredom (2î = 5,298; g = 5; p = 0,381).
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Preglednica 8.33: Opremljenost učilnic s projektorjem
Razred

Projektor
1.
Število

DA

Delež v %
Število

NE

Delež v %

Skupaj

Število
Delež v %

2.

3.

4.

5.

Skupaj

6.

35

18

19

15

29

24

140

94,6 %

90 %

95 %

78,9 %

96,7 %

2

2

1

4

1

3

13

5,4 %

10 %

5%

21,1 %

3,3 %

11,1 %

8,5 %

37

20

20

19

30

27

153

100 % 100 % 100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

88,9 % 91,5 %

Statistično pomembna razlika? NE (2î = 5,298; g = 5; p = 0,381)

8.8

Povzetek in interpretacija rezultatov ankete učiteljev

Anketirali smo učitelje razrednega pouka in učitelje, ki so v šol. letu 2014/15 poučevali
slovenščino v 6. razredu, da bi preverili njihove navade v zvezi z rabo enojezičnih slovenskih
slovarjev pri pouku, navade in način razlaganja pomena neznanih besed pri pouku in njihovo
mnenje o potrebi po OŠS. Upoštevali smo 176 (skoraj) v celoti izpolnjenih spletnih
vprašalnikov.
V anketi so sodelovale predvsem ženske (97,7 %). Največji delež anketirancev poučuje na eni
izmed šol v osrednjeslovenski regiji (27,8 %), anketiranci so v povprečju stari 43,03 leta in
poučujejo 18,66 leta. Večina jih ima VII. stopnjo izobrazbe in naziv svetovalec. V anketi je
sodelovalo 80,1 % učiteljev razrednega pouka, 17,1 % učiteljev slovenščine, tri vzgojiteljice in
ena bibliotekarka. Velika večina učiteljev razrednega pouka (96,5 %) ne poučuje v 6. razredu,
vsi anketirani učitelji slovenščine pa so poučevali ta predmet v 6. razredu.
Skoraj vsi anketirani učitelji pri pripravi na svoje delo uporabljajo SSKJ (97,2 %), večina tudi
SP (69,9 %). Zelo malo jih uporablja slovarsko spletišče Fran (8 %). Mogoče je, da učitelji v
času anketiranja tega še niso poznali, ker je nastalo oktobra leta 2014, ali pa ga poznajo, vendar
ga ne uporabljajo, ker so že navajeni na drug priročnik. Učitelji razrednega pouka in učitelji
slovenščine se med seboj ne razlikujejo glede rabe SSKJ; uporabljajo ga vsi učitelji slovenščine
in skoraj vsi učitelji razrednega pouka (96,6 %). Razlikujejo pa se glede rabe SP in spletišča
Fran; SP uporabljajo skoraj vsi učitelji slovenščine (96,8 %) in manj kot dve tretjini učiteljev
razrednega pouka (64,1 %), spletišče Fran pa 22,6 % učiteljev slovenščine in precej manjši
delež učiteljev razrednega pouka (4,8 %). Večina učiteljev, ne glede na starost, uporablja
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elektronske različice slovarjev. Ker je raba slovarjev pomembna za delo učiteljev, bi bilo dobro,
da bi vsi uporabljali vsaj enega in da med njimi ne bi bilo razlike glede na poklic.
Učitelji v slovarju najpogosteje preverjajo zapis besede in njen pomen, najredkeje pa izgovor
in kolokacije. Sicer pa se zavedajo večplastnosti slovarjev in jih uporabljajo za različne namene.
Učitelji razrednega pouka in učitelji slovenščine se med seboj pomembno razlikujejo glede
pogostosti rabe slovarja za to, da v njem preverijo izgovor besede in frazeme. Večina učiteljev
razrednega pouka preverja izgovor besede redko (63,2 %), večina učiteljev slovenščine pa
občasno (51,7 %). Mogoče je, da se prvim preverjanje izgovora ne zdi tako pomembno ali da
slabše obvladajo naglasna znamenja in po njih ne znajo razbrati izgovarjave. Zvočni posnetek
izgovarjave v slovarju bi to verjetno izboljšal. Učitelji razrednega pouka preverjajo frazeme v
slovarju občasno (46 %) ali redko (43,7 %), večina učiteljev slovenščine pa občasno (64,5 %)
ali pogosto (25,8 %). Mogoč vzrok za to je, da slednji pri pouku v 3. VIO večkrat uporabljajo
frazeme kot učitelji razrednega pouka v 1. in 2. VIO.
Večina učiteljev pozna vsaj enega izmed obstoječih slovenskih OŠS, in sicer več učiteljev
razrednega pouka (69,7 %) kot učiteljev slovenščine (51,6 %). To je razumljivo, ker so OŠS
namenjeni mlajšim učencem, vendar med učitelji glede tega ne obstaja statistično pomembna
razlika. Večina učiteljev razrednega pouka (55,5 %) in največji delež učiteljev slovenščine
(35,5 %) pozna MPS, najmanj jih pozna MS. Slednje je presenetljivo, saj je ta slovar po zasnovi
podoben MPS in je njegov predhodnik. Pričakovali smo, da bo najmanj učiteljev poznalo MMS,
saj je skromen slovarček, nastal na OŠ Franceta Prešerna v Kranju, in je namenjen predvsem
interni rabi na tisti šoli. Mogoče je, da učitelji slovarjev niso poznali po naslovih in so katere
med seboj pomešali.

Pri pouku se SSKJ uporablja predvsem od 3. razreda dalje (v 3. razredu ga uporablja 90,5 %
učiteljev, v 4. razredu 95 %, v 5. in 6. razredu pa vsi), vendar tudi že v 1. (28,2 %) in v 2.
razredu (50 %). Tudi raba SP narašča z razredom – v 1. in 2. se skoraj ne uporablja, v 3., 4. in
5. razredu ga uporablja približno četrtina učiteljev, v 6. pa več kot tri četrtine učiteljev (78,6
%). Slovarsko spletišče Fran se pri pouku skoraj ne uporablja (3,2 %); verjetno zato, ker ga (v
času anketiranja) tudi učitelji sami niso uporabljali oz. poznali. Izmed OŠS se pri pouku največ
uporablja MPS, predvsem v 1. razredu (35,9 %). BN se uporablja predvsem v 3. (28,6 %) in v
1. razredu (17,9 %). Pričakovali smo, da se bolj uporablja tudi v 2. razredu, ker je namenjen
temu, da se učenci naučijo pravilnega zapisa težjih besed oz. tistih, ki jim pri opismenjevanju
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povzročajo težave. Na splošno raba slovarja narašča z razredom, in sicer se ti uporabljajo v
veliki večini primerov že od 3. razreda dalje. Da pri pouku ne uporabljajo nobenega slovarja,
je odgovoril največji delež učiteljev 1. razreda (43,6 %) in nekoliko manj učiteljev 2. razreda
(35 %). Pri pouku se večinoma uporabljajo slovarji v elektronski obliki (61,4 %), vendar tudi v
knjižni (46,2 %). Na podlagi teh odgovorov samo elektronska različica slovarja ni tako
samoumevna, kot bi pričakovali.

Slovar se pri pouku uporablja predvsem pri branju oz. obravnavi raznih besedil (46,56 %), sicer
pa še, kadarkoli učenci ne razumejo kakšne besede, ko se učijo rabe slovarja, ko obravnavajo
novo snov pri raznih predmetih ali ko tvorijo besedila. Slovar se, ne glede na razred, torej
prevladujoče uporablja za dekodiranje (86,3 %). Učenci v njem preverjajo predvsem pomen
(89,3 %) ali pravilen zapis besede (77,1 %), najmanjkrat pa izgovor besede (12,2 %). Slednje
je razumljivo, ker ne poznajo pomena naglasnih znamenj in morajo izgovor slišati.
Med večino namenov rabe slovarja in razredom obstaja statistično pomembna razlika. Na
splošno se za posamezni namen slovar najpogosteje uporablja v 6. razredu. Izgovor besede
preverjajo predvsem šestošolci, v prvih dveh razredih pa slovarja za ta namen sploh ne
uporabljajo. Verjetno bi ga, če bi bila izgovarjava posneta. Rabo besede preverjajo predvsem
peto- in šestošolci, frazeme pa šestošolci. Slednje si razlagamo s tem, da je pomen frazemov
težje razumeti, zato se v nižjih razredih z njimi ne ukvarjajo, v slovarju jih je tudi težje najti,
zato njihov pomen verjetno razložijo učitelji. Preverjanje slovničnih oblik narašča z razredom,
saj s tem narašča tudi njihovo poznavanje oz. metajezikovno znanje učencev. Slovar se v vseh
razredih najmanjkrat uporablja za preverjanje kolokacij, verjetno zato, ker jih na splošno nismo
navajeni iskati in ker v SSKJ ali SP niso eksplicitno napisane, ampak jih je treba razbrati iz
zgledov. Slovar uporabljajo za preverjanje pomena besede skoraj vsi od 2. do 6. razreda, za 1.
razred pa je tako odgovorilo 59,1 % učiteljev. Posamezniki so napisali, da se slovar uporablja
tudi za iskanje sopomenk, besed iste besedne družine, za iskanje knjižnih besed namesto
narečnih ali pogovornih in za to, da se učenci naučijo rabe slovarja, za preverjanje deljenja
besed in zapisa lastnih imen. Glede na primere iskanih besed sklepamo, da se slovar pri pouku
uporablja za razne namene.
Učenci imajo po mnenju učiteljev pri rabi slovarja razne težave, in sicer občasno ne razumejo
pomenske razlage in ne znajo poiskati ustrezne besede na splošno, ker ne obvladajo abecednega
reda ali ker ne vedo, kako se pravilno napiše. Največ težav, ne glede na razred, jim povzročajo
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kvalifikatorji v slovarju, ker ne vedo, kaj pomenijo, najmanj težav pa jim predstavlja raba
računalnika. Učenci 1. VIO imajo pri rabi slovarja več težav kot učenci 2. VIO, ker ne vedo,
kako se beseda pravilno napiše, ker ne znajo dobro uporabljati računalnika ali ker ne razumejo
pomenske razlage.
Slovar se večinoma uporablja pri slovenščini, pogosteje sicer v 3., 5. in 6. razredu.
Pričakovali bi, da pogostost rabe z razredom narašča, glede na rezultate pa sklepamo, da je ta
odvisna od učitelja. Pri slovenščini uporabljajo slovar tako pri književnem kot jezikovnem delu
pouka. Večina učiteljev je odgovorila, da ga občasno uporabljajo tudi pri družbi, naravoslovju
in tehniki ter spoznavanju okolja, najmanjkrat pa pri športu in matematiki. Spodbudno je, da se
slovar uporablja tudi pri drugih predmetih, ne le pri slovenščini, čeprav manj pogosto.
Tisti učitelji, ki z učenci uporabljajo slovar pri pouku, so odgovorili, da jih tudi učijo rabe
slovarja; to počnejo vsi učitelji 3., 4. in 6. razreda ter skoraj vsi 1., 2. in 5. razreda. Učijo jih z
zgledom, skupaj z učenci ali pa učenci iščejo besede sami. Rabe slovarja se učijo ob iskanju
besede, katere pomena ne poznajo, ob nalogah na učnih listih ali pa temu namenijo posebno
uro. Redki so odgovorili, da učencev ne učijo rabe slovarja, ker je tako učenje prezahtevno, ker
za to ni časa, ker se slovar v prvih dveh razredih ne uporablja ali ker ga učenci v 5. razredu že
znajo uporabljati in ker v razredu nimajo dovolj slovarjev.
Po mnenju učiteljev večina učencev rada uporablja slovar in priljubljenost rabe z razredom
narašča. Učitelji tudi spodbujajo učence k rabi slovarja doma, in sicer delež takih učiteljev z
razredom narašča.
Večina učiteljev (62,4 %) meni, da potrebujemo OŠS. O tem je prepričana velika večina
učiteljev 1. razreda, večina učiteljev 3., 4. in 6. razreda, medtem ko večina učiteljev 2. in 5.
razreda meni nasprotno. Razloga za tako razliko med učitelji glede na razred ne poznamo.
Tisti, ki menijo, da potrebujemo OŠS, so v večini odgovorili, da naj bi bil tak slovar v knjižni
in elektronski različici, ker morajo učenci znati uporabljati slovar, ne glede na obliko, ker si
učenci želijo obeh različic oz. ker imajo nekateri raje knjižno, drugi elektronsko, ker obe
omogočata dostopnost slovarja vsem in v vseh okoliščinah. Po mnenju učiteljev so prednosti
elektronske različice, da je cenovno ugodnejša, uporabnejša, učencem zanimivejša in razvija
tudi računalniško opismenjevanje. Prednosti knjižne pa so po njihovem mnenju, da je
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uporabnejša za skupinsko delo pri pouku, ker je na voljo več izvodov, da se v njej učenci lažje
orientirajo in da so pri rabi te aktivnejši. Velika večina učiteljev (86,9 %) pri pripravi na svoje
delo uporablja elektronske različice, pri pouku pa se v veliki meri uporabljajo tudi knjižne
(46,2 %). Po teh podatkih sklepamo, da velik delež učiteljev predlaga knjižno obliko OŠS
predvsem zaradi didaktične uporabnosti med poukom.
Uporabnost in dostopnost ene ali druge različice sta povezani z opremljenostjo učilnic. V
skoraj vseh učilnicah sta (le) po en računalnik in projektor. Učitelji so med prednostmi knjižne
različice omenjali predvsem to, da je ta primernejša za delo v razredu in da lahko vsak učenec
sam poišče iskano. Z razvojem in širitvijo IKT in glede na to, da nekateri že uporabljajo tablice
(en anketiranec je odgovoril, da imajo vsi učenci v razredu tablico), bo tudi elektronska različica
omogočala enostavno rabo pri delu v skupinah ali samostojno rabo. Nekateri so omenili, da
nimajo vsi učenci doma dostopa do spleta. Menimo, da bi bila kljub temu dostopnost do
elektronske različice večja. Upoštevati je treba, da bi bilo treba knjižno različico kupiti, to pa
bi bil dodaten strošek za starše. En učitelj je omenil, da elektronska različica OŠS ni primerna,
ker otroci že tako preveč časa preživijo za računalnikom. Menimo, da to ne sme biti vzrok za
nerabo elektronske različice slovarja, ampak da je treba učence seznaniti z uporabnostjo
računalnika, tj. naučiti jih, da računalnik ni samo pripomoček za igranje računalniških igric,
ampak tudi zelo učinkovit delovni pripomoček.
Oprema učilnic torej omogoča rabo e-slovarjev, čeprav bi za učinkovito, raznoliko in dejavno
delo učencev pri pouku potrebovali tablice, da bi lahko do e-slovarja vsi samostojno dostopali.
Smiselno bi bilo, da je OŠS v e-obliki. Ker pa so učitelji (zaenkrat) prepričani, da je knjižna
različica za rabo pri pouku priročnejša, bi lahko OŠS na podlagi e-različice kasneje izdali tudi
v prirejeni knjižni obliki.
OŠS naj bi bil po mnenju večine učiteljev ilustriran, in sicer naj bi bile ilustracije le ob
nekaterih sestavkih. Poleg slovarskega dela naj bi vseboval še navodila za rabo slovarja,
didaktične igre in učne liste, medtem ko delovni zvezek z nalogami po njihovem mnenju ni
potreben. Dobro je, da se večina učiteljev zaveda pomembnosti navodil za rabo slovarja. Po
drugi strani pa jih je kar tretjina prepričanih, da ta niso potrebna; to posredno izraža, da so ti
učitelji prepričani, da lahko slovar uporabljamo brez posebnih navodil. Menimo, da so navodila
za učinkovito in polno rabo slovarja potrebna, še posebej, če predpostavimo, da bo OŠS za
mnoge učence sploh prvi slovar, s katerim bodo v stiku.
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Učitelj in učenci razlagajo pomen neznanih besed pri pouku na razne načine. Več kot
90 % učiteljev je odgovorilo, da pomen razloži učenec, ki besedo pozna, da ga razloži učitelj s
svojimi besedami ali da učitelj uporabi besedo v sobesedilu. Pomen neznane besede razlagajo
tudi s pomočjo učbenika ali delovnega zvezka; tako, da učenec ali učitelj pogleda v slovar in
razloži drugim; tako, da učenci sami uporabijo slovar; najmanj pogosto pa ga preverijo za
domačo nalogo. Večina učencev v 3., 5. in 6. razredu izdeluje tudi sezname neznanih besed. V
6. razredu jih izdeluje 11 % manj učencev kot v 5., mogoče zato, ker v 6. razredu bolj
uporabljajo slovar kot v 5. V 1. in 2. razredu večina učencev takega seznama ne izdeluje, ker
še niso opismenjeni, čeprav bi lahko pomen besede ponazorili z risbo. Ne vemo pa, zakaj tega
ne počne večina četrtošolcev. Učenci v svojih seznamih neznanih besed razlagajo pomen
besede s povedjo s svojimi besedami ali s sopomenko. Redkeje ga ponazorijo z risbo ali izpišejo
poved z neznano besedo.
Pomen besed razlagajo učitelji in učenci predvsem pri slovenščini, precej manj anketirancev je
odgovorilo, da to počnejo tudi pri spoznavanju okolja, družbi ter naravoslovju in tehniki, manj
kot 10 % pa pri vseh ostalih predmetih. 13,5 % učiteljev je navedlo, da se učenci učijo veliko
novih besed pri vseh predmetih. Pomembno je, da se zavedamo, da učenci usvajajo besedišče
pri vseh predmetih, in dobro bi bilo, če bi bil delež učiteljev in učencev, ki razlagajo pomen
slovenskih besed pri vseh predmetih, višji.
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9

ANALIZA ANKET TRETJE- IN ŠESTOŠOLCEV

V tem poglavju predstavljamo rezultate anket učencev 3. in 6. razreda OŠ.

9.1

Opredelitev raziskovalnega problema

Z anketama tretje- in šestošolcev smo želeli dobiti vpogled v navade ciljnih uporabnikov OŠS
o rabi slovarjev, njihovo zmožnost razumevanja slovarskih sestavkov ter zmožnost razlaganja
pomena besed, da bi utemeljili potrebo po OŠS in da bi nam spoznanja pomagala pri zasnovi
vzorčnih slovarskih sestavkov.
Raziskovalna vprašanja

9.2

Da bi ugotovili čim več o navadah tretje- in šestošolcev pri rabi slovarjev, o tem, kako dobro
poznajo zgradbo slovarskih sestavkov, in o njihovi zmožnosti razlaganja pomena besed, smo si
postavili naslednja raziskovalna vprašanja.

1. sklop:


Kaj je po mnenju učencev slovar?



Ali učenci vedo, da so besede v slovarju razvrščene po abecedi?



Ali se tretje- in šestošolci razlikujejo v védenju o tem, kaj je slovar?

2. sklop:


Ali učenci uporabljajo slovar doma?



Če ga uporabljajo, katerega, v kateri obliki in ali/kdo jim pri tem pomaga?



Ali se tretje- in šestošolci razlikujejo glede rabe slovarja doma?

3. sklop:


Ali učenci uporabljajo slovar v šoli?



Če ga uporabljajo, katerega, v kateri obliki in ali/kdo jim pri tem pomaga?



Ali se tretje-in šestošolci razlikujejo glede rabe slovarja v šoli?

4. sklop:


Ali učenci razumejo večino besed, ki so gesla v Mojem prvem slovarju?
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Kako se tretješolci znajdejo v slovarskem sestavku iz Mojega prvega slovarja?
o Ali tretješolci vedo, kje je pomenska razlaga besede?
o Ali tretješolci vedo, kje je zgled?
o Ali tretješolci v slovarskem sestavku z več pomenskimi razlagami prepoznajo
ustrezno?



Ali se tretješolci pri prepoznavanju (ustrezne) pomenske razlage in zgleda razlikujejo
glede na oceno pri slovenščini?



Ali se tretješolci pri prepoznavanju (ustrezne) pomenske razlage in zgleda razlikujejo
glede na rabo slovarja?

5. sklop:


Ali se šestošolci znajdejo v slovarskem sestavku iz SSKJ 2?
o Ali šestošolci prepoznajo geslo v slovarskem sestavku iz SSKJ 2?
o Ali šestošolci prepoznajo pomensko razlago v slovarskem sestavku iz
SSKJ 2?
o Ali šestošolci vedo, kako je v slovarskem sestavku iz SSKJ 2 označen spol?
o Ali šestošolci prepoznajo število pomenskih razlag v slovarskem sestavku iz
SSKJ 2?
o Ali šestošolci vedo, kje so zgledi v slovarskem sestavku iz SSKJ 2?
o Ali šestošolci vedo, da simbol nad geslom označuje naglas?
o Ali šestošolci vedo, kaj pomenita oznaki -a -o v sestavku pridevnika iz
SSKJ 2?
o Ali šestošolci vedo, kaj pomeni okrajšava prid. v slovarskem sestavku iz SSKJ
2?



Ali se šestošolci pri znajdenju v slovarskem sestavku iz SSKJ 2 (tj. pri prepoznavanju
gesla, pomenske razlage in števila pomenskih razlag, zgledov, oznake spola, pomena
simbola nad geslom, pomena oznak -a -o in pomena okrajšave prid.) razlikujejo glede
na oceno?

6. sklop:


Ali tretješolci in šestošolci poznajo pomen frazemov?
o Ali tretješolci poznajo pomen frazema trd oreh?
o Ali šestošolci poznajo pomen frazema srce mu je padlo v hlače?
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o Ali šestošolci poznajo pomen frazema iskati dlako v jajcu?


Ali se tretješolci pri razumevanju pomena frazema razlikujejo glede na oceno?



Ali se šestošolci pri razumevanju pomena frazemov razlikujejo glede na oceno?

7. sklop:


Kako učenci razlagajo pomen besed (ob primerih škrbast, prečkati in jagoda)?



Ali se tretje- in šestošolci razlikujejo glede razlage pomena besed (ob primerih škrbast,
prečkati in jagoda)?



Kateri tip pomenske razlage je učencem najbližji (ob primeru bergla)?

Odgovore smo želeli dobiti z vprašalnikoma za tretje- (poglavje 15.4) in šestošolce (poglavje
15.5). Ta smo sestavili tako, da smo vanju vključili primere slovarskih sestavkov iz Mojega
prvega slovarja in SSKJ 2. Moj prvi slovar smo izbrali, ker je namenjen učencem 2. in 3. razreda
in ker je v slovarskem sestavku poleg gesla in pomenske razlage tudi zgled. Poleg tega je ob
vsakem sestavku ilustracija. V Mojem slovarju slednjih dveh elementov ni. Za izbiro slovarskih
sestavkov z gesloma galerija in gnezdo nismo imeli posebnega razloga. Zanimalo nas je
predvsem to, ali učenci prepoznajo posamezne sestavine slovarskega sestavka in bi torej lahko
izbrali kateregakoli iz omenjenega slovarja. Slovarski sestavek z geslom hudournik pa smo
izbrali, ker sta v njem dve pomenski razlagi in ker smo predvidevali, da učenci vsaj enega izmed
navedenih pomenov te besede ne bodo poznali od prej.
Za šestošolce smo izbrali primere iz SSKJ 2, ker zanje ni drugega enojezičnega slovarja. Izhajali
smo iz besede oljenka, ki smo jo zasledili v učbeniku Slovenščina za vsak dan 8 (Cajhen idr.
2007: 23). Prepričani smo bili, da je večina šestošolcev ne bo razumela in bi jo v realnih
okoliščinah lahko iskali v omenjenem slovarju. Izbrali smo skupek slovarskih sestavkov okoli
te besede. V enem izmed vprašanj smo uporabili slovarski sestavek z geslom čeladar, ker nima
zapletene zgradbe; v njem sta dve (kratki) pomenski razlagi, ni pomenskih odtenkov,
frazeološkega in terminološkega gnezda.
Frazemi se po učnem načrtu sistematično obravnavajo v 7. razredu, zato smo jih za potrebe
vprašalnika iskali v učbenikih za ta razred. Srce mu je padlo v hlače smo izbrali iz učbenika
Slovenščina za vsak dan 7 (Cajhen idr. 2015: 34), iskati dlako v jajcu pa iz učbenika Znanka ali
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uganka 7 (Kocjan Barle in Smisl 2010: 68). Frazem trd oreh, ki smo ga uporabili v vprašalniku
za tretješolce, smo zasledili v učbeniku Slovenščina 3 (Medved Udovič in Zrimšek 2002: 58).
Besede jagoda, škrbast in prečkati, katerih pomen naj bi učenci razložili, smo izbrali iz Mojega
prvega slovarja (Šubic in Sivec 2002: 24, 38, 44). Pri izbiri smo upoštevali, da naj bi jih večina
učencev razumela, da so različnih besednih vrst (samostalnik, pridevnik, glagol) in da bi vsaj
pri besedi jagoda učenci lahko pomislili na dva pomena (jagoda kot sadež in jagoda kot
rastlina).

Besedo bergla smo izbrali iz Mojega prvega slovarja (prav tam: 6). Menili smo, da je taka, da
jo nekateri učenci razumejo brez pomenske razlage, drugi pa jo bodo razumeli, ko bodo prebrali
ponujene. Bergla je geslo tudi v Besedah nagajivkah (Kokalj 2002: 13), pomenski razlagi v
obeh slovarjih se nekoliko razlikujeta.

9.3

Metoda raziskovanja

Izvedli smo empirično kvantitativno raziskavo ter uporabili deskriptivno in kavzalno
neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja.

9.4

Vzorec

Anketa je bila namenjena učencem 3. in 6. razreda OŠ. Vzorec anketiranih učencev je bil
neslučajnostni. V anketi je sodelovalo 171 učencev, in sicer 102 tretješolca in 69 šestošolcev, s
petih OŠ. Vprašalnik je izpolnilo 83 dečkov (48,5 %) in 88 deklic (51,5 %), in sicer v 3. razredu
51 dečkov (50 %) in 51 deklic (50 %), v 6. razredu pa 32 dečkov (46,4 %) in 37 deklic (53,6
%). Tretješolci so bili stari 8 ali 9 let, šestošolci pa 11 ali 12 let. Večina tretješolcev (65,69 %)
ima pri slovenščini oceno 5, 30,39 % jih ima oceno 4, nižjo imajo le redki (2,94 % tretješolcev
ima oceno 3, 1 učenec pa oceno 2). Največji delež šestošolcev (42,03 %) ima oceno 5, nekoliko
manj oceno 4 (36,23 %), 21,74 % jih ima oceno 3.232 Podatki so predstavljeni v Preglednici 9.1.

232

Ker je anketa potekala ob koncu šolskega leta, so učenci že poznali svojo zaključno oceno pri slovenščini.
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Preglednica 9.1: Opis vzorca

Ocena pri
slovenščini

Spol

Skupaj

6. razred

Število

f (v %)

Število

f (v %)

Število

f (v %)

Moški

83

48,5 %

51

50 %

32

46,4 %

Ženski

88

51,5 %

51

50 %

37

53,6 %

Skupaj

171

100 %

102

100 %

69

100 %

5

96

56,1 %

67

65,69 %

29

42 %

4

56

32,7 %

31

30,39 %

25

36,2 %

3

18

10,5 %

3

2,94 %

15

21,7 %

2

1

0,6 %

1

1%

0

0%

171

100 %

102

100 %

69

100 %

Skupaj

9.5

3. razred

Postopek zbiranja podatkov in opis inštrumentov

Sestavili smo dva vprašalnika: enega za učence 3. razreda OŠ (poglavje 15.4) in enega za
učence 6. razreda OŠ (poglavje 15.5). V vprašalniku za tretješolce je bilo 21 vprašanj, v
vprašalniku za šestošolce pa 22. Vprašanja 1–11, 17–19 in 21 so bila enaka, druga so se
razlikovala. V obeh vprašalnikih so bila 3 vprašanja za opis vzorca, druga so bila vsebinska, in
sicer zaprtega in odprtega tipa. Učenci so imeli za izpolnjevanje vprašalnika na voljo 45 minut,
večinoma so ga izpolnili že prej.
Anketo smo izvedli na petih OŠ, in sicer na štirih iz podravske regije in na eni ljubljanski OŠ.
Učence smo namerno anketirali ob koncu šolskega leta, da bi se lahko pokazalo dejansko stanje
v posameznem razredu. Po drugi strani ta čas ni bil najprimernejši za anketiranje, ker je to v
šoli za učitelje in učence stresno obdobje. Učenci so sodelovali prostovoljno in anonimno, pred
tem smo za vsakega pridobili obveščeno soglasje staršev k sodelovanju njihovega otroka v
raziskavi. Odziv za sodelovanje v raziskavi ni bil dober. Za to je več vzrokov: anketiranje je
potekalo ob koncu šolskega leta, starši in učenci bi lahko bili o tem bolje obveščeni, predvsem
pa so ravnatelji, učitelji, učenci in starši po besedah ravnateljev naveličani izpolnjevanja
vprašalnikov, ker je primerov anketiranja oz. prošenj za to po šolah zelo veliko.

9.6

Opis obdelave podatkov

Zbrane podatke smo obdelali s pomočjo programa za statistično obdelavo podatkov IBM SPSS
Statistics 22 ter programov za urejanje podatkov Microsoft Office Word in Microsoft Office
Excel. Slednja smo uporabili tudi za prikaz podatkov v obliki preglednic in grafov.
170

Podatke, pridobljene z vprašalniki, smo obdelali na ravni deskriptivne in inferenčne statistike.
Uporabili smo frekvenčno porazdelitev atributivnih spremenljivk, osnovno deskriptivno
statistiko numeričnih spremenljivk, t-test, binominalni test, Pearsonov korelacijski koeficient,
χ2-preizkus hipoteze neodvisnosti in ob neizpolnjenih pogojih o teoretičnih frekvencah za χ2preizkus še Kullbackov 2î-preizkus.

9.7

Rezultati ankete učencev

9.7.1 Analiza vsebinskih vprašanj
9.7.1.1 Prvi sklop raziskovalnih vprašanj


Kaj je po mnenju učencev slovar?



Ali učenci vedo, da so besede v slovarju razvrščene po abecedi?



Ali se tretje- in šestošolci razlikujejo v védenju o tem, kaj je slovar?

V okviru 1. sklopa raziskovalnih vprašanj smo predstavili odgovore učencev na naslednja
anketna vprašanja:
 Ali veš, kaj je slovar? (4. vprašanje)
 Če si pri 4. vprašanju odgovoril z Da, napiši, kaj je po tvojem mnenju slovar. (5. vprašanje)
 V slovarju je najprej beseda galerija, nato gnezdo, nato hudournik. Kaj meniš, zakaj so v tem vrstnem redu?
(16. vprašanje v vprašalniku za tretješolce) oz. Zakaj je v slovarju oljenka pred oljka? (14. vprašanje v
vprašalniku za šestošolce)

Na vprašanje o tem, kaj je slovar, je odgovarjalo 149 učencev. Njihove odgovore smo analizirali
dvodelno. Najprej smo bili pozorni na nadpomensko uvrstitev (Preglednica 9.2). Večina
učencev (59,7 %) je napisala, da je slovar knjiga, in nekateri od teh so omenili, da je to (zelo)
debela ali velika knjiga. Redki (2,7 %) so napisali, da je slovar lahko v knjižni ali računalniški
obliki, npr. Slovar je lahko v knjižni ali računalniški obliki; Je knjiga/spletna stran; Slovar je
knjiga (lahko tu na računalniku). Drugi (4 %) pa so napisali, da je slovar npr. priročnik,
pripomoček, zbirka besed, seznam besed. Nepravilni odgovori so bili npr. Slovar je anketa ki
so na njem vprašanja, Slovar je zvezek v katerem pišejo tvoje ocene.
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Preglednica 9.2: Kaj je po mnenju učencev slovar
Skupaj
Kaj je slovar?

6. razred

Število

fv%

Število

fv%

Število

fv%

89

59,7 %

47

57,3 %

42

62,7 %

4

2,7 %

1

1,2 %

3

4,5 %

50

33,6 %

32

39 %

18

26,9 %

6

4%

2

2,4 %

4

6%

Knjiga
V knjižni ali računalniški obliki
Nepravilno/ne vem
Drugo
Statistično pomembna razlika?

3. razred

NE (2î = 4,467; g = 3; p = 0,215)

Med tretje- in šestošolci ni statistično pomembne razlike glede tega, kaj je zanje slovar
(2î = 4,467; g = 3; p = 0,215). Za večino je to knjiga, približno tretjina učencev pa ni vedela,
kaj je slovar (33,6 % učencev oz. 39 % tretje- in 26,9 % šestošolcev) (Preglednica 9.2).
Iz odgovorov učencev smo poskušali razbrati še namen, za kaj se uporablja slovar. Odgovore
smo razvrstili glede na to, ali se po mnenju učencev uporablja slovar za to, da v njem preverimo
zapis besed, pomen besed, izgovarjavo, prevod v tuji jezik, ali pa je slovar zbirka vseh
slovenskih besed (tj. v njem najdemo vse slovenske besede) oz. zbirka knjižnih besed (tj. v
njem najdemo knjižne besede).
Preglednica 9.3: Za kaj se po mnenju učencev uporablja slovar
3. razred

6. razred

Skupaj

Število

fv%

Število

fv%

Število

fv%

Zapis besed

3

3,6 %

0

0%

3

2%

Izgovarjava

1

1,2 %

0

0%

1

0,7 %

Razlaga pomena besed

19

22,6 %

39

58,2 %

58

38,4 %

Prevod v tuji jezik

14

16,7 %

10

14,9 %

24

15,9 %

Zbirka knjižnih besed

13

15,5 %

8

11,9 %

21

13,9 %

Zbirka vseh/slovenskih besed

12

14,3 %

3

4,5 %

15

9,9 %

Ne vem

12

14,3 %

2

3%

14

9,3 %

Drugo

10

11,9 %

5

7,5 %

15

9,9 %

Skupaj

84

100 %

67

100 %

151

100 %

Za kaj se uporablja slovar?

Statistično pomembna razlika?

DA (2î = 27,945; g = 7; p = 0,000)

Med tretje- in šestošolci obstaja statistično pomembna razlika glede tega, za kaj se po
njihovem mnenju uporablja slovar (2î = 27,945; g = 7; p = 0,000) (Preglednica 9.3). Večina
šestošolcev (58,2 %) meni, da so v njem razlage pomenov besed, 14,9 % pa jih ob tej besedi
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pomisli na dvo-/večjezični slovar. Največji delež tretješolcev (29,8 %) dojema slovar kot zbirko
besed (knjižnih ali vseh slovenskih), 22,6 % jih meni, da v njem preverimo pomen besed,
16,7 % tretješolcev pa meni, da se uporablja predvsem kot dvo-/večjezični priročnik. Trije
tretješolci so napisali, da v slovarju preverimo zapis besed, eden pa je napisal, da v njem
preverimo izgovarjavo. V rubriko Drugo smo uvrstili odgovore v smislu, da nam slovar
pomaga pri učenju ali da so v njem besede, ki jih ne vemo ali ki so nam nerazumljive.233
Učenci so odgovarjali tudi na vprašanji, zakaj so besede v slovarju v določenem zaporedju oz.
po katerem načelu si sledijo. Večina ve, da so razvrščene po abecedi (59,1 %) (Preglednica 9.4).
Z binominalnim testom smo potrdili, da to ve statistično značilno več kot 50 % učencev (p =
0,011) (Preglednica 15.1),234 vendar med tretje- in šestošolci obstaja statistično pomembna
razlika (χ2 = 6,832; g = 1; p = 0,009). Čeprav v obeh razredih to ve večina učencev (v 3. razredu
51 %, v 6. razredu 71 %), je delež šestošolcev, ki vedo, da si besede sledijo po abecedi, znatno
višji od deleža tretješolcev.
Preglednica 9.4: Razvrščenost po abecednem redu
Razvrščenost gesel v slovarju

3. razred

6. razred

Skupaj

Število

52

49

101

51 %

71 %

59,1 %

50

20

70

49 %

29 %

40,9 %

102

69

171

100 %

100 %

100 %

Abecedni vrstni red

Nepravilno/Ne vem

fv%
Število
fv%
Število

Skupaj

fv%

Statistično pomembna razlika?

NE (χ = 6,832; g = 1; p = 0,009)
2

Izmed tistih, ki so odgovorili nepravilno, so se nekateri preveč osredotočili na zaporedje v
vprašalniku, sicer pa so menili, da je vrstni red besed odvisen od »težavnosti« besede, dolžine
besede, pripadnosti isti besedni družini, števila pomenov ali od pomena, npr.: ker si tako sledijo
v vprašalniku (tj. galerija, gnezdo, hudournik), ker gre od najlažjega k najtežjemu, ker je daljša
beseda, ker so ista besedna družina (npr. oljenka, oljka), ker ima največ pomenov, ker pomenita
različno (tj. oljenka in oljka), ker je galerija stavba ali ker je oljka rastlina.

Nismo vedeli, ali je učenec mislil na to, da ne razume pomena slovenske besede ali besede iz katerega tujega
jezika.
234
Vse preglednice, ki potrjujejo podatke binominalnega testa, so v Prilogi 6, gl. poglavje 15.6.
233
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Za večino tretje- in šestošolcev je slovar knjiga. Statistično pomembno več šesto- kot
tretješolcev meni, da je v slovarju razložen pomen besed, in statistično pomembno več šestokot tretješolcev ve, da so besede v slovarju razvrščene po abecedi.

9.7.1.2 Drugi sklop raziskovalnih vprašanj


Ali učenci uporabljajo slovar doma?



Če ga uporabljajo, katerega, v kateri obliki in ali/kdo jim pri tem pomaga?



Ali se tretje- in šestošolci razlikujejo glede rabe slovarja doma?

V okviru 2. sklopa raziskovalnih vprašanj smo predstavili odgovore učencev na naslednja
anketna vprašanja:
 Ali kdaj uporabljaš slovar doma? (6. vprašanje)
 Kateri slovar uporabljaš doma? (7. vprašanje)
 Ali ti pri rabi slovarja doma kdo pomaga? (8. vprašanje)

Pri vprašanjih o rabi slovarja doma smo upoštevali samo odgovore tistih, ki so že prej
odgovorili, da vedo, kaj je slovar, tj. 149 učencev. Učenci so lahko odgovorili, da ga uporabljajo
v knjižni obliki, na računalniku ali da ga ne uporabljajo. Združili smo odgovore, ne glede na
obliko, in ostali sta samo dve možnosti, tj. ali ga uporabljajo doma ali ne.

Preglednica 9.5: Raba slovarja doma
3. razred

6. razred

Skupaj

Število

fv%

Število

fv%

Število

fv%

DA

45

54,9 %

53

79,1 %

98

65,8 %

NE

37

45,1 %

14

20,9 %

51

34,2 %

Skupaj

82

100 %

67

100 %

149

100 %

Raba slovarja doma

Statistično pomembna razlika?

DA (χ = 10,508; g = 1; p = 0,001)
2

Med tretje- in šestošolci obstaja statistično pomembna razlika glede rabe slovarja doma (χ2 =
10,508; g = 1; p = 0,001). Uporablja ga tako večina tretje- (54,9 %) kot šestošolcev (79,1 %),
vendar je delež šestošolcev znatno večji (Preglednica 9.5).
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Preglednica 9.6: Raba slovarja doma v določeni obliki
3. razred

6. razred

Skupaj

Število

fv%

Število

fv%

Število

fv%

26

57,8 %

7

13,2 %

33

33,7 %

Elektronska oblika

19

42,2 %

46

86,8 %

65

66,3 %

Skupaj

45

100 %

53

100 %

98

100 %

Katero obliko slovarja uporabljajo
učenci doma?
Knjižna oblika

Statistično pomembna razlika?

DA (χ2 = 21,646; g = 1; p = 0,000)

Slovar uporablja doma 98 učencev, večina (66,3 %) na računalniku, tretjina (33,7 %) pa v
knjižni obliki (Preglednica 9.6). Z binominalnim testom smo potrdili, da statistično značilno
več kot polovica učencev uporablja slovar doma na računalniku (p = 0,000) (Preglednica
15.2).
Med tretje- in šestošolci obstaja statistično pomembna razlika glede rabe določene oblike
slovarja doma (χ2 = 21,646; g = 1; p = 0,000) (Preglednica 9.6). Večina tretješolcev uporablja
slovar v knjižni obliki (57,8 %), večina šestošolcev pa na računalniku (86,8 %). Pričakovali
smo, da vsi učenci, ne glede na razred, raje uporabljajo slovar na računalniku. Glede na rezultat
sklepamo, da so šestošolci bolj vešči rabe računalnika in ga verjetno tudi na splošno pogosteje
uporabljajo, poleg tega večji delež tretje- kot šestošolcev uporablja OŠS, ti pa so samo v knjižni
obliki.
Anketirance smo spraševali o tem, kateri slovar uporabljajo doma.235 Izbrali so lahko več
odgovorov. Med ponujenimi so bili: dvojezični slovar, SSKJ, SP, MPS, MS, BN. Večina je
izbrala vsaj enega izmed navedenih, trije so odgovorili, da ne vedo, katerega uporabljajo, en
šestošolec pa je napisal, da uporablja Googlov prevajalnik.
V Preglednici 9.7 so podatki o tem, koliko učencev uporablja doma posamezni priročnik.
Navedli smo vrednosti za vse učence ter posebej za tretje- in šestošolce. Pri vsakem priročniku
smo navedli še, ali obstaja glede njegove rabe doma in razreda, ki ga učenci obiskujejo,
statistično pomembna razlika.

Upoštevali smo odgovore 98 učencev, ki so že prej odgovorili, da slovar doma uporabljajo in da vedo, kaj je.
Izmed teh je bilo veljavnih 91 odgovorov.
235
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Preglednica 9.7: Kateri slovar uporabljajo učenci doma
3. razred
Slovar

Dvojezični

SSKJ

SP

MPS

MS

BN

Raba

Štev.

f (%)

6. razred
Štev.

Skupaj

f (%)

Štev.

Statistično pomembna

f (%)

razlika?

DA

28

38,9 %

44

61,1 %

72

79,1 %

NE

NE

12

63,2 %

7

36,8 %

19

20,9 %

(χ2 = 3,594; g = 1; p = 0,058)

DA

20

50 %

25

49 %

45

49,5 %

NE

NE

20

50 %

26

51 %

46

50,5 %

(χ2 = 0,009; g = 1; p = 0,926)

DA

6

15 %

4

7,8 %

10

11 %

NE

NE

34

85 %

47

92,2 %

81

89 %

(2î = 1,165; g = 1; p = 0,280)

DA

4

10 %

3

5,9 %

7

7,7 %

NE

NE

36

90 %

48

94,1 %

84

92,3 %

DA

3

7,5 %

0

0%

3

3,3 %

NE

37

92,5 %

51

100 %

88

96,7 %

DA

4

10 %

1

2%

5

5,5 %

NE

36

90 %

50

98 %

86

94,5 %

(2î = 0,531; g = 1; p = 0,466)
DA
(2î = 5,063; g = 1; p = 0,024)
NE
(2î = 2,884; g = 1; p = 0,089)

Večina učencev uporablja doma dvojezični slovar (79,1 %), skoraj polovica SSKJ, drugih
navedenih priročnikov pa velika večina učencev doma ne uporablja. Tretje- in šestošolci se
statistično pomembno razlikujejo le pri rabi MS, vendar rezultata ne jemljemo resno, ker ga
uporabljajo le trije tretješolci. V vzorcu je največja razlika pri rabi dvojezičnega slovarja; tega
večina tretješolcev v našem vzorcu ne uporablja, večina šestošolcev pa, vendar rezultata ne
moremo posplošiti. Številčnejšo rabo dvojezičnih slovarjev pri šestošolcih razlagamo s tem, da
se jih več uči tujega jezika (ta je zanje obvezni predmet) in pri tem že uporabljajo dvojezične
slovarje.
Primerjali smo rabo OŠS med tretje- in šestošolci. Enega izmed OŠS uporablja 22,5 % tretjein 7,8 % šestošolcev (Preglednica 9.8); velika večina učencev torej OŠS sploh ne uporablja.
Med rabo OŠS in razredom, ki ga učenci obiskujejo, obstaja statistično pomembna razlika
(χ2 = 3,933; g = 1; p = 0,047), in sicer OŠS uporablja več tretje- kot šestošolcev, vendar je
število učencev zelo nizko.
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Preglednica 9.8: Raba OŠS doma
3. razred
Raba OŠS doma

6. razred

Skupaj

Število

fv%

Število

fv%

Število

fv%

DA

9

22,5 %

4

7,8 %

13

14,3 %

NE

31

77,5 %

47

92,2 %

78

85,7 %

Skupaj

40

100 %

51

100 %

91

100 %

Statistično pomembna razlika?

DA (χ = 3,933; g = 1; p = 0,047)
2

Večina učencev uporablja slovar doma sama (65,9 %). Med tretje- in šestošolci obstaja
statistično pomembna razlika glede tega, kdo jim pomaga oz. ali jim sploh kdo pomaga
(Preglednica 9.9). Večini tretješolcev pomaga eden od staršev (57,5 %), v manjši meri brat ali
sestra (15 %),236 veliko pa jih priročnik uporablja tudi samih (47,5 %). Velika večina
šestošolcev uporablja slovar sama (80,4 %), če pa jim kdo pomaga, je to eden od staršev
(17,6 %).
Preglednica 9.9: Kdo pomaga učencem pri rabi slovarja doma
Pomoč
Eden od
staršev

DA
NE

3. razred
Štev.
f (%)
učencev
23
57,5 %
17
42,5 %

6. razred
Štev.
f (%)
učencev
9
17,6 %
42
82,4 %

Skupaj
Štev.
f (%)
učencev
32
35,2 %
59
64,8 %

Brat/sestra

DA
NE

6
34

15 %
85 %

0
51

0%
100 %

6
85

3,6 %
93,4 %

Sam

DA
NE

19
21

47,5 %
52,5 %

41
10

80,4 %
19,6 %

60
31

65,9 %
34,1 %

Statistično
pomembna
razlika?
DA
(χ2 = 15,617; g = 1;
p = 0,000)
DA
(2î = 10,408; g = 1;
p = 0,001)
DA
(χ2 = 10,798; g = 1;
p = 0,001)

9.7.1.3 Tretji sklop raziskovalnih vprašanj


Ali učenci uporabljajo slovar v šoli?



Če ga uporabljajo, katerega, v kateri obliki in ali/kdo jim pri tem pomaga?



Ali se tretje- in šestošolci razlikujejo glede rabe slovarja v šoli?

V okviru 3. sklopa raziskovalnih vprašanj smo predstavili odgovore učencev na naslednja
anketna vprašanja:
 Ali kdaj uporabljaš slovar v šoli? (9. vprašanje)
 Kateri slovar uporabljaš ali uporabljate v šoli? (10. vprašanje)
 Ali ti pri rabi slovarja v šoli kdo pomaga? (11. vprašanje)
236

Ta podatek sicer ni relevanten, ker nimajo vsi anketiranci brata ali sestre.
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Slovar v šoli uporablja večina šestošolcev (68,2 %), pri tretješolcih pa v največjem deležu samo
učitelj (45,1 %) (Preglednica 9.10).237
Preglednica 9.10: Raba slovarja v šoli
3. razred
Raba slovarja v šoli

6. razred

Skupaj

Število

fv%

Število

fv%

Število

fv%

Uporabljam.

20

24,4 %

45

68,2 %

65

43,9 %

Uporablja ga samo učitelj.

37

45,1 %

18

27,3 %

55

37,2 %

Slovarja v šoli nihče ne uporablja.

25

30,5 %

3

4,5 %

28

18,9 %

Skupaj

82

100 %

66

100 %

148

100 %

Statistično pomembna razlika?

DA (χ = 32,110; g = 2; p = 0,000)
2

Glede rabe slovarja v šoli obstaja med tretje- in šestošolci statistično pomembna razlika
(χ2 = 32,110; g = 2; p = 0,000) (Preglednica 9.10). V 3. razredu v 30,5 % primerov slovarja v
šoli nihče ne uporablja, medtem ko je v 6. razredu to zelo redko (4,5 %). To je lahko povezano
tudi s predmetom tuji jezik, ki je v 6. razredu obvezni predmet in pri katerem učenci verjetno
uporabljajo slovar. Te možnosti namreč ne moremo izključiti, ker v vprašalniku nismo
spraševali po rabi slovarja izključno pri slovenščini, ampak na splošno.
Slovar se v šoli uporablja (ne glede na to, ali ga uporabljajo učenci ali učitelji) večinoma v
knjižni obliki (60,8 %) (Preglednica 9.11).238
Preglednica 9.11: Raba slovarja v šoli glede na obliko
3. razred
Raba oblike slovarja v šoli

6. razred

Skupaj

Število

fv%

Število

fv%

Število

fv%

V knjižni obliki

32

51,6 %

44

69,8 %

76

60,8 %

Na računalniku

30

48,4 %

19

30,2 %

49

39,2 %

Skupaj

62

100 %

63

100 %

125

100 %

Statistično pomembna razlika?

DA (χ = 4,356; g = 1; p = 0,037)
2

Ker nas pri tem še ni zanimalo, v kateri obliki uporabljajo slovar v šoli, smo za izračun združili ponujene
odgovore iz vprašalnika, in sicer Da, večinoma slovar v knjižni obliki in Da, večinoma na računalniku v
Uporabljam slovar v šoli, odgovora Ne, uporablja ga samo učitelj (večinoma v knjižni obliki) in Ne, uporablja ga
samo učitelj (večinoma na računalniku) pa v odgovor Slovar uporablja samo učitelj. Upoštevali smo odgovore
tistih učencev, ki so na 4. vprašanje odgovorili, da vedo, kaj je slovar, tj. 149 učencev; veljavnih je bilo 148
odgovorov.
238
Odgovora na 9. vprašanje Da, večinoma slovar v knjižni obliki in Ne, uporablja ga samo učitelj (večinoma v
knjižni obliki) smo združili v odgovor V knjižni obliki, odgovora b) in č) pa v odgovor Na računalniku. Odgovora
d) Ne, slovarja v šoli nihče ne uporablja pri tem izračunu nismo upoštevali.
237
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Med rabo knjižne in elektronske različice slovarja v šoli obstaja statistično pomembna razlika
glede na razred (χ2 = 4,356; g = 1; p = 0,037). Šestošolci uporabljajo večinoma knjižno
(69,8 %), pri tretješolcih pa razmerje med rabo knjižne (51,6 %) in elektronske različice
(48,4 %) ni tako različno (Preglednica 9.11).
Učence smo spraševali, kateri slovar najpogosteje uporabljajo v šoli (ne glede na to, ali ga
uporabljajo sami ali samo učitelj).239 V Preglednici 9.12 so podatki o tem, koliko tretje-,
šestošolcev oz. učencev na splošno uporablja posamezni slovar v šoli in ali obstaja med
razredoma glede tega statistično pomembna razlika.
Preglednica 9.12: Kateri slovar se uporablja v šoli
Raba slovarja

3. razred
Štev.
f (%)
učencev
4
6,3 %
60 93,8 %

6. razred
Štev.
f (%)
učencev
32 50,8 %
31 49,2 %

Skupaj
Štev.
f (%)
učencev
36 28,3 %
91 71,7 %

Dvojezični

DA
NE

SSKJ

DA
NE

44
20

68,8 %
31,3 %

40
23

63,5 %
36,5 %

84
43

66,1 %
33,9 %

SP

DA
NE

10
54

15,6 %
84,4 %

3
60

4,8 %
95,2 %

13
114

10,2 %
89,8 %

MPS

DA
NE

0
64

0%
100 %

1240
62

1,6 %
98,4 %

1
126

0,8 %
99,2 %

MS

DA
NE

1
63

1,6 %
98,4 %

0
63

0%
100 %

1
126

0,8 %
99,2 %

BN

DA
NE

17
47

26,6 %
73,4 %

0
63

0%
100 %

17
110

13,4 %
86,6 %

Statistično
pomembna
razlika?
DA
(χ2 = 31,014; g = 1;
p = 0,000)
NE
(χ2 = 0,392; g = 1;
p = 0,531)
DA
(χ2 = 4,077; g = 1;
p = 0,043)
NE
(2î = 1,410; g = 1;
p = 0,235)
NE
(2î = 1,378; g = 1;
p = 0,240)
DA
(χ2 = 19,321; g = 1;
p = 0,000)

Največji delež učencev uporablja v šoli SSKJ (66,1 %), sledi raba dvojezičnega slovarja (28,3
%) (Preglednica 9.12). BN uporablja 13,4 % učencev, SP 10,2 %, MPS in MS pa se v šoli tako
rekoč ne uporabljata (0,8 %). Tretje- in šestošolci se statistično pomembno razlikujejo glede
rabe dvojezičnega slovarja, SP in BN. Dvojezične slovarje uporablja polovica šesto- (50,8 %)
in le 6,3 % tretješolcev; SP večinoma ne uporabljajo, vendar ga uporablja več tretje- (15,6 %)
kot šestošolcev (4,8 %); BN uporabljajo samo tretješolci (26,6 %). Pri rabi drugih navedenih
slovarjev (SSKJ, MPS, MS) med učenci glede na razred ni statistično pomembne razlike.
Odgovarjali so tisti, ki so pri 9. vprašanju obkrožili katerikoli odgovor razen Ne, slovarja v šoli nihče ne
uporablja, tj. odgovarjalo je 127 učencev. Navedeni so bili isti slovarji kot pri vprašanju o rabi slovarjev doma in
anketiranci so lahko obkrožili več odgovorov.
240
Predvidevamo, da je učenec kar obkrožil, da uporablja ta slovar, čeprav ga dejansko ne.
239
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Razliko pri rabi dvojezičnega slovarja razlagamo s tem, da je za šestošolce tuji jezik obvezni
predmet v šoli, BN so namenjene učencem do 5. razreda, zato ne preseneča, da jih uporabljajo
samo tretješolci. Nekoliko presenetljivo pa je, da se SP pogosteje uporablja v 3. razredu kot v
6.; mogoče zato, ker ga v 3. razredu verjetno uporabljajo predvsem učitelji in ker v njem skupaj
z učenci preverjajo predvsem zapis besed, kar je pri tretješolcih zaradi opismenjevanja aktualno.
Sklepamo še, da učitelji ne poznajo dobro tega priročnika oz. niso vešči njegove rabe in ne
vedo, katere vse podatke bi lahko iz njega črpali. V nasprotnem primeru bi ga verjetno tudi v
6. razredu pogosteje uporabljali, npr. za to, da preverijo izgovarjavo, zaznamovanost besed,
vezljivost in druge slovnične podatke (obliko glagola v velelniku, namenilnik …). Upoštevati
moramo tudi to, da so na vprašalnik odgovarjali učenci, zato obstaja verjetnost, da nekateri niso
točno vedeli, kateri priročnik uporabljajo v šoli.
Pri tem, ali/kdo pomaga učencem pri rabi slovarja v šoli, nobena možnost ne izstopa
(Preglednica 9.13). Največji delež učencev je odgovoril, da slovar uporablja samo učitelj
(33,9 %), nekoliko manj pa, da ga uporabljajo sami (31,5 %). Enaka deleža učencev (22 %) sta
odgovorila, da jim pomaga učitelj oz. sošolec.
Preglednica 9.13: Kdo pomaga učencem pri rabi slovarja v šoli
3. razred
Kdo pomaga?

Pomoč

Štev.

f (%)

6. razred
Štev.

f (%)

Skupaj
Štev.

f (%)

Učitelj.

DA
NE

18
46

28,1 %
71,9 %

10
53

15,9 %
84,1 %

28
99

22 %
78 %

Sošolec/sošolka.

DA
NE

13
51

20,3 %
79,7 %

15
48

23,8 %
76,2 %

28
99

22 %
78 %

DA
NE

10
54

15,6 %
84,4 %

30
33

47,6 %
52,4 %

40
87

31,5 %
68,5 %

DA
NE

29
35

45,3 %
54,7 %

14
49

22,2 %
77,8 %

43
84

33,9 %
66,1 %

Slovar uporablja
učenec sam.
Slovar uporablja
samo učitelj.

Statistično
pomembna
razlika?
NE
(χ2 = 2,773; g = 1;
p = 0,096)
NE
(χ2 = 0,226; g = 1;
p = 0,635)
DA
(χ2 = 15,062; g = 1;
p = 0,000)
DA
(χ2 = 7,558; g = 1;
p = 0,006)

Pri tem, da učenci uporabljajo slovar sami (χ2 = 15,062; g = 1; p = 0,000) oz. da ga uporablja
samo učitelj (χ2 = 7,558; g = 1; p = 0,006), obstaja med tretje- in šestošolci statistično
pomembna razlika (Preglednica 9.13). Precej več šesto- (47,6 %) kot tretješolcev (15,6 %)
uporablja slovar v šoli samih. Da ga uporablja samo učitelj, je odgovorilo 45,3 % tretje- in
22,2 % šestošolcev.
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9.7.1.4 Četrti sklop raziskovalnih vprašanj (Kako se v slovarskem sestavku iz MPS znajdejo
tretješolci)
V vprašalnikih so sledile naloge, povezane s tem, kako se učenci znajdejo v slovarskem
sestavku. Te so se razlikovale glede na razred. V tem poglavju predstavljamo rezultate iz
vprašalnika za tretješolce. V njem so bili vsi primeri, povezani z znajdenjem v slovarskem
sestavku, iz MPS. Zanimalo nas je:


Ali učenci razumejo večino besed, ki so gesla v MPS?



Kako se tretješolci znajdejo v slovarskem sestavku iz MPS?
o Ali vedo, kje v slovarskem sestavku iz MPS je pomenska razlaga besede?
o Ali vedo, kje je zgled?
o Ali v sestavku z več pomenskimi razlagami prepoznajo ustrezno?



Ali se tretješolci pri prepoznavanju (ustrezne) pomenske razlage in zgleda razlikujejo glede
na oceno pri slovenščini in glede na rabo slovarja?

V okviru 4. sklopa raziskovalnih vprašanj smo predstavili odgovore učencev na anketna
vprašanja 12–15.
Najprej smo želeli ugotoviti, koliko besed, ki so gesla v MPS, tretješolci ne razumejo. Naloga
v vprašalniku je bila taka: Obkroži tiste besede, ki jih ne razumeš: galerija, gams, garderoba,
gaziti, gladina, gledališče, gnezdo, gol, gora, gorila, gost, gostja, gozd, gož, gradbišče, grič,
gripa, gusar. Na seznamu so bile besede iz MPS, in sicer vse, ki se v slovarju začnejo na črko
G. Izbira besed na črko G je bila naključna.
V Preglednici 9.14 so vse besede na črko G iz MPS s podatkoma o tem, koliko učencev
posamezne besede ne razume in kako pogosta je v korpusu Kres.241
Preglednica 9.14: Razumevanje pomena besed na črko G iz MPS
Beseda

Pogostost v
Kresu

Št. učencev,
ki je ne razume

f (%)

gradbišče

1.274

0

0%

garderoba

1.576

0

0%

gnezdo

2.326

0

0%

gol

8.866

0

0%

gora

13.437

0

0%

241

Pogostost besede smo preverjali v korpusu Kres, ker je ta bolj uravnotežen kot Gigafida.
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gledališče

13.552

0

0%

gozd

14.853

0

0%

gorila

313

1

1%

gusar

216

3

2,9 %

grič

1.817

3

2,9 %

galerija

7.408

7

6,9 %

gripa

1.841

8

7,8 %

gost

17.735

10

9,8 %

gladina

1.984

12

11,8 %

gostja

1.006

14

13,7 %

gams

266

23

22,5 %

gaziti

116

68

66,7 %

66

81

79,4 %

gož

Da tretješolci besedo razumejo, smo šteli, če jo je obkrožilo manj kot 10 %. To namreč pomeni,
da jo velika večina učencev (90 %) razume. Tretješolci razumejo 13 besed
(72,22 %) s seznama (garderoba, gledališče, gnezdo, gol, gora, gozd, gradbišče, gorila, grič,
gusar, galerija, gripa in gost). Večina ne razume besed gož (79,4 %) in gaziti (66,7 %).
Zavedamo se, da je na nerazumevanje kakšne besede vplivalo tudi dejstvo, da so bile te v
vprašalniku samo naštete in niso bile uporabljene v sobesedilu. Menimo, da bi več učencev
razumelo besedo gaziti, če bi bila uporabljena besedna zveza gaziti po snegu.
Predvidevali smo, da na nerazumevanje besede vpliva tudi pogostost.242 V Preglednici 9.15 so
besede razvrščene glede na pogostost v Kresu.
Preglednica 9.15: Besede iz vprašalnika, razvrščene glede na pogostost v Kresu
Beseda
gož

Pogostost v
Kresu

Št. učencev,
ki je ne razume

f (%)

66

81

79,4 %

gaziti

116

68

66,7 %

gusar

216

3

2,9 %

gams

266

23

22,5 %

Ta podatek temelji na korpusu Kres. Če bi imeli korpus besedil otrok in za otroke, bi bili rezultati o pogostosti
nekaterih besed verjetno drugačni, npr. besedi gorila ali gusar sta v besedišču otrok verjetno pogostejši kot pri
odraslih.
242
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gorila

313

1

1%

gostja

1.006

14

13,7 %

gradbišče

1.274

0

0%

garderoba

1.576

0

0%

grič

1.817

3

2,9 %

gripa

1.841

8

7,8 %

gladina

1.984

12

11,8 %

gnezdo

2.326

0

0%

galerija

7.408

7

6,9 %

gol

8.866

0

0%

gora

13.437

0

0%

gledališče

13.552

0

0%

gozd

14.853

0

0%

gost

17.735

10

9,8 %

Med tem, ali tretješolci besedo razumejo, in njeno pogostostjo v Kresu ni statistično značilne
povezanosti (r = –0,343; p = 0,163) (Preglednica 9.16). Ne moremo trditi, da manj ko je pogosta
raba besede, več tretješolcev je ne razume. Mogoče je, da je rezultat posledica majhnosti vzorca.

Preglednica 9.16: Povezanost med razumevanjem besede in njeno pogostostjo v korpusu Kres
Razumevanje besede
–0,343

Pearsonov koeficient korelacije
Pogostost besede
p
v Kresu
Število besed

0,163
18

V vprašalniku so bili trije slovarski sestavki iz MPS z gesli galerija, gnezdo in hudournik. Želeli
smo preveriti, kako se učenci znajdejo v slovarskem sestavku, in sicer ali prepoznajo pomensko
razlago in zgled in ali znajo v sestavku z dvema pomenskima razlagama poiskati ustrezen
pomen.
Tretješolci so morali v slovarskem sestavku z geslom galerija obkrožiti pomensko razlago, tj.
Galerija je stavba, v kateri so razstavljene slike ali kipi (Slika 9.1).
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Slika 9.1: Slovarski sestavek z geslom galerija iz MPS

Njihove odgovore smo razvrstili v dve kategoriji, Pravilno in Nepravilno/Ne vem. V rubriko
Nepravilno smo poleg Ne vem uvrstili primere, v katerih so bile obkrožene: posamezne besede
v pomenski razlagi (npr. stavba, slike ali samo beseda galerija ali samo nadpomenka stavba),
del pomenske razlage (npr. samo prva vrstica, samo drugi dve vrstici, samo prve tri vrstice),
geslo in pomenska razlaga ali cel sestavek.

Preglednica 9.17: Pomenska razlaga v sestavku z geslom galerija
Pomenska razlaga v
sestavku galerija
Pravilno.
Nepravilno./Ne vem.
Skupaj

3. razred
Število
fv%
58 56,9 %
44

43,1 %

102

100 %

Večina tretješolcev (56,9 %) je v slovarskem sestavku pravilno obkrožila pomensko razlago
(Preglednica 9.17), vendar glede na rezultat binominalnega testa ne moremo trditi, da
statistično značilno več kot 50 % učencev ve, kje v sestavku je pomenska razlaga
(p = 0,099) (Preglednica 15.3).
Med tretješolci pri prepoznavanju pomenske razlage v sestavku ne obstaja statistično
pomembna razlika glede na njihovo oceno pri slovenščini (2î = 2,369; g = 3; p = 0,499)
(Preglednica 9.18) niti glede na to, ali uporabljajo slovar v šoli/doma ali ne (χ2 = 1,304;
g = 1; p = 0,254) (Preglednica 9.19). Pomensko razlago je prepoznalo 59,7 % učencev, ki imajo
pri slovenščini oceno 5, in 51,6 % tistih, ki imajo 4.243 Zanimivo je, da jo je prepoznal večji
delež tistih, ki slovarja ne uporabljajo (68,8 %), medtem ko jo je izmed tistih, ki ga uporabljajo
doma ali v šoli, prepoznalo 56,4 % učencev (Preglednica 9.19).

243

Skoraj vsi anketiranci so imeli pri slovenščini oceno 4 ali 5, le štirje so imeli nižjo.
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Preglednica 9.18: Prepoznavanje pomenske razlage glede na oceno pri slovenščini
Prepoznavanje pomenske razlage

Pravilno

Nepravilno

Število
fv%
Število
fv%
Število

Skupaj

fv%

Statistično pomembna razlika?

Ocena pri slovenščini
2

3

4

5

0

2

16

40

0%

66,7 %

51,6 %

59,7 %

1

1

15

27

100 %

33,3 %

48,4 %

40,3 %

1

3

31

67

100 %

100 %

100 %

100 %

NE (2î = 2,369; g = 3; p = 0,499)

Preglednica 9.19: Prepoznava pomenske razlage glede na rabo slovarja (doma ali v šoli)
Prepoznavanje pomenske razlage

Pravilno

Nepravilno

Raba slovarja (doma ali v šoli)
DA

Število
fv%
Število
fv%
Število

Skupaj

fv%

Statistično pomembna razlika?

NE
31

22

56,4 %

68,8 %

24

10

43,6 %

31,3 %

55

32

100 %

100 %

NE (χ = 1,304; g = 1; p = 0,254)
2

V vprašalniku je sledil slovarski sestavek z geslom gnezdo (Slika 9.2). V njem so morali učenci
prepoznati zgled.

Slika 9.2: Slovarski sestavek z geslom gnezdo iz MPS

Večina tretješolcev (57,8 %) ga je prepoznala (Preglednica 9.20). Z binominalnim testom pa
smo ugotovili, da ne moremo trditi, da statistično značilno več kot polovica anketirancev
prepozna zgled (p = 0,068) (Preglednica 15.4).
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Preglednica 9.20: Zgled v sestavku z geslom gnezdo
Zgled v sestavku z geslom gnezdo

3. razred
Število

fv%

Učenec je prepoznal zgled.

59

57,8 %

Učenec ni prepoznal zgleda.

43

42,2 %

102

100 %

Skupaj

Pri prepoznavanju zgleda v slovarskem sestavku med tretješolci ni statistično pomembne
razlike glede na oceno, ki jo imajo pri slovenščini (2î = 2,625; g = 3; p = 0,453) (Preglednica
9.21). Izmed učencev, ki imajo oceno 5, ga je prepoznalo 61,2 % učencev, izmed tistih, ki imajo
oceno 4, pa 51,6 % učencev.

Preglednica 9.21: Prepoznavanje zgleda v sestavku z geslom gnezdo
Prepoznavanje zgleda

Pravilno

Nepravilno

Število
fv%
Število
fv%
Število

Skupaj

fv%

Statistično pomembna razlika?

Ocena pri slovenščini
2

3

4

5

1

1

16

41

100 %

33,3 %

51,6 %

61,2 %

0

2

15

26

0%

66,7 %

48,4 %

38,8 %

1

3

31

67

100 %

100 %

100 %

100 %

NE (2î = 2,625; g = 3; p = 0,453)

Prav tako ni statistično pomembne razlike med prepoznavanjem zgleda in rabo slovarja
(χ2 = 0,053; g = 1; p = 0,818). Zgled sta prepoznala približno enaka deleža tretješolcev, ki
slovarja doma ali v šoli ne uporabljajo (62,5 %), in tistih, ki ga (60 %) (Preglednica 9.22).
Preglednica 9.22: Prepoznava zgleda glede na rabo slovarja doma ali v šoli

Prepoznavanje zgleda
Število
fv%
Število
Nepravilno
fv%
Število
Skupaj
fv%
Statistično pomembna razlika?
Pravilno

Uporabljam
slovar

Slovarja ne
uporabljam

33
20
60 %
62,5 %
22
12
40 %
37,5 %
55
32
100 %
100 %
NE (χ2 = 0,053; g = 1; p = 0,818)
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Nato nas je zanimalo, ali učenci v sestavku z več pomenskimi razlagami prepoznajo ustrezno.
V vprašalniku je bil slovarski sestavek z geslom hudournik (Slika 9.3).

Slika 9.3: Slovarski sestavek z geslom hudournik iz MPS

Preverjali smo, ali tretješolci prepoznajo pomensko razlago, ki ustreza besedi, rabljeni v
konkretni povedi, tj. Hudournik ima zelo kratke noge, zato težko sedi na veji ali hodi po tleh.244
Izbrali smo besedo hudournik, ker smo predvidevali, da njen pomen poznajo le redki, zato ni
bilo mogoče, da bi nalogo rešili na podlagi izključevanja (npr. učenec bi že prej vedel, da je
hudournik vrsta potoka, zato bi to pomensko razlago izključil in obkrožil, da je hudournik
ptica).245 Zanimalo nas je torej, kako se učenci znajdejo v slovarskem sestavku z več
pomenskimi razlagami. Predvidevali smo, da bo to zanje težka naloga.
Ustrezno, tj. v sestavku drugo, pomensko razlago je obkrožila le dobra tretjina tretješolcev
(34,3 %) (Preglednica 9.23). Z binominalnim testom smo potrdili, da statistično značilno
večina tretješolcev ne prepozna ustrezne pomenske razlage v sestavku z več pomenskimi
razlagami (p = 0,001) (Preglednica 15.5).

244

Poved
smo
tvorili
na
podlagi
podatkov
s
spletne
strani
Wikipedije
(https://sl.wikipedia.org/wiki/Hudournik_(pti%C4%8D)), geslo: hudournik (ptič).
245
Beseda hudournik je enakoizraznica (tako je predstavljena v SP), v sestavku iz MPS pa je predstavljena kot
večpomenska beseda; verjetno zato, ker sta avtorici izhajali iz SSKJ, v katerem je predstavljena kot taka. V
poglavju Analiza otroških šolskih slovarjev smo že omenili, da so enakoizraznice v obstoječih slovenskih OŠS
(vključno z MPS) različno obravnavane: v enem ali v dveh ločenih sestavkih. Dejstvo, da je hudournik
enakoizraznica, ne večpomenka, ni vplivalo na rezultate, ker smo preverjali, ali učenci med več pomenskimi
razlagami v sestavku prepoznajo ustrezno.
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Preglednica 9.23: Pomenska razlaga v sestavku z geslom hudournik
3. razred

Prepoznava ustrezne pomenske razlage

Število

fv%

Učenec je prepoznal ustrezno pomensko razlago.

35

34,3 %

Učenec ni prepoznal ustrezne pomenske razlage.

67

65,7 %

102

100 %

Skupaj

Večina tretješolcev (65,7 %) je obkrožila nepravilno (Preglednica 9.23), in sicer 49 % jih je
obkrožilo prvo pomensko razlago, 3,9 % obe pomenski razlagi, 12,7 % tretješolcev naloge ni
rešilo (Preglednica 9.24). Prepoznava ustreznega pomena v sestavku z več pomenskimi
razlagami je na splošno težja naloga. Menimo, da je na neprepoznavo vplivala tudi ilustracija.
Ta je le ob prvi pomenski razlagi.

Preglednica 9.24: Prepoznava ustrezne pomenske razlage v sestavku z geslom hudournik
Prepoznava ustrezne
pomenske razlage
Prva pomenska razlaga

3. razred
Število
fv%
50
49 %

Druga pomenska razlaga
Obe pomenski razlagi
Ne vem

35

34,3 %

4

3,9 %

13

12,7 %

102

Skupaj

100 %

Med tem, ali tretješolci prepoznajo ustrezno pomensko razlago v primeru hudournik, in njihovo
oceno pri slovenščini ne obstaja statistično pomembna razlika (2î = 2,602; g = 3;
p = 0,457) (Preglednica 9.25). Ustrezne razlage ni prepoznalo 64,2 % učencev, ki imajo pri
slovenščini oceno 5, in 71 % učencev, ki imajo oceno 4.

Preglednica 9.25: Prepoznavanje ustrezne pomenske razlage glede ena oceno
Prepoznavanje ustrezne
pomenske razlage
Število
Pravilno
fv%
Nepravilno

Število
fv%
Število

Skupaj

fv%

Statistično pomembna razlika?

2

Ocena pri slovenščini
3
4
1
1
9

5
24

100 %

33,3 %

29 %

35,8 %

0

2

22

43

0%

66,7 %

71 %

64,2 %

1

3

31

67

100 %

100 %

100 %

100 %

NE (2î = 2,602; g = 3; p = 0,457)
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Prav tako ni statistično pomembne razlike (χ2 = 0,234; g = 1; p = 0,628) (Preglednica 9.26)
med prepoznavo ustrezne pomenske razlage in rabo slovarja. Deleža tistih, ki so prepoznali
ustrezno pomensko razlago glede na to, ali uporabljajo slovar ali ne, sta približno enaka.
Ustrezno pomensko razlago je prepoznalo 36,4 % tretješolcev, ki uporabljajo slovar (doma ali
v šoli), in 31,3 % učencev, ki ga ne.

Preglednica 9.26: Prepoznava ustrezne pomenske razlage glede na rabo slovarja
Prepoznavanje ustrezne
pomenske razlage
Število
Pravilno
fv%
Nepravilno

Število
fv%
Število

Skupaj

fv%

Statistično pomembna razlika?

Uporabljam
slovar
20

Slovarja ne
uporabljam
10

36,4 %

31,3 %

35

22

63,6 %

68,8 %

55

32

100 %

100 %

NE (χ2 = 0,234; g = 1; p = 0,628)

9.7.1.5 Peti sklop raziskovalnih vprašanj (Kako se v slovarskem sestavku iz SSKJ 2 znajdejo
šestošolci)
V tem poglavju predstavljamo rezultate vprašanj/nalog 12–17 iz vprašalnika za šestošolce (gl.
prilogo 15.5). Ta se navezujejo na sestavke iz SSKJ 2.246 Za tretješolce smo izbrali sestavke iz
MPS (poglavje 9.7.1.4), za šestošolce pa iz SSKJ 2, ker so vsi obstoječi OŠS namenjeni mlajšim
učencem in za šestošolce niso primerno zahtevni. Raba SSKJ je po učnem načrtu za slovenščino
predvidena v 3. VIO,247 natančneje, naloge za rabo SSKJ so v učnem gradivu za 7. razred.
Odgovorili bomo na naslednja raziskovalna vprašanja:


Ali se šestošolci znajdejo v slovarskem sestavku iz SSKJ 2?
o Ali prepoznajo geslo v slovarskem sestavku iz SSKJ 2?
o Ali prepoznajo pomensko razlago?
o Ali vedo, kako je v sestavku označen spol?
o Ali prepoznajo število pomenskih razlag?
o Ali vedo, kje so zgledi?

Odločili smo se za sestavke iz SSKJ 2, ker je novejša različica SSKJ, zgradbeno pa med njima ni razlike.
Po učnem načrtu (Program osnovna šola 2011: 49) učenci v okviru razvijanja poimenovalne zmožnosti
uporabljajo slovarske priročnike v knjižni in elektronski obliki (npr. SSKJ, Veliki slovar tujk).
246
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o Ali vedo, da simbol nad geslom označuje naglas?
o Ali vedo, kaj pomenita oznaki -a -o v sestavku pridevnika?
o Ali vedo, kaj pomeni okrajšava prid.?


Ali se šestošolci pri znajdenju v slovarskem sestavku iz SSKJ 2 (tj. pri prepoznavanju gesla,
pomenske razlage in števila pomenskih razlag, zgledov, oznake spola, pomena simbola nad
geslom, pomena oznak -a -o in pomena okrajšave prid.) razlikujejo glede na oceno?

V vprašalniku je bil odlomek iz SSKJ 2 od gesla oljčnik do gesla oljnica (Slika 9.4).248

Slika 9.4: Odlomek iz SSKJ 2, uporabljen v vprašalniku za šestošolce

248

Izbiro odlomka smo utemeljili v poglavju 9.2.
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Šestošolci so morali v njem: 1. obkrožiti prvih 5 gesel (tj. oljčnik, olje, oljen, oljenica,
oljenje);249 2. podčrtati pomensko razlago besede oljenka; 3. razbrati, katera samostalniška
gesla so srednjega spola, in pojasniti, kako je spol označen v SSKJ 2;250 4. v sestavku z geslom
čeladar razbrati in utemeljiti, koliko pomenov ima ta beseda; 5. podčrtati zgleda za drugo
pomensko razlago v sestavku z geslom oljnat; 6. razložiti, kaj pomeni simbol (naglasno
znamenje) nad geslom; 7. razložiti, kaj pomenita končnici -a -o; in 8. razložiti, kaj pomeni
okrajšava prid. za geslom oljnat. S temi nalogami smo želeli preveriti, ali oz. kako dobro se
šestošolci znajdejo v slovarskem sestavku iz SSKJ 2.

1. Prepoznava gesla
Gesla je prepoznalo 79,7 % šestošolcev (Preglednica 9.27). Z binominalnim testom smo
potrdili, da statistično značilno večina šestošolcev prepozna geslo (p = 0,000) (Preglednica
15.6).
Preglednica 9.27: Prepoznava gesla v slovarskem sestavku iz SSKJ 2 glede na oceno pri slovenščini
Prepoznavanje gesla

Pravilno

Nepravilno/Ne vem

Število
fv%
Število
fv%
Število

Skupaj

fv%

Statistično pomembna razlika?

Ocena pri slovenščini
3

4

Skupaj

5

9

20

26

55

60 %

80 %

89,7 %

79,7 %

6

5

3

14

40 %

20 %

10,3 %

20,3 %

15

25

29

69

100 %

100 %

100 %

100 %

DA (χ2 = 5,378; g = 2; p = 0,068)

Med tem, ali so šestošolci prepoznali gesla, in oceno pri slovenščini ne obstaja statistično
pomembna razlika (χ2 = 5,378; g = 2; p = 0,068) (Preglednica 9.27). V našem vzorcu je gesla
prepoznalo 89,7 % učencev, ki imajo pri slovenščini oceno 5, 80 % učencev z oceno 4 in 60 %
učencev z oceno 3.
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Odločili smo se za 5, da bi se izognili naključnim pravilnim rešitvam.
Mislili smo le na kvalifikatorje m, ž, s.
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Ker slovar doma ali v šoli uporablja velika večina šestošolcev (88,4 %), nismo preverjali, ali
obstaja statistično pomembna razlika med posameznimi postavkami in rabo slovarja. Za to bi v
vzorcu namreč potrebovali več tistih, ki slovarja ne uporabljajo.

2. Prepoznava pomenske razlage
Razlago pomena besede oljenka je pravilno podčrtalo le 24,6 % šestošolcev (Preglednica 9.28).
Največji delež šestošolcev je podčrtal pomensko razlago in zgled (33,3 %), 21,7 % cel sestavek,
17,4 % jih te naloge ni rešilo. Z binominalnim testom smo potrdili, da statistično značilno več
kot 50 % šestošolcev ni prepoznalo (samo) pomenske razlage (p = 0,000) (Preglednica 15.7).
Preglednica 9.28: Prepoznavanje pomenske razlage glede na oceno pri slovenščini
Prepoznavanje pomenske razlage

Pravilno

Nepravilno/Ne vem

Ocena pri slovenščini
3

Število
fv%

fv%

Statistično pomembna razlika?

Skupaj

5

10

17

13,3 %

20 %

34,5 %

24,6 %

13

20

19

52

86,7 %

80 %

65,5 %

75,4 %

15

25

29

69

100 %

100 %

100 %

100 %

Število
Skupaj

5

2

Število
fv%

4

NE (χ2 = 2,836; g = 2; p = 0,242)

Med šestošolci pri prepoznavanju pomenske razlage ne obstaja statistično pomembna razlika
glede na oceno, ki jo imajo pri slovenščini (χ2 = 2,836; g = 2; p = 0,242) (Preglednica 9.28).
Prepoznalo jo je 34,5 % učencev, ki imajo pri slovenščini oceno 5, 20 % tistih, ki imajo oceno
4, in 13,3 % tistih, ki imajo oceno 3.
3. Prepoznava kvalifikatorja za spol v sestavkih s samostalniškim geslom
Šestošolci so morali iz odlomka izpisati samostalniška gesla srednjega spola in razložiti, kako
je spol označen v SSKJ 2. Upoštevali smo njihovo razlago. Če so samo napisali/izpisali gesla,
svojega odgovora pa niso utemeljili, odgovora nismo upoštevali kot pravilnega, ker so s svojim
znanjem lahko sami določili spol, nas pa je zanimalo, ali znajo razbrati ta podatek iz slovarskega
sestavka.
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Večina šestošolcev (82,6 %) ne ve, kako je v SSKJ 2 označen spol samostalnika (Preglednica
9.29). Z binominalnim testom smo potrdili, da tega ne ve statistično značilno večina
šestošolcev (p = 0,000) (Preglednica 15.8).

Preglednica 9.29: Prepoznava spola v slovarskem sestavku
Prepoznava spola

6. razred
Število

fv%

Pravilno

12

17,4 %

Nepravilno/Ne vem

57

82,6 %

Skupaj

69

100 %

V odlomku iz slovarja so tri samostalniška gesla srednjega spola (olje, oljenje, oljkarstvo).
Pravilno jih je izpisalo 31,9 % šestošolcev, 24,7 % šestošolcev naloge ni rešilo, ostali pa so
izpisali manj kot tri, poleg pravilnih še kakšnega napačnega ali vse nepravilne (Preglednica
9.30).
Preglednica 9.30: Izpis samostalniških gesel srednjega spola
Izpisani samostalniki

Število

fv%

Vsi trije pravilni

22 31,9 %

Manj kot trije, vendar pravilni

13 18,8 %

Nepravilni

13 18,8 %

Pravilni in kakšen napačen

4

5,8 %

Ne vem

17 24,7 %

Skupaj

69 100 %

Kvalifikator za spol je pravilno prepoznalo 17,2 % učencev, ki imajo pri slovenščini oceno 5,
24 % z oceno 4 in 1 učenec z oceno 3 (Preglednica 9.31). Šestošolci se pri tem statistično
pomembno ne razlikujejo glede na oceno pri slovenščini (2î = 2,197; g = 2; p = 0,333).
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Preglednica 9.31: Prepoznavanje kvalifikatorja za spol glede na oceno pri slovenščini

Število

Ocena pri slovenščini
3
4
5
1
6
24

fv%

6,7 %

24 %

17,2 %

14

19

5

93,3 %

76 %

82,8 %

15

25

29

100 %

100 %

100 %

Prepoznavanje kvalifikatorja za spol
Pravilno

Nepravilno

Število
fv%
Število

Skupaj

fv%

NE (2î = 2,197; g = 2; p = 0,333)

Statistično pomembna razlika?

4. Prepoznava števila pomenskih razlag
Šestošolci so morali iz sestavka z geslom čeladar (Slika 9.5), v katerem sta dve pomenski
razlagi, razbrati število pomenskih razlag in svoj odgovor utemeljiti.

Slika 9.5: Slovarski sestavek z geslom čeladar iz SSKJ 2

Izbrali smo nov sestavek in pri tem bili pozorni na to, da je enostaven. Iz odlomka, ki je sicer
že v vprašalniku, bi lahko izbrali sestavek z geslom oljnica, vendar smo se bali, da bi učence
zmedla poševnica v sestavku, drugi sestavki z več pomenskimi razlagami pa so preveč
kompleksni.
Učenci so morali obkrožiti odgovor, koliko pomenov ima beseda čeladar. Vprašanje v
vprašalniku smo poenostavili in smo se izogibali terminu pomenska razlaga. Večina šestošolcev
je pravilno odgovorila (68,1 %) (Preglednica 9.32).
Preglednica 9.32: Število pomenskih razlag v sestavku z geslom čeladar
Število pomenskih razlag
Ena

6. razred
Število
fv%
3
4,4 %

Dve

47

68,1 %

Tri

16

23,2 %

Ne vem

3

4,3 %

Skupaj

69

100 %
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Pričakovali smo utemeljitev, ker smo se želeli izogniti odgovarjanju učencev z ugibanjem. V
Preglednici 9.33 so upoštevani kot pravilni samo tisti odgovori, ki so bili ustrezno utemeljeni.
Preglednica 9.33: Pravilna utemeljitev odgovora o številu pomenskih razlag v sestavku z geslom čeladar
Število pomenskih razlag
Pravilno

6. razred
Število
fv%
37 53,6 %

Nepravilno/Ne vem

32

46,4 %

Skupaj

69

100 %

Čeprav je večina šestošolcev pravilno utemeljila odgovor, da sta v sestavku dve pomenski
razlagi (53,6 %), delež ni veliko večji od tistih, ki so odgovorili nepravilno. Z binominalnim
testom smo ugotovili, da ne moremo trditi, da statistično značilno večina šestošolcev ve,
koliko pomenskih razlag je v sestavku z geslom čeladar (p = 0,315) (Preglednica 15.9).
Največ učencev, ki so pravilno utemeljili svoj odgovor, je prepisalo pomenski razlagi, npr.
vojak s čelado in izdelovalec čelad, ali pa so svojo odločitev utemeljevali z obliko zapisa v
sestavku, npr. Ker piše prvič: razlaga in drugič: razlaga. Med nepravilnimi odgovori je največ
takih, da so v sestavku tri pomenske razlage, npr. vojak s čelado, tovornjaki/kamioni,
izdelovalec čelad, nekateri so napačno razbrali pomenski razlagi, npr. čeladar, čelada; vojak in
tovornjak, nekateri svojega odgovora niso znali utemeljiti, npr. ker tako piše v slovarju, nekdo
pa je napisal kar svoji razlagi, npr. Nekdo ki vsak dan nosi čelado, žival ki ima nekaj na glavi.
Učenci se pri poznavanju števila pomenskih razlag v sestavku statistično pomembno ne
razlikujejo glede na oceno pri slovenščini (χ2 = 3,372; g = 2; p = 0,185). Pravilno je odgovorilo
62,1 % učencev, ki imajo pri slovenščini oceno 5, 56 % učencev z oceno 4 in 33,3 % učencev
z oceno 3 (Preglednica 9.34).
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Preglednica 9.34: Prepoznava števila pomenskih razlag glede na oceno pri slovenščini
Prepoznavanje števila pomenskih razlag
Pravilno

Nepravilno

Število
fv%
Število
fv%
Število

Skupaj

fv%

Statistično pomembna razlika?

Ocena pri slovenščini
3
4
5
5
14
18
33,3 %

56 %

62,1 %

10

11

11

66,7 %

44 %

37,9 %

15

25

29

100 %

100 %

100 %

NE (χ2 = 3,372; g = 2; p = 0,185)

5. Prepoznava zgledov
V slovarskem sestavku z geslom oljnat so morali šestošolci podčrtati zgleda za oljnat v pomenu
'ki izraža pretirano prijaznost'.
óljnat -a -o prid. (o ̣̑) 1. nanašajoč se na olje: oljnata površina, steklenica / oljnata tekočina // ki vsebuje
olje: semena so oljnata / oljnati kruh, papir; oljnata barva barva, pri kateri se za vezivo uporablja olje;
oljnata slika ● knjiž., ekspr. oljnato morje mirno morje z ravno površino 2. knjiž., ekspr. ki izraža pretirano
prijaznost: govoriti z oljnatim glasom; oljnat smehljaj

To je bila težja naloga, ker smo zahtevali, da poiščejo zgleda za drugo pomensko razlago. S tem
ko je bil primer zahtevnejši, smo se želeli izogniti naključni pravilnosti odgovora. Poleg tega
so tisti, ki so odgovorili pravilno, dokazali, da znajo bolje razbirati podatke v sestavkih iz SSKJ
2.
Zgleda je prepoznalo 24,6 % šestošolcev, večina pa ne (75,4 %) (Preglednica 9.35). Z
binominalnim testom smo potrdili, da statistično značilno večina šestošolcev ne prepozna
zgledov (p = 0,000) (Preglednica 15.10). Kot nepravilne odgovore smo šteli nerešeno (46,6 %)
ali napačno rešeno nalogo, npr. 14,5 % šestošolcev je podčrtalo nekaj povsem drugega, 7,2 %
pomensko razlago, 4,3 % šestošolcev pa je poleg zgledov podčrtalo še kaj drugega.
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Preglednica 9.35: Prepoznava zgledov v sestavku z geslom oljnat glede na oceno
Ocena pri slovenščini
3
4
5
0
8
9

Prepoznava zgledov
Pravilno

Nepravilno

Število
fv%

32 %

31 %

24,6 %

15

17

20

52

100 %

68 %

69 %

75,4 %

15

25

29

69

100 %

100 %

100 %

100 %

Število
Skupaj

fv%

Statistično pomembna razlika?

17

0%

Število
fv%

Skupaj

DA (χ2 = 6,273; g = 2; p = 0,043)

Šestošolci se pri prepoznavi zgledov statistično pomembno razlikujejo glede na oceno pri
slovenščini (χ2 = 6,273; g = 2; p = 0,043). Zgleda v sestavku z geslom oljnat je prepoznala
približno tretjina tistih, ki imajo pri slovenščini oceno 5 (31 %) ali 4 (32 %), in nihče izmed
tistih, ki imajo oceno 3 (Preglednica 9.35).

6. Pomen simbola nad geslom
Ob primeru sestavka z geslom oljnat so šestošolci odgovarjali, kaj pomeni črtica nad črko o
'ostrivec' v geslu. Kot pravilne smo upoštevali vse odgovore, ki so se nanašali na izgovarjavo
oz. naglašenost besede. Pri tem ni bilo pomembno, ali so anketiranci vedeli, da ostrivec
zaznamuje dolgi ozki o. Večina šestošolcev je vedela, da je simbol povezan z naglasom oz.
izgovarjavo (60,9 %) (Preglednica 9.36). Glede na rezultat binominalnega testa smo potrdili,
da to ve statistično značilno več kot 50 % učencev (p = 0,045) (Preglednica 15.11).
Učenci so odgovarjali, da simbol pomeni, kako se črka naglasi, da je treba o poudariti, da
pomeni ozki/široki o. Kot pravilni odgovor smo upoštevali tudi take tipa Da se drugače izgovori.
Nepravilni pa so bili npr. mehki/veliki o, Da je to nemška beseda, Kako se sklanja in končnica.
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Preglednica 9.36: Pomen simbola nad geslom glede na oceno pri slovenščini
Poznavanje pomena simbola nad
geslom
Število
Pravilno
fv%
Nepravilno

Število
fv%
Število

Skupaj

fv%

Statistično pomembna razlika?

Ocena pri slovenščini
3
4
5
5
18
19

Skupaj
42

33,3 %

72 %

65,5 %

60,9 %

10

7

10

27

66,7 %

28 %

34,5 %

39,1 %

15

25

29

69

100 %

100 %

100 %

100 %

DA (χ2 = 6,338; g = 2; p = 0,042)

Šestošolci se pri poznavanju pomena simbola nad geslom statistično pomembno razlikujejo
glede na oceno pri slovenščini (χ2 = 6,338; g = 2; p = 0,042). Približno dve tretjini tistih, ki
imajo oceno 5 (65,5 %), in še nekoliko več tistih, ki imajo 4 (72 %), je napisalo pravilni
odgovor, medtem ko sta dve tretjini tistih, ki imajo oceno 3 (66,7 %), odgovorili nepravilno
(Preglednica 9.36).
7. Pomen končnic -a -o ob pridevniškem geslu
Večina šestošolcev (73,9 %) ni vedela, kaj pomeni zapis -a -o v slovarskem sestavku z geslom
oljnat (Preglednica 9.37). Glede na rezultat binominalnega testa ugotovimo, da tega ne ve
statistično značilno več kot 50 % učencev (p = 0,000) (Preglednica 15.12).
Kot pravilne smo upoštevali odgovore tistih učencev, ki so napisali, da to pomeni oljnata,
oljnato ali da označuje spol pridevnika, npr. Ker je lahko še ženskega in srednjega spola.
Premalo natančne odgovore, npr. Da lahko ti dve črki na koncu dodamo, smo šteli kot
nepravilne; med takimi so bili še npr. da se ne spremeni pomen ali da gre za izgovarjavo v
množini in dvojini.
Preglednica 9.37: Poznavanje pomena končnic -a -o v sestavku z geslom oljnat glede na oceno
Poznavanje pomena končnic
Število
fv%
Število
Nepravilno
fv%
Število
Skupaj
fv%
Statistično pomembna razlika?
Pravilno

Ocena pri slovenščini
Skupaj
3
4
5
2
8
8
18
13,3 %
32 % 27,6 % 26,1 %
13
17
21
51
86,7 %
68 % 72,4 % 73,9 %
15
25
29
69
100 % 100 % 100 %
100 %
NE (χ2 = 1,752; g = 2; p = 0,416)
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Šestošolci se pri poznavanju pomena končnic statistično pomembno ne razlikujejo glede na
oceno pri slovenščini (χ2 = 1,752; g = 2; p = 0,416). Pomen končnic -a -o v sestavku pozna 27,6
% učencev z oceno 5, 32 % učencev z oceno 4 in 13,3 % učencev z oceno 3 (Preglednica 9.37).
8. Poznavanje pomena okrajšave prid.
Večina šestošolcev ve, da prid. pomeni pridevnik (68,1 %) (Preglednica 9.38). Dva sta
odgovorila nepravilno, in sicer dober oz. pridi, ostali pa niso odgovorili. Glede na rezultat
binominalnega testa ugotovimo, da statistično značilno več kot 50 % učencev ve, kaj pomeni
okrajšava prid. (p = 0,002) (Preglednica 15.13).
Preglednica 9.38: Poznavanje pomena okrajšave prid. glede na oceno
Skupaj

Število

Ocena pri slovenščini
3
4
5
9
15
23

fv%

60 %

60 %

79,3 %

68,1 %

6

10

6

22

40 %

40 %

20,7 %

31,9 %

15

25

29

69

100 %

100 %

100 %

100 %

Poznavanje pomena končnic
Pravilno

Nepravilno/Ne vem

Število
fv%
Število

Skupaj

fv%

Statistično pomembna razlika?

47

NE (χ2 = 2,886; g = 2; p = 0,236)

Šestošolci se pri poznavanju pomena okrajšave prid. statistično pomembno ne razlikujejo
glede na oceno pri slovenščini (χ2 = 2,886; g = 2; p = 0,236). Na vprašanje je pravilno
odgovorilo 79,3 % tistih, ki imajo pri slovenščini oceno 5, 60 % tistih, ki imajo oceno 4, in
60 % tistih, ki imajo oceno 3 (Preglednica 9.38).

9. Znajdenje v slovarskem sestavku iz SSKJ 2
Da bi ugotovili, kako se šestošolci na splošno znajdejo v slovarskem sestavku iz SSKJ 2, smo
združili rezultate vprašanj/nalog, v katerih so morali učenci prepoznati gesla, pomensko
razlago, utemeljiti oznako spola, število pomenskih razlag, prepoznati zgled, razložiti, kaj
pomenijo naglasno znamenje v geslu ter končnici -a -o in okrajšava prid. Pri vsakem vprašanju
smo določili dve vrednosti, in sicer 0 = nepravilno/ne vem, 1 = pravilno. Po seštevku vseh
kategorij je največje možno število 8; to pomeni, da nekdo, ki je pravilno odgovoril na vseh 8
vprašanj o sestavku, prejme 8 točk, 0 točk pa pomeni, da na nobeno izmed vprašanj o sestavku
ni pravilno odgovoril. Določili smo naslednjo lestvico:
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0–4 točke pomeni, da se anketiranec v sestavku iz SSKJ 2 ne znajde;
5–6 točk pomeni, da se znajde;
7–8 točk pomeni, da se zelo dobro znajde.
Večina šestošolcev se v slovarskem sestavku iz SSKJ 2 ne znajde (62,3 %), 31,9 % jih je zbralo
5 ali 6 točk, štirje učenci pa so pravilno odgovorili na vsa oz. na vsa razen eno vprašanje,
povezano s slovarskim sestavkom iz SSKJ 2 (Preglednica 9.39).
Preglednica 9.39: Znajdenje šestošolcev v slovarskem sestavku iz SSKJ 2 glede na oceno
Ocena pri slovenščini
3
4
5
0
1
3

Znajdenje v slovarskem sestavku
Učenec se zelo dobro znajde.
Učenec se znajde.
Učenec se ne znajde.

Število
fv%
Število
fv%
Število
fv%
Število

Skupaj

fv%

Statistično pomembna razlika?

Skupaj
4

0%

4%

10,3 %

5,8 %

2

10

10

22

13,3 %

40 %

34,5 %

31,9 %

13

14

16

43

86,7 %

56 %

55,2 %

62,3 %

15

25

29

69

100 %

100 %

100 %

100 %

NE (2î = 7,032; g = 4; p = 0,134)

Med tem, ali se šestošolci znajdejo v slovarskem sestavku iz SSKJ 2, in oceno pri slovenščini
ne obstaja statistično pomembna razlika (2î = 7,032; g = 4; p = 0,134). V našem vzorcu se
izmed tistih, ki imajo oceno 5 ali 4, v sestavku ne znajde nekaj več kot polovica šestošolcev,
izmed tistih, ki imajo 3, pa velika večina (86,7 %) (Preglednica 9.39).
Za lažji pregled smo primerjali rezultate o znajdenju v slovarskih sestavkih iz vprašalnikov za
tretje- in šestošolce (Preglednica 9.40).
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Preglednica 9.40: Primerjava rezultatov, povezanih s slovarskimi sestavki v vprašalnikih za tretje- in šestošolce

Prepoznava gesla

Prepoznava pomenske razlage

Prepoznava zgleda

Ustrezna pomenska razlaga oz.
število pomenskih razlag

Prepoznava kvalifikatorja za spol

Pomen naglasnega znamenja
Pomen končnic -a -o

%

Tretješolci
(naloge ob sestavkih iz MPS)
/

Šestošolci
(naloge ob sestavkih iz SSKJ 2)
DA – 79,7 %

Statistično značilna večina

/

DA

Statistično pomembna razlika glede na oceno

/

NE

%

DA – 56,9 %

DA – 24,6 %

Statistično značilna večina

NE

DA*

Statistično pomembna razlika glede na oceno

NE

NE

Statistično pomembna razlika glede na rabo slovarja

NE

/

%

DA – 57,8 %

DA – 24,6 %

Statistično značilna večina

NE

DA*

Statistično pomembna razlika glede na oceno

NE

DA

Statistično pomembna razlika glede na rabo slovarja

NE

/

%

DA – 34,3 %

DA – 53,6 %

Statistično značilna večina

DA*

NE

Statistično pomembna razlika glede na oceno

NE

NE

Statistično pomembna razlika glede na rabo slovarja

NE

/

%

/

NE – 82,6 %

Statistično značilna večina

/

DA

Statistično pomembna razlika glede na oceno

/

NE

%

/

DA – 60,9 %

Statistično značilna večina

/

DA

Statistično pomembna razlika glede na oceno

/

NE

%

/

NE – 73,9 %
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Pomen okrajšave prid.

Znajdenje v sestavku na splošno

Statistično značilna večina

Tretješolci
(naloge ob sestavkih iz MPS)
/

Šestošolci
(naloge ob sestavkih iz SSKJ 2)
DA*

Statistično pomembna razlika glede na oceno

/

NE

%

/

DA – 68,1 %

Statistično značilna večina

/

DA

Statistično pomembna razlika glede na oceno

/

NE

%

/

NE – 62,3 %

Statistično pomembna razlika glede na oceno

/

NE

Legenda: Znak / pomeni, da tega nismo preverjali, znak * pomeni, da statistično značilno večina učencev nečesa ne prepozna oz. ne ve.
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9.7.1.6 Šesti sklop raziskovalnih vprašanj (Razumevanje pomena frazemov)
Z vprašalnikoma smo pri tretje- in šestošolcih preverjali razumevanje frazemov,251 da bi
odgovorili na naslednja raziskovalna vprašanja:


Ali tretje- in šestošolci poznajo pomen frazemov?
o Ali tretješolci poznajo pomen frazema trd oreh?
o Ali šestošolci poznajo pomen frazema srce mu je padlo v hlače?
o Ali šestošolci poznajo pomen frazema iskati dlako v jajcu?



Ali se tretješolci pri razumevanju pomena frazema razlikujejo glede na oceno?



Ali se šestošolci pri razumevanju pomena frazemov razlikujejo glede na oceno?

V okviru 6. sklopa raziskovalnih vprašanj smo predstavili odgovore učencev na naslednji
anketni nalogi:
 Podčrtani besedi zamenjaj z drugimi besedami tako, da bo poved imela še vedno enak pomen. Križanke so
včasih trd oreh. (20. naloga v vprašalniku za tretješolce)
 Kaj pomeni podčrtani del v spodnji povedi? Poved zapiši drugače. (21. naloga v vprašalniku za šestošolce)
Ko se je slon postavil na zadnje noge, je Matjažu srce padlo v hlače.
Metka v vsaki stvari išče dlako v jajcu.

Večina tretješolcev je frazem trd oreh pravilno nadomestila (52,9 %) (Preglednica 9.41);
napisali so, da so križanke težke ali zelo težke. Z binominalnim testom pa smo ugotovili, da ne
moremo trditi, da statistično značilno več kot polovica tretješolcev pozna pomen tega
frazema (p = 0,310) (Preglednica 15.14). Med nepravilnimi so bili odgovori, da so križanke
jezne, zelo zanimive, zabavne, mala malica ali da so uganke, čukec in duheca. Nekdo je frazem
razumel dobesedno (Da je oreh trd), nekdo pa je napisal, da trd oreh pomeni, da lahko dolgo
zadržiš skrivnost.

Preglednica 9.41: Razumevanje frazema trd oreh glede na oceno
Razumevanje frazema trd oreh
Število
fv%
Število
Nepravilno
fv%
Število
Skupaj
fv%
Statistično pomembna razlika?
Pravilno
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Ocena pri slovenščini
2
3
4
5
1
1
15
37
100 %
33,3 %
48,4 %
55,2 %
0
2
16
30
0%
66,7 %
51,6 %
44,8 %
1
3
31
67
100 %
100 %
100 %
100 %
NE (2î = 2,138; g = 3; p = 0,544)

Izbiro frazemov za nalogo v vprašalnikih smo utemeljili v poglavju 9.2.
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Skupaj
54
52,9 %
48
47,1 %
102
100 %

Med razumevanjem frazema in oceno, ki jo imajo tretješolci pri slovenščini, ne obstaja
statistično pomembna razlika (2î = 2,138; g = 3; p = 0,544) (Preglednica 9.41). Razumelo ga
je 55,2 % učencev, ki imajo pri slovenščini oceno 5, in 48,4 % tistih, ki imajo 4.
Večina šestošolcev (60,9 %) je pravilno nadomestila frazem v povedi Ko se je slon postavil na
zadnje noge, je Matjažu srce padlo v hlače (F1) (Preglednica 9.42). Z binominalnim testom
smo ugotovili, da statistično značilno večina šestošolcev razume F1 (p = 0,045) (Preglednica
15.15). Menimo, da je učencem pri razumevanja F1 pomagalo sobesedilo, tj. prvi stavek v
povedi. Napisali so, da se je Matjaž ustrašil, prestrašil, da ga je postalo strah. Kot pravilne
smo upoštevali tudi odgovore, da ga je bilo strah. Med nepravilnimi so bili npr., da je bil Matjaž
presenečen, začuden, nesramen, da se je začel smejati, da je zdrvel stran, da se mu je ustavilo
srce.
Po prvem izračunu se šestošolci pri razumevanju F1 statistično pomembno ne razlikujejo
glede na oceno pri slovenščini (χ2 = 4,833; g = 2; p = 0,089) (Preglednica 9.42). F1 je razumelo
75,9 % učencev, ki imajo pri slovenščini oceno 5, 48 % učencev z oceno 4 in 53,3 % učencev
z oceno 3.
Preglednica 9.42: Razumevanje F1 glede na oceno pri slovenščini
Razumevanje F1
Pravilno

Nepravilno

Število
fv%
Število
fv%
Število

Skupaj

fv%

Statistično pomembna razlika?

Ocena pri slovenščini
3
4
5
8
12
22

Skupaj
42

53,3 %

48 %

75,9 %

60,9 %

7

13

7

27

46,7 %

52 %

24,1 %

39,1 %

15

25

29

69

100 %

100 %

100 %

100 %

NE (χ2 = 4,833; g = 2; p = 0,089)

Glede na visok delež učencev z oceno 5, ki so odgovorili pravilno, smo uporabili še drugi
izračun, pri katerem smo primerjali učence z oceno 5 z vsemi drugimi. Ugotovili smo, da
statistično pomembno več šestošolcev z oceno 5 kot drugih razume F1 (χ2 = 4,721; g = 1;
p = 0,03) (Preglednica 9.43).
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Preglednica 9.43: Razumevanje F1 glede na oceno 5 pri slovenščini
Razumevanje F1
Pravilno

Nepravilno

Število
fv%

Ocena pri slovenščini
nižja od 5
5
20
22
75,9 %

60,9 %

20

7

27

50 %

24,1 %

39,1 %

40

29

69

100 %

100 %

100 %

Število
Skupaj

fv%

Statistično pomembna razlika?

42

50 %

Število
fv%

Skupaj

DA (χ2 = 4,721; g = 1; p = 0,03)

Frazem v drugi povedi (F2), tj. Metka v vsaki stvari išče dlako v jajcu, se nam je v primerjavi s
prvim zdel težji za razumevanje, ker je njegov pomen težje razbrati iz sobesedila in ker bi ga
učenci lahko razumeli celo dobesedno. Da F2 pomeni, da Metka v vsaki stvari išče napake,
podrobnosti, je odgovorilo 34,8 % šestošolcev, večina pa F2 ni razumela (65,2 %) (Preglednica
9.44). Med nepravilnimi odgovori so bili npr. da hoče vedno nekaj povedati ali v vsaki stvari
se more vplest; da v vsaki stvari išče resnico/najde nekaj zanimivega; da išče probleme; da je
Metka radovedna; da išče osumljenca; da pregleda, če je čisto. Z binominalnim testom smo
potrdili, da statistično značilno manj kot 50 % šestošolcev pozna pomen F2 (p = 0,007)
(Preglednica 15.16).
Preglednica 9.44: Razumevanje F2 glede na oceno pri slovenščini
Skupaj

Število

Ocena pri slovenščini
3
4
5
1
3
20

fv%

6,7 %

12 %

69 %

34,8 %

14

22

9

45

93,3 %

88 %

31 %

65,2 %

15

25

29

69

100 %

100 %

100 %

100 %

Razumevanje F2
Pravilno

Nepravilno

Število
fv%
Število

Skupaj

fv%

Statistično pomembna razlika?

24

DA (χ = 25,885; g = 2; p = 0,000)
2

Med šestošolci obstaja pri razumevanju F2 statistično pomembna razlika glede na oceno pri
slovenščini (χ2 = 25,885; g = 2; p = 0,000). Razume ga 69 % učencev, ki imajo pri slovenščini
oceno 5, 12 % učencev z oceno 4 in 6,7 % učencev z oceno 3 (Preglednica 9.44).
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9.7.1.7 Sedmi sklop raziskovalnih vprašanj (Razlaganje pomena besed)
V obeh vprašalnikih so bila še vprašanja o tem, kaj pomenijo besede jagoda, prečkati in
škrbast,252 in katera pomenska razlaga besede bergla je učencem najrazumljivejša. Z rezultati
smo skušali odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja:


Kako učenci razlagajo pomen besed jagoda, prečkati in škrbast?



Ali se tretje- in šestošolci razlikujejo glede razlage pomena besed jagoda, prečkati in
škrbast?



Katera pomenska razlaga besede bergla je učencem najrazumljivejša in ali se glede tega
tretje- in šestošolci med seboj razlikujejo?

V okviru 7. sklopa raziskovalnih vprašanj smo predstavili odgovore učencev na naslednja
anketna vprašanja:
 Kaj pomeni beseda jagoda?/Kako bi nekomu, ki ne pozna besede jagoda, z besedami razložil, kaj pomeni?
(17. vprašanje v vprašalniku za tretješolce oz. 18. za šestošolce)
 Kaj pomeni prečkati? (18. vprašanje v vprašalniku za tretješolce oz. 19. za šestošolce)
 Kaj pomeni škrbast? (19. vprašanje v vprašalniku za tretješolce oz. 20. za šestošolce)
 Katero razlago besede bergla najbolje razumeš? (21. vprašanje v vprašalniku za tretješolce oz. 22. za
šestošolce)

1. Beseda jagoda
Pomenske razlage v SSKJ 2 za besedo jagoda so: 1. 'nizka rastlina s trojnatimi listi in belimi
cveti ali njen rdeči sad'; 2. 'droben okrogel sad'; 3. 'jagodi podoben droben okrogel predmet', 4.
narečno 'rdečkasta krava'; v MPS sta pomenski razlagi: 1. 'Jagoda je rastlina. Ima bele cvetove
in rdeče plodove, jagode.; 2. 'Jagoda imenujemo tudi droben, okrogel sad, npr. šipkova jagoda,
grozdna jagoda'. Pričakovali smo, da bodo učenci pomislili na rastlino ali njen sadež.
Velika večina tretje- (97,1 %) in šestošolcev (95,7 %) ve, kaj je jagoda, in med njimi ni
statistično pomembne razlike (2î = 0,236; g = 1; p = 0,627) (Preglednica 9.45). Le posamezni
učenci na vprašanje niso odgovorili. Menimo, da razlog za to ni bil, da ne bi vedeli, kaj je
jagoda, ampak da tega niso znali ubesediti.
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Izbiro besed smo utemeljili v poglavju 9.2.
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Preglednica 9.45: Poznavanje pomena besede jagoda
Jagoda

3. razred

6. razred

Skupaj

99

66

165

97,1 %

95,7 %

96,5 %

3

3

6

2,9 %

4,3 %

3,5 %

102

69

171

100 %

100 %

100 %

Število

Pravilno

fv%
Število

Ne vem

fv%
Število

Skupaj

fv%

Statistično pomembna razlika?

NE (2î = 0,236; g = 1; p = 0,627)

Precej tretješolcev (in nekaj šestošolcev) ni razločevalo med jagodo kot rastlino in sadežem,
npr. Je sadež, je rdeče barve, ko cveti ima bel cvet in je dobrega okusa; Jagoda je sadeš, ki
raste na vrtu in v gozdu; Jagoda je rdeča rastlina ki jo lahko jemo; Jagoda je sadje ki ga lahko
posadmo in je užitno; Jagoda je rastlina ki je rdeče barve in je sladka in zdrava. Glede na to je
smiselno, da je eden izmed ciljev slovarja tudi naučiti učence leksikogfrasko razmišljati, kot
piše v predgovoru Prvega školskega rječnika hrvatskoga jezika (Čilaš Šimpraga idr. 2008).
Noben učenec v pomenski razlagi ni pomislil npr. na grozdno jagodo ali jagodo ogrlice. To
kaže, da so se vsi osredotočili na osnovni pomen oz. na tistega, na katerega najprej in verjetno
najpogosteje pomislijo, mogoče pa je tudi to, da drugih pomenov niti ne poznajo.
Pomenske razlage smo razvrstili v več skupin glede na to, kako se začnejo. Večina učencev je
začela z Jagoda je … (59,3 %), npr. Jagoda je stožčast sadež rdeče barve s travico na vrhu ki
raste tudi v gozdu; To je … (10,8 %), npr. To je sadež in je rdeče barve; z Je oz. z nadpomenko
(18,6 %), npr. Je sadež rdeče barve z zelenim listom, Rdeč sadež, ki raste na majhnih grmičkih
(Preglednica 9.46).
Preglednica 9.46: Začetek pomenske razlage besede jagoda
Glagol
Jagoda je …
Jagoda pomeni …
To je …
(Je +) nadpomenka

Število
fv%
Število
fv%
Število
fv%
Število

3. razred

6. razred

Skupaj

81

18

99

80,2 %

27,3 %

59,3 %

7

4

11

6,9 %

6,1 %

6,6 %

4

14

18

4%

21,2 %

10,8 %

4

27

31
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Glagol

3. razred

6. razred

Skupaj

4%

40,9 %

18,6 %

1

3

4

1%

4,5 %

2,4 %

2

0

2

2%

0%

1,2 %

2

0

2

fv%

2%

0%

1,2 %

Število

101

66

167

100 %

100 %

100 %

fv%
Število

Da je …

fv%
Število

Pokazati sadež

fv%
Število

Drugo

Skupaj

fv%

Statistično pomembna razlika?

DA (2î = 68,411; g = 6; p = 0,000)

Pri začetku pomenske razlage se tretje- in šestošolci med seboj statistično pomembno
razlikujejo (2î = 68,411; g = 6; p = 0,000): večina tretješolcev začne pomensko razlago kot
Jagoda je … (80,2 %), največji delež šestošolcev pa kot (Je +) nadpomenka (40,9 %)
(Preglednica 9.46).
Skoraj vsi šestošolci so v pomenski razlagi napisali nadpomenko (98,5 %), ni pa je napisalo
11,9 % tretješolcev (Preglednica 9.47). Tretje- in šestošolci se glede vključitve nadpomenke v
pomensko razlago med seboj statistično pomembno razlikujejo (χ2 = 5,975; g = 1; p = 0,015).

Preglednica 9.47: Nadpomenka v pomenski razlagi besede jagoda
Nadpomenka
DA

NE

Število
fv%
Število
fv%
Število

Skupaj

fv%

Statistično pomembna razlika?

3. razred

6. razred

Skupaj

89

65

154

88,1 %

98,5 %

92,2 %

12

1

13

11,9 %

1,5 %

7,8 %

101

66

167

100 %

100 %

100 %

DA (χ2 = 5,975; g = 1; p = 0,015)

Večina tretje- (81,2 %) in šestošolcev (92,4 %) je uporabila nadpomenko sadež ali sadje, izmed
drugih odgovorov izstopa le možnost brez nje; ni je navedlo 11,9 % tretješolcev in le 1
šestošolec (Preglednica 9.48). Pri navedbi nadpomenke med tretje- in šestošolci ni statistično
pomembne razlike (χ2 = 6,195; g = 3; p = 0,102).
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Preglednica 9.48: Nadpomenke v pomenski razlagi besede jagoda
Nadpomenka
Sadež/sadje

Rastlina

Število
fv%
Število
fv%
Število

Drugo

fv%

Brez nadpomenke

Število
fv%
Število

Skupaj

fv%

Statistično pomembna razlika?

3. razred

6. razred

Skupaj

82

61

143

81,2 %

92,4 %

85,6 %

3

2

5

3%

3%

3%

4

2

6

4%

3%

3,6 %

12

1

13

11,9 %

1,5 %

7,8 %

101

66

167

100 %

100 %

100 %

NE (χ2 = 6,195; g = 3; p = 0,102)

Večina tretje- (88,1 %) in šestošolcev (89,4 %) v pomenski razlagi uporablja glagolsko obliko
za 3. os. ed., npr. To je sadje, ki je sladko in rdeče, 8,4 % učencev je uporabilo obliko za 1. os.
mn., npr. Jagoda je užitno sadje, ki ga lahko gojimo, 3 % pa za 2. os. ed., npr. (Jagoda je sadež
rdeče barve.) Lahko ga poješ, saj je užiten,253 Jagoda je sadje, ni strupeno za to lahko ješ,
Sadež, ki raste na tleh in je sladek ko ga poskusiš (Preglednica 9.49). Pri tem med tretje- in
šestošolci ni statistično pomembne razlike (2î = 0,984; g = 2; p = 0,623).
Preglednica 9.49: Osebna glagolska oblika v pomenski razlagi besede jagoda
Glagolska oblika
2. os. ed.

3. os. ed.

1. os. mn.

Število
fv%
Število
fv%
Število
fv%
Število

Skupaj

fv%

Statistično pomembna razlika?

3. razred

6. razred

Skupaj

4

1

5

4%

1,5 %

3%

89

59

148

88,1 %

89,4 %

88,6 %2

8

6

14

7,9 %

9,1 %

8,4 %

101

66

167

100 %

100 %

100 %

NE (2î = 0,984; g = 2; p = 0,623)

Po Toporišiču (2000: 503–504, 606) se splošni vršilec dejanja izraža s 3. os. množine, npr. Pravijo, da se tu ni
varno sprehajati, z besedo človek, npr. Človek res ne ve, kaj naj reče, ali s splošnoosebnim se oz. s trpnikom, npr.
Tod se gre na Triglav, s 1. os. množine, npr. Vzamemo 1 kg bele moke, in z 2. os. ednine, npr. Nikoli ne veš, kaj te
v življenju še čaka. V navedenem primeru lahko ga poješ lahko gre za izbiro tvornika pred trpnikom 'lahko se poje
[sadež]'.
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Zanimalo nas je, katere razločevalne lastnosti in koliko teh so učenci navedli. Omenjali so
barvo, velikost, obliko, semena, liste/pecelj, da je jagoda užitna in/ali zdrava, kje raste ter kdaj
raste oz. zori.
Večina (69,5 %) je kot razločevalno lastnost navedla barvo jagode (Preglednica 9.51). Skoraj
četrtina (23,4 %) je navedla, da je jagoda užiten sadež, najmanjši delež učencev (4,2 %) je
omenil, kdaj raste oz. zori. Nekoliko večji delež šesto- (27,3 %) kot tretješolcev (17,8 %) je
omenil okus jagode, nekoliko večji delež tretje- (12,9 %) kot šestošolcev (4,5 %) pa, da ima
jagoda semena. Pri nobeni izmed lastnosti ni med tretje- in šestošolci statistično pomembne
razlike.
Tretješolci so v povprečju navedli 1,83 razločevalne lastnosti, šestošolci pa 2,03 (Preglednica
9.50).
Preglednica 9.50: Povprečno število razločevalnih lastnosti v pomenski razlagi besede jagoda

Število razločevalnih
lastnosti

3.

Število
odgovorov
101

Povprečno
število
1,83

Standardni
odklon
1,11

6.

66

2,03

1,14

Razred

S t-testom smo ugotovili, da med tretje- in šestošolci ne obstaja statistično pomembna razlika
v številu navedenih razločevalnih lastnosti (p = 0,265; t = –1,117) (Preglednica 15.17)

Preglednica 9.51: Lastnosti jagode, omenjene v pomenski razlagi
3. razred
Lastnost

Barva

Okus

Oblika

Velikost

DA/NE

6. razred

Skupaj

Štev.

f (%)

Štev.

DA

66

50

75,8 %

116

69,5 %

NE

35

16

24,2 %

51

30,5 %

DA

18

18

27,3 %

36

21,6 %

NE

83

48

72,7 %

131

78,4 %

DA

11

8

12,1 %

19

11,4 %

NE

90

58

87,9 %

148

88,6 %

DA

9

65,3
%
34,7
%
17,8
%
82,2
%
10,9
%
89,1
%
8,9 %

7

10,6 %

16

9,6 %

NE

92

91,1
%

59

89,4 %

151

90,4 %

f (%)
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Štev.

f (%)

Statistično pomembna
razlika?
NE
(χ2 = 2,040; g = 1; p = 0,153)

NE
(χ2 = 2,108; g = 1; p = 0,146)

NE
(χ2 = 0,060; g = 1; p = 0,807)

NE
(χ2 = 0,132; g = 1; p = 0,716)

3. razred
Lastnost

Semena

List/pecelj

Užitnost

Kraj rasti

Čas
rasti/zorenja

DA/NE

6. razred

Skupaj

Štev.

f (%)

Štev.

Štev.

DA

13

3

4,5 %

16

9,6 %

NE

88

63

95,5 %

151

90,4 %

DA

10

12,9
%
87,1
%
9,9 %

5

7,6 %

15

9%

NE

91

61

92,4 %

152

DA

23

16

24,2 %

39

91 %
%
23,4 %

NE

78

50

75,8 %

128

76,6 %

DA

22

15

22,7 %

37

22,2 %

NE

79

51

77,3 %

130

77,8 %

DA

3

90,1
%
22,8
%
77,2
%
21,8
%
78,2
%
3%

4

6,1 %

7

4,2 %

NE

98

97 %

62

93,9 %

160

95,8 %

f (%)

Statistično pomembna
razlika?

f (%)

NE
(χ2 = 3,194; g = 1; p = 0,074)

NE
(χ2 = 0,264; g = 1; p = 0,607)
NE
(χ2 = 0,048; g = 1; p = 0,826)

NE
(χ2 = 0,021; g = 1; p = 0,886)

NE
(2î = 0,336; g = 1; p = 0,562)

2. Beseda prečkati
V SSKJ 2 sta pomenski razlagi 'prehajati, iti na drugo stran ali od enega konca do drugega,
gibajoč se, premikajoč se navadno v prečni smeri', in 'biti speljan, voditi navadno pravokotno
čez kaj podolgovatega', v MPS pa 'Prečkati pomeni iti na drugo stran'.
Večina učencev pozna pomen besede prečkati (92,4 %) (Preglednica 9.52). Nekateri niso
napisali ničesar, dva učenca sta odgovorila nepravilno, npr. Prečkati pomeni da se kregamo ali
pretepamo in Prečkati pomeni, da gremo pod reko. Z binominalnim testom smo potrdili, da
statistično značilno več kot 50 % učencev pozna pomen besede prečkati (p = 0,000)
(Preglednica 15.18).
Preglednica 9.52: Poznavanje pomena besede prečkati glede na razred
Pomenska razlaga besede prečkati
Pravilno

Nepravilno/Ne vem

Število
fv%
Število
fv%
Število

Skupaj

fv%

Statistično pomembna razlika?

3. razred

6. razred

Skupaj

94

64

158

92,2 %

92,8 %

92,4 %

8

5

13

7,8 %

7,2 %

7,6 %

102

69

171

100 %

100 %

100 %

NE (χ2 = 0,021; g = 1; p = 0,885)
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Pomen besede prečkati pozna večina tretje- (92,2 %) in šestošolcev (92,4 %) (Preglednica 9.52)
in med njimi ni statistično pomembne razlike (χ2 = 0,021; g = 1; p = 0,885).
Preverili smo, kako učenci začenjajo pomenske razlage, in te razvrstili v več skupin:


Prečkati pomeni, da … / To pomeni, da … / Pomeni, da … / Prečkati pomeni, ko …, npr.
Prečkati pomeni, da prideš iz ene na drugo stran; To pomeni, da greš preko ceste;



Prečkati/To pomeni + nedoločnik, npr. Prečkati pomeni iti preko ceste;



Da …, npr. Da greš preko nečesa;



nedoločnik, npr. Iti čez nekaj.

Večina začne pomensko razlago s Prečkati pomeni, da … (53,8 %), 28,5 % pa samo z Da …
(Preglednica 9.53). Tako začne pomensko razlago 74,5 % tretješolcev, večina šestošolcev pa z
Da … (51,6 %). Pri tem, kako se začne pomenska razlaga, obstaja med tretje- in šestošolci
statistično pomembna razlika (χ2 = 51,254; g = 3; p = 0,000).
Preglednica 9.53: Začetek pomenske razlage besede prečkati glede na razred
Začetek pomenske razlage besede prečkati

3. razred

6. razred

Skupaj

Število

70

15

85

74,5 %

23,4 %

53,8 %

12

33

45

12,8 %

51,6 %

28,5 %

10

4

14

10,6 %

6,3 %

8,9 %

2

12

14

2,1 %

18,8 %

8,9 %

94

64

158

100 %

100 %

100 %

Prečkati pomeni, da …
Da …
Prečkati/To pomeni + nedoločnik
Nedoločnik

fv%
Število
fv%
Število
fv%
Število
fv%
Število

Skupaj
Statistično pomembna razlika?

fv%

DA (χ = 51,254; g = 3; p = 0,000)
2

Pomenske razlage smo razvrstili v več skupin. Največji delež učencev (35,4 %) je uporabil
sopomenski glagol (npr. iti) in samostalnik (npr. cesto), npr. Pomeni da gremo čez cesto,
Pomeni iti čez most ali mejo, 27,8 % učencev v pomenski razlagi ni poimenovalo, kaj prečkamo,
npr. Prečkati pomeni to, da greš na drugo stran, četrtina (25,3 %) je namesto pomenske razlage
napisala zgled, npr. Prečkati pomeni prečkati cesto, Prečkati pomeni: primer prečkati most,
11,4 % učencev pa je poleg pomenske razlage napisalo še zgled, npr. Prečkati pomeni, da greš
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preko česa naprimer prečkati cesto, To pomeni da greš preko npr. prečkati most, reko…
(Preglednica 9.54).
Preglednica 9.54: Zgradba pomenske razlage besede prečkati glede na razred
Zgradba pomenske razlage besede prečkati

3. razred

6. razred

Skupaj

Število

42

14

56

44,7 %

21,9 %

35,4 %

15

29

44

16 %

45,3 %

27,8 %

32

8

40

34 %

12,5 %

25,3 %

5

13

18

5,3 %

20,3 %

11,4 %

94

64

158

100 %

100 %

100 %

Iti čez + konkretna stvar
Iti čez nekaj
Zgled, npr. prečkati cesto

Pomenska razlaga + zgled

fv%
Število
fv%
Število
fv%
Število
fv%
Število

Skupaj
Statistično pomembna razlika?

fv%

DA (χ = 31,863; g = 3; p = 0,000)
2

Med zgradbo pomenske razlage glagola prečkati in razredom obstaja statistično pomembna
razlika (χ2 = 31,863; g = 3; p = 0,000): največji delež tretješolcev je razložil prečkati kot iti čez
cesto (44,7 %), največji delež šestošolcev pa kot iti čez nekaj (45,3 %) (Preglednica 9.54).
Večina učencev je v pomenski razlagi uporabila obliko za 2. os. ed., npr. Prečkati pomeni da
greš npr. preko ceste (68,2 %) (Preglednica 9.55). Petina je uporabila nedoločnik, zato osebe
ne moremo razbrati, npr. Prečkati pomeni iti čez cesto (21,7 %). Nekaj učencev je uporabilo
obliko za 1. os. mn., npr. Da naprimer prečkamo cesto da gremo čez cesto (5,7 %), ali obliko
za 3. os. ed., npr. Prečkati pomeni, da negdo gre čez cesto, Prečkati pomeni da gre preko neke
stvari. Dva sta uporabila obliko za 1. os. ed., npr. Prečkati pomeni naprimer da prečkam most.
Večina tretje- (69,9 %) in šestošolcev (64,6 %) uporablja v pomenski razlagi glagola prečkati
obliko za 2. os. ed. (Preglednica 9.55). Pri uporabi osebne oblike v pomenski razlagi besede
prečkati med tretje- in šestošolci ni statistično pomembne razlike (2î = 6,638; g = 4;
p = 0,156).
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Preglednica 9.55: Glagolska oblika v pomenski razlagi besede prečkati glede na razred
Glagolska oblika v pomenski razlagi besede prečkati

3. razred

6. razred

Skupaj

1

1

2

1,1 %

1,5 %

1,3 %

65

42

107

69,9 %

64,6 %

67,7 %

5

0

5

5,4 %

0%

3,2 %

5

4

9

5,4 %

6,2 %

5,7 %

17

18

35

18,3 %

27,7 %

22,2 %

93

65

158

100 %

100 %

100 %

Število

1. os. ed.

fv%
Število

2. os. ed.

fv%
Število

3. os. ed.

fv%
Število

1. os. mn.

fv%
Število

Drugo/nedoločnik

fv%
Število

Skupaj

fv%

Statistično pomembna razlika?

NE (2î = 6,638; g = 4; p = 0,156)

Skoraj polovica učencev je v pomenski razlagi omenila cesto (49,4 %), 13,3 % jih je omenilo
most, 6,3 % prehod za pešce,254 dva sta omenila reko, 5 učencev pa nekaj drugega, npr. mejo,
podrto drevo (Preglednica 9.56). Večina tretješolcev je omenila cesto (57,4 %), največji delež
šestošolcev pa se je izražal bolj nedoločno (42,2 %), npr. Prečkati – iti preko nečesa
(Preglednica 9.56). Pri omembi tega, kaj prečkamo, obstaja med tretje- in šestošolci statistično
pomembna razlika (2î = 20,749; g = 5; p = 0,001).
Preglednica 9.56: Kaj po mnenju učencev prečkamo
Kaj prečkamo
Cesta

Most
Prehod za pešce

Reka
Drugo

Število
fv%
Število
fv%
Število
fv%
Število
fv%
Število

3. razred

6. razred

Skupaj

54

24

78

57,4 %

37,5 %

49,4 %

16

5

21

17 %

7,8 %

13,3 %

6

4

10

6,4 %

6,3 %

6,3 %

2

0

2

2,1 %

0%

1,3 %

1

4

5

Navedeni so odgovori učencev. V bistvu ne prečkamo prehoda za pešce ali mostu, ampak na njem prečkamo
cesto oz. reko. Verjetno je na odgovore učencev vplivala raba prečkati cesto na prehodu za pešce in iti čez most.
Po podatkih v korpusu Gigafida se ob besedi prečkati najpogosteje pojavljajo samostalniki cesta, meja, vozišče,
črta, reka, most, proga, prehod …
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Kaj prečkamo
fv%
Število

Nedoločno

fv%
Število

Skupaj

fv%

Statistično pomembna razlika?

3. razred

6. razred

Skupaj

1,1 %

6,3 %

3,2 %

15

27

42

16 %

42,2 %

26,6 %

94

64

158

100 %

100 %

100 %

DA (2î = 20,749; g = 5; p = 0,001)

Večina učencev (58,2 %) je pri razlaganju pomena besede prečkati uporabila zvezo iti
čez/prek(o), npr. Pomeni iti čez most ali mejo, To pomeni, da greš preko ceste, posamezniki
(3,2 %) pa tako zvezo z dovršnim glagolom priti, npr. To pomeni priti preko nečesa. Dobra
četrtina učencev (26,6 %) je uporabila kar glagol prečkati, npr. Prečkati pomeni, da prečkaš
naprimer: cesto, reko, skoraj desetina (9,5 %) glagol prehoditi, npr. Da prehodiš cesto,
2,5 % pa kakšen drug glagol, npr. Da nekaj prepotuješ (Preglednica 9.57).
Preglednica 9.57: Kateri glagol so uporabili učenci za razlago pomena besede prečkati
Glagol
iti čez/prek(o)
priti čez/prek(o)
prečkati

prehoditi

Drugo

Število
fv%
Število
fv%
Število
fv%
Število
fv%
Število
fv%
Število

Skupaj

fv%

Statistično pomembna razlika?

3. razred

6. razred

Skupaj

54

38

92

57,4 %

59,4 %

58,2 %

1

4

5

1,1 %

6,3 %

3,2 %

32

10

42

34 %

15,6 %

26,6 %

6

9

15

6,4 %

14,1 %

9,5 %

1

3

4

1,1 %

4,7 %

2,5 %

94

64

158

100 %

100 %

100 %

DA (2î = 12,763; g = 4; p = 0,012)

Pri rabi glagola v pomenski razlagi prečkati je med tretje- in šestošolci statistično pomembna
razlika (2î = 12,763; g = 4; p = 0,012): večina tretje- (57,4 %) in šestošolcev (59,4 %) je
uporabila iti čez/prek(o), vendar je precej večji delež tretje- (34 %) kot šestošolcev (15,6 %)
uporabil kar prečkati; pomena glagola torej niso ustrezno razložili, ampak so napisali zgled
(Preglednica 9.57).
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3. Beseda škrbast
V MPS je naslednja pomenska razlaga: Škrbast je tisti, ki je brez enega ali več zob. Pomenski
razlagi iz SSKJ 2 pa sta 'ki je brez zoba, zob' in 'poškodovan, okrušen'.
To, ali učenec pozna pomen besede škrbast ali ne, smo presodili na podlagi njihovih razlag.
Večina ga pozna (77,2 %), 6,4 % učencev je napisalo napačno razlago, 16,4 % učencev pa
pomena besede ne pozna (Preglednica 9.58).255 Med nepravilnimi odgovori so bili npr. Škrbasti
so zobje to pomeni da nekaj ostane za zobmi, to je potok, Škrbast pomeni da je tvoja koža
škrbasta.
Z binominalnim testom smo potrdili, da statistično značilno več kot 50 % učencev pozna
pomen besede škrbast (p = 0,000) (Preglednica 15.19).
Preglednica 9.58: Poznavanje pomena besede škrbast glede na razred
Pomen besede škrbast

3. razred

6. razred

Skupaj

Število

79

53

132

77,5 %

76,8 %

77,2 %

23

16

39

22,5 %

23,2 %

22,8 %

102

69

171

100 %

100 %

100 %

Pravilno

Nepravilno

fv%
Število
fv%
Število

Skupaj

fv%

Statistično pomembna razlika?

NE (χ2 = 0,010; g = 1; p = 0,922)

Tretje- (77,5 %) in šestošolci (76,8 %) so v približno enakem deležu odgovorili pravilno
(Preglednica 9.58), torej med njimi ni statistično pomembne razlike pri poznavanju pomena
besede škrbast (χ2 = 0,010; g = 1; p = 0,922).
Izmed 171 učencev jih je 133 nekaj napisalo. Preverili smo, kako so začeli pomensko razlago
(Preglednica 9.59). Večina (57,9 %) je začela s (Škrbast) pomeni (to), da/če …, npr. Škrbast
pomeni, da si brez zob, Škrbast pomeni, da ti v ustih manjkajo zobje, Škrbast pomeni to da ti
manka kakšen zob, To pomeni če človeku izpade zob ali jih sploh nima. Četrtina učencev je
razlago začela z Da …, npr. Da ti manjka nekaj zob, da si brez 1, 2, 3… zobov, Da ti je pred
časom izpadel zob in imaš luknjo, Da si brez zob. Nekaj drugih primerov začetka razlag je, npr.
255

Združili smo odgovora Ne vem in Nepravilno v eno kategorijo (22,8 %) ter jo primerjali s Pravilno (77,2 %).
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Škrbast si takrat, ko nimaš zob, Škrbast pomeni biti z malo ali brez zob; Tisti, ki nima spredaj
zob ali pa da ima zelo majhne, Človek, ki je brez zob oz. brez večine zob.
Preglednica 9.59: Začetek pomenske razlage besede škrbast glede na razred
3. razred
Začetek razlage pomena besede škrbast

6. razred

Skupaj

Število

fv%

Število

fv%

Število

fv%

(Škrbast) pomeni (to), da/če …

62

77,5 %

15

28,3 %

77

57,9 %

Da …

11

13,8 %

23

43,4 %

34

25,6 %

Škrbast si takrat, ko ...

5

6,3 %

3

5,7 %

8

6%

Pomeni + nedoločnik

2

2,5 %

1

1,9 %

3

2,3 %

Tisti/Človek, ki ...

0

0%

3

5,7 %

3

2,3 %

Drugo

0

0%

8

15,1 %

8

6%

Skupaj

80

100 %

53

100 %

133

100 %

Statistično pomembna razlika?

DA (2î = 45,708; g = 5; p = 0,000)

Pri začetku pomenske razlage obstaja statistično pomembna razlika glede na razred (2î =
45,708; g = 5; p = 0,000) (Preglednica 9.59). Večina tretješolcev je začela pomensko razlago s
(Škrbast) pomeni (to), da/če … (77,5 %), največji delež šestošolcev pa z Da … (43,4 %).
Pozorni smo bili na to, kateri zaimek so učenci uporabili (Preglednica 9.60). Velika večina
(73,7 %) je uporabila osebni zaimek za 2. os. ednine, npr. Škrbast pomeni, da ti manjkajo zobje,
redki (4,5 %) so uporabili osebni zaimek za 3. os. ed., npr. To pomeni, da mu/ji manjka zob in
je škrbast/-a.256 V 21,8 % primerov razlag so učenci uporabili samostalnik človek, oseba, npr.
To pomeni če človeku izpade zob ali jih sploh nima, Škrbast, to pomeni, da določena oseba
nima še vseh stalnih zob, so pa mu/ji izpadli že mlečni zobje, kazalni zaimek, npr. Škrbast
pomeni, da tistemu, ki to pravijo nima vseh zob, ali nedoločni zaimek, npr. Škrbast pomeni, da
nima negdo vseh zobov, Škrbast pomeni ko komu izpade zob.

K tem primerom smo prišteli tudi tiste, v katerih osebni zaimek ni bil uporabljen, oseba pa je razvidna iz
glagolske oblike, npr. Škrbast pomeni to, da nimaš zob; Da nima zob.
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Preglednica 9.60: Zaimek v pomenski razlagi škrbast glede na razred
Zaimek
Osebni zaimek za 2. os. ed.

Osebni zaimek za 3. os. ed.

Neosebni zaimek/Drugo

Število
fv%
Število
fv%
Število
fv%
Število

Skupaj

fv%

Statistično pomembna razlika?

3. razred

6. razred

Skupaj

67

31

98

83,8 %

58,5 %

73,7 %

1

5

6

1,3 %

9,4 %

4,5 %

12

17

29

15 %

32,1 %

21,8 %

80

53

133

100 %

100 %

100 %

DA (2î = 11,797; g = 2; p = 0,003)

Med tretje- in šestošolci obstaja statistično pomembna razlika v rabi zaimka v pomenski
razlagi (2î = 11,797; g = 2; p = 0,003) (Preglednica 9.60). Velika večina tretješolcev (83,8 %)
uporablja oblike za 2. os. ednine. Po eni strani je to povezano z izražanjem splošnega vršilca
dejanja (prim. opombo 253), po drugi strani pa je taka oblika bolj pogovorna in zato učencem
bližje.
Preverili smo še, koliko manjkajočih zob so učenci omenjali v pomenski razlagi. Večina
učencev (58,6 %) je napisala, da škrbast pomeni tak, ki je brez zob, 17,3 % tak, ki je brez enega
ali več zob (kar je sicer skladno s pomensko razlago v SSKJ) in 15,8 % tak, ki je brez enega
zoba (Preglednica 9.61).
Preglednica 9.61: Število manjkajočih zob v pomenski razlagi besede škrbast glede na razred
Pomenska razlaga besede škrbast glede na število manjkajočih zob
tak, ki je brez zob
tak, ki je brez enega ali več zob

tak, ki je brez enega zoba

3. razred

6. razred

Skupaj

44

34

78

58,7 %

72,3 %

58,6 %

15

8

23

20 %

17 %

17,3 %

16

5

21

21,3 %

10,6 %

15,8 %

Število
fv%
Število
fv%
Število
fv%

DA (χ = 2,901; g = 2; p = 0,234)

Statistično pomembna razlika?

2

V natančnosti definiranja števila manjkajočih zob med tretje- in šestošolci ni statistično
pomembne razlike (χ2 = 2,901; g = 2; p = 0,234). Pričakovali smo, da bodo šestošolci pri tem
natančnejši, torej da bodo napisali brez enega ali več zob, vendar je celo več šesto- kot
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tretješolcev napisalo, da je škrbast tak, ki je brez zob (Preglednica 9.61). Taka pomenska
razlaga ni natančna, ker to pravzaprav pomeni brezzob.

4. Beseda bergla
V zadnjem vprašanju v obeh vprašalnikih smo spraševali, katera pomenska razlaga besede
bergla257 je učencem najrazumljivejša.
Katero razlago besede bergla najbolje razumeš?
a) pripomoček za oporo pri hoji
b) Bergla je oporna priprava za pomoč invalidom pri hoji.
c) Bergla je pripomoček, na katerega se opiramo pri hoji.

Učenci so izbirali med leksikografsko pomensko razlago v obliki besedne zveze (a),
leksikografsko v obliki enostavčne povedi (b) in med dvostavčno povedno pomensko razlago
(c). Druga možnost (b) je iz Besed nagajivk (Kokalj 2002: 13), v katerih je pomenska razlaga
na podlagi SSKJ. Tretja možnost (c) je iz Mojega prvega slovarja (Šubic in Sivec 2002: 6),
prvo (a) smo sestavili sami, in sicer smo strnili pomensko razlago c) v besedno zvezo.
Največji delež učencev (39,2 %) je napisal, da najbolje razume pomensko razlago v obliki
besedne zveze (a), 31,2 % jih je najbolje razumelo pomensko razlago v obliki dvostavčne
povedi (c), nekoliko manj (29,2 %) pa v obliki enostavčne povedi (Preglednica 9.62).

Preglednica 9.62: Razumevanje pomenske razlage besede bergla
Razumevanje pomenske razlage
Besedna zveza
Enostavčna poved
Dvostavčna poved

6. razred

Skupa

37

30

67

36,3 %

43,5 %

39,2 %

37

13

50

36,3 %

18,8 %

29,2 %

28

26

54

27,5 %

37,7 %

31,6 %

102

69

171

100 %

100 %

100 %

Število
fv%
Število
fv%
Število
fv%
Število

Skupaj

3. razred

fv%

Statistično pomembna razlika?

DA (χ = 6,187; g = 2; p = 0,045)
2

Izbiro besede smo utemeljili v poglavju 9.2. Ker nas je zanimalo, kateri tip pomenske razlage je učencem
najbližji, smo se osredotočili samo na osnovni pomen (ne na prenesenega, npr. avtor si pomaga z moralnimi
berglami).
219
257

Med tretje- in šestošolci obstaja statistično pomembna razlika glede tega, katera pomenska
razlaga besede bergla jim je najrazumljivejša (χ2 = 6,187; g = 2; p = 0,045) (Preglednica 9.62).
Enaka deleža tretješolcev (36,3 %) sta odgovorila, da jim je najrazumljivejša tista v obliki
besedne zveze (a) oz. v obliki enostavčne povedi (b). Največji delež šestošolcev je odgovoril,
da jim je najrazumljivejša pomenska razlaga v obliki besedne zveze (a) (43,5 %), nekoliko
manjšemu deležu je najrazumljivejša tista v obliki dvostavčne povedi (c) (37,7 %), najmanj
šestošolcev pa je izbralo enostavčno poved (a) (18,8 %).

9.8

Povzetek in interpretacija rezultatov ankete tretje- in šestošolcev

V anketi je sodelovalo 171 učencev s petih slovenskih OŠ, in sicer 102 učenca 3. razreda in 69
učencev 6. razreda. Pripravili smo vprašalnik za tretješolce in vprašalnik za šestošolce z
vprašanji zaprtega in odprtega tipa. Vprašanja o slovarju, rabi slovarja doma in v šoli ter o
pomenu besed so bila v obeh vprašalnikih enaka, vprašanja o konkretnih slovarskih sestavkih
pa različna, ker smo za tretješolce pripravili naloge ob slovarskih sestavkih iz MPS, za
šestošolce pa ob sestavkih iz SSKJ 2.258 Pri učencih smo želeli preveriti navade o rabi slovarjev,
zmožnost razumevanja slovarskih sestavkov in zmožnost razlaganja pomena besed.
Vprašalnika sta bila zelo obsežna, ker smo z njima želeli ugotoviti čim več stvari, povezanih z
rabo slovarja pri tretje- in šestošolcih.
Večina šestošolcev (58,2 %) meni, da so v slovarju razlage pomenov besed, 14,9 % pa jih ob
besedi slovar pomisli na dvo-/večjezični slovar. Največji delež tretješolcev (29,8 %) dojema
slovar kot zbirko besed (knjižnih ali vseh slovenskih). Večina učencev ve, da so v njem gesla
razvrščena po abecedi, vendar ve to večji delež šesto- (71 %) kot tretješolcev (51 %).
Slovar uporablja doma precej več šesto- (79,1 %) kot tretješolcev (54,9 %). Prvi ga
uporabljajo predvsem na računalniku (86,6 %), večina tretješolcev pa v knjižni obliki
(57,8 %). Večina tistih šestošolcev, ki uporabljajo slovar doma, uporablja dvojezični slovar
(61,1 %), skoraj polovica pa SSKJ (49 %). SSKJ uporablja prav tako polovica tretješolcev,
38,9 % pa dvojezični slovar. Delež učencev, ki uporabljajo doma OŠS, je nizek (14,3 %),
uporablja pa jih večji delež tretje- (22,5 %) kot šestošolcev (7,8 %). Večjo rabo slovarjev med
šesto- v primerjavi s tretješolci si razlagamo s tem, da šestošolci zaradi učenja tujega jezika bolj

258

Slovarski sestavki v SSKJ 2 so enaki kot v SSKJ. Edina razlika je, da so v odlomku iz SSKJ 2 v primerjavi s
SSKJ trije dodatni sestavki (oljkar, oljkarski, oljkarstvo), vendar to ne vpliva na rezultate ankete.
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uporabljajo dvojezične slovarje in to potrjujejo odgovori anketirancev. O iskrenosti odgovorov,
da doma prevladujoče uporabljajo SSKJ, dvomimo. Mogoče je, da so učenci izbrali ta odgovor,
misleč, da se to od njih pričakuje. Menimo, da so šestošolci bolj vešči rabe računalnika in ga
verjetno tudi na splošno pogosteje uporabljajo, zato v večjem deležu kot tretješolci uporabljajo
slovarje v elektronski obliki.
Večini tretješolcev pri rabi slovarja doma pomaga eden od staršev (57,5 %) ali pa priročnik
uporabljajo sami (47,5 %). Velika večina šestošolcev uporablja slovar sama (80,4 %), če pa jim
kdo pomaga, je to eden od staršev (17,6 %). Dobro je, da večini tretješolcev kdo pomaga, ker
jih tako vsaj posredno spodbujajo k rabi slovarja, poleg tega se ob tem učenci učijo
učinkovitejše rabe. Po drugi strani pa šestošolci brez pomoči drugih kažejo tudi večjo mero
samostojnosti.
V šoli uporablja slovar večina šestošolcev (68,2 %), v 3. razredu pa ga v največjem deležu
uporablja samo učitelj (45,1 %). Skoraj vsi šestošolci so odgovorili, da se slovar v šoli uporablja
(ali ga uporabljajo sami (68,2 %) ali učitelj (27,3 %)), 30,5 % tretješolcev pa je odgovorilo, da
ga ne uporablja nihče. Glede na to, da je več kot polovica tretješolcev odgovorila, da uporabljajo
slovar doma, in če verjamemo, da so odgovarjali iskreno, bi pričakovali, da se slovar v večji
meri, kot kažejo njihovi odgovori, uporablja tudi v šoli. Če primerjamo rezultate z odgovori
učiteljev, ugotovimo, da so vsi anketirani učitelji, ki poučujejo v 5. ali 6. razredu, odgovorili,
da se pri pouku uporablja SSKJ, za 4. razred pa je to trdilo 95 % anketiranih učiteljev. Odgovori
učencev in učiteljev se razlikujejo tudi za 3. razred: skoraj tretjina tretješolcev je odgovorila, da
slovarja pri pouku ne uporabljajo, in le 9,5 % učiteljev. Za razkorak v odgovorih vidimo
naslednje vzroke: a) mogoče so učitelji odgovarjali bolj v skladu s tem, o čemer so prepričani,
da se od njih pričakuje; b) verjetno vsi učenci ne vedo, kaj je slovar, in se ne zavedajo, da se ta
v šoli uporablja; c) na vprašanja niso odgovarjali (samo) učenci in učitelji, ki poučujejo te
učence.
Slovar se v šoli prevladujoče uporablja v knjižni obliki (60,8 %), predvsem pri šestošolcih
(69,8 %). Ti v šoli torej prevladujoče uporabljajo slovarje v knjižni obliki, doma pa na
računalniku. Rezultat povezujemo s tem, da učenci 6. razreda uporabljajo slovarje
samostojneje, v razredu pa ni na voljo več računalnikov. V primerjavi s šestošolci je večji delež
tretješolcev odgovoril, da se pri pouku uporablja tudi elektronska oblika (48,4 %); verjetno zato,
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ker v 3. razredu najpogosteje slovar uporablja samo učitelj, ta pa ima dostop do računalnika.
Rabo knjižne oblike slovarjev v 3. razredu povezujemo predvsem z OŠS; ti niso na voljo na
računalniku. Učitelji so odgovarjali drugače; po njihovih odgovorih v šoli na splošno prevladuje
raba elektronske oblike slovarja (64,2 %). Različni odgovori učencev in učiteljev vzbujajo
pomisleke o iskrenosti odgovorov anketirancev in posledično o relevantnosti rezultatov,
pridobljenih z anketami.
Šestošolci uporabljajo v šoli dvojezične slovarje (50,8 %) in SSKJ (63,5 %), tretješolci pa SSKJ
(68,8 %), SP (15,6 %) in BN (26,6 %). BN so namenjene učencem do 5. razreda, zato ne
preseneča, da jih uporabljajo samo tretješolci. Nekoliko presenetljivo pa je, da se SP v večjem
deležu uporablja v 3. razredu kot v 6., mogoče zato, ker ga v 3. razredu uporabljajo predvsem
učitelji in ker v njem skupaj z učenci preverjajo predvsem zapis besed, to pa je pri tretješolcih
zaradi opismenjevanja aktualno. Sklepamo še, da učitelji ne poznajo dobro tega priročnika oz.
niso vešči njegove rabe in ne vedo, katere vse podatke bi lahko iz njega črpali, sicer bi ga v
večji meri uporabljali tudi v 6. razredu.
Največji delež šestošolcev je odgovoril, da v šoli uporabljajo slovar sami (47,6 %), vendar je ta
delež precej manjši kot pri samostojni rabi slovarja doma (80,4 %). Največji delež tretješolcev
pa je odgovoril, da slovar v šoli uporablja samo učitelj (45,3 %). Vzroka za slednje sta po našem
mnenju predvsem ta: slovarji (ne šolski) so za tretje- in šestošolce prezahtevni za rabo ali pa
vsaj učitelji menijo tako, zato večkrat uporabijo slovar sami, da prihranijo čas. 259 Menimo, da
je ustrezno, da obstajajo raznolike oblike pomoči pri rabi slovarja v šoli in bi jih učitelji lahko
spodbujali, tj. pomoč učitelja je zagotovo potrebna, pomoč sošolca spodbuja sodelovalno
učenje, to, da slovar učenec uporablja sam, pa ga navaja na samostojnost.
Preverjali smo, kako se tretješolci znajdejo v slovarskih sestavkih iz MPS. Na začetku pa
nas je zanimalo, koliko besed, ki so gesla v omenjenem slovarju, razumejo. Izmed 18 besed na
črko G (to smo izbrali naključno) so jih tretješolci razumeli 13 (72,22 %). Smiselno je, da so v
slovarju besede, ki jih učenci ne razumejo, in tudi take, ki jih večina pozna. Slovar bo uporabil
tudi kateri izmed učencev priseljencev, ki mu je slovenščina tuji jezik. Verjetno bi učenci
razumeli še kakšno besedo s seznama, če bi bila ta uporabljena v sobesedilu. Večina ni razumela
besede gaziti; menimo, da bi bil ta delež precej nižji, če bi bila uporabljena v povedi, npr. Otroci

259

Učiteljev nismo spraševali, kdo v šoli uporablja slovar (učenci sami, samo učitelj, nihče).
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so gazili po snegu, ali samo v besedni zvezi, npr. gaziti po snegu. Ugotovili smo še, da
nerazumevanje pomena ni povezano s pogostostjo rabe besede (to smo sicer preverjali v
korpusu Kres), vendar menimo, da je ta rezultat posledica majhnosti vzorca. Nanj vpliva tudi
predpostavka, da so določene besede v besedišču otrok pogostejše, npr. gusar, kot v besedišču
odraslih in s tem v korpusu Kres.
Tretješolci so imeli težave pri prepoznavanju pomenske razlage in zgleda v sestavku iz MPS.
Pravilno ju je prepoznala približno polovica tretješolcev (56,9 % pomensko razlago in 57,8 %
zgled), vendar ne moremo trditi, da je to statistično značilno. Pri tem ni bilo razlike med učenci
glede na oceno pri slovenščini niti glede na to, ali uporabljajo slovar. Težje so prepoznali
ustrezno pomensko razlago v slovarskem sestavku z dvema pomenskima razlagama (34,3 %).
Pri pravilni prepoznavi ni bilo razlike med učenci glede na njihovo oceno pri slovenščini niti
glede na rabo slovarja. Naloga je bila za vse težka. Menimo, da je na neprepoznavo ustrezne
pomenske razlage vplivala tudi ilustracija. Ta je v sestavku namreč le za prvo pomensko
razlago, ne pa tudi za drugo. Ob tej nalogi se je pokazal pomen ilustracij. Če je v sestavku več
pomenskih razlag in če je ob njih ilustracija, naj bo ta ob vsaki pomenski razlagi. Obenem se je
pokazalo, da je branje slovarskih sestavkov z več pomenskimi razlagami za tretješolce težko,
zato je v OŠS smiselno zasnovati večino slovarskih sestavkov z eno pomensko razlago.
Tretješolci so imeli pri iskanju podatkov v slovarskih sestavkih težave. Ugotovili smo, da nalog
niso bolje reševali tisti, ki imajo višjo oceno pri slovenščini, ali tisti, ki sicer uporabljajo slovarje
doma ali v šoli. Učence je treba torej seznaniti z zgradbo in rabo slovarja ter to uzavestiti, da
bodo znali priročnik učinkovito uporabljati.
Pri šestošolcih smo preverjali, kako se znajdejo v slovarskem sestavku iz SSKJ 2. Večina
(79,7 %) jih prepozna geslo, le četrtina pa je prepoznala pomensko razlago
(24,6 %). Kljub temu menimo, da zna iz slovarskega sestavka razbrati pomen besede več
šestošolcev. K tistim, ki so pravilno prepoznali pomensko razlago, bi lahko prišteli še delež
učencev, ki so poleg nje podčrtali tudi zgled. Tako je 57,9 % anketiranih šestošolcev znalo
uporabiti sestavek iz SSKJ 2 za to, da so razbrali pomen besede. Za to, da bi lahko ugotovitev
posplošili, bi morali preveriti prepoznavanje pomenske razlage v več primerih. S tem smo
preverili le, ali vedo, kje v sestavku je pomenska razlaga in to so lahko prepoznali na podlagi
tipografije, ne pa tudi, ali jo razumejo. V slovarskem sestavku večpomenske besede je polovica
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učencev (53,6 %) pravilno utemeljila, da sta v njem dve pomenski razlagi, vendar to ni
statistično značilno večina. Podobno kot pomensko razlago je tudi zgled prepoznala le četrtina
šestošolcev (24,6 %).
Šestošolci so imeli več težav s poznavanjem kvalifikatorjev.260 Velika večina ni vedela, kako
je v sestavku iz SSKJ 2 označen spol samostalnika (82,6 %) in kaj pomenita -a -o ob
pridevniškem geslu (73,9 %). Večina je vedela, kaj pomeni okrajšava prid. (68,1 %) in kaj
simbol (ostrivec) nad geslom (60,9 %). Glede na to, da jezikoslovni izraz pridevnik (in
okrajšavo te besede) spoznajo učenci v 5. razredu, bi pričakovali, da bo še več šestošolcev
pravilno odgovorilo, kaj pomeni prid.
Ob upoštevanju rezultatov pri posameznih nalogah, povezanih s sestavki, smo ugotovili, da se
večina šestošolcev ne znajde v sestavku iz SSKJ 2 (62,3 %). Med odgovori pri posameznih
nalogah ni statistično pomembne razlike glede na oceno učencev pri slovenščini, le zgled in
pomen naglasnega znamenja so v večjem deležu pravilno prepoznali tisti, ki imajo pri
slovenščini višjo oceno.
Po eni strani so rezultati o znajdenju v slovarskem sestavku iz SSKJ 2 pričakovani, ker se raba
tega slovarja sistematično poučuje šele v 7. razredu. Po drugi strani pa bi glede na odgovore
učencev in učiteljev, da pri pouku že na razredni stopnji uporabljajo SSKJ,261 pričakovali, da bo
več učencev vedelo, kaj v slovarskem sestavku je pomenska razlaga in kaj zgled, glede na
znanje iz 5. razreda o samostalniku, spolu samostalnika in pridevniku pa tudi, da jih bo več
prepoznalo, kaj pomenijo kvalifikatorja s in prid. ter končnici -a -o. Za učinkovitejšo rabo
določenega slovarja je torej pomembno, da učencem pri tem nekdo pomaga ter da je raba
pogostejša in redna.
Frazem trd oreh je pravilno nadomestila polovica tretješolcev (52,9 %), vendar to ni statistično
značilno večina. Šestošolci so nadomeščali dva; prvi frazem (srce mu je padlo v hlače) je
pravilno nadomestila večina učencev (60,9 %), drugega (iskati dlako v jajcu) pa tretjina (34,8
%). Na razumevanje so verjetno vplivali: a) sobesedilo – pri prvem so si šestošolci lahko

Preverjali smo, ali poznajo pomen slovničnih kvalifikatorjev.
Dve tretjini anketiranih učencev sta odgovorili, da v šoli uporabljajo SSKJ, in polovica učencev, da ga
uporabljajo doma. Iz ankete učiteljev pa smo ugotovili, da SSKJ v 3. razredu uporablja 90,5 % učiteljev, v 6. pa
vsi. Tisti učitelji, ki z učenci uporabljajo slovar pri pouku, so odgovorili, da učijo učence rabe slovarja.
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pomagali z odvisnikom v dvostavčni povedi (Ko se je slon postavil na zadnje noge, je Matjažu
srce padlo v hlače.), pri drugem pa ne (Metka v vsaki stvari išče dlako v jajcu.); b) možnost
dobesednega razumevanja drugega frazema; c) verjetnost, da se prvi pogosteje pojavlja v
leposlovju.262 Učenci se pri poznavanju obeh frazemov statistično pomembno razlikujejo glede
na oceno pri slovenščini – razumeli so ju tisti, ki imajo pri slovenščini oceno 5.
Preverili smo, kako tretje- in šestošolci razlagajo pomen nekaterih besed, da bi nam
spoznanja ob tem pomagala pri oblikovanju pomenskih razlag za OŠS. Ugotovili smo, da se
tretje- in šestošolci razlikujejo pri tem, kako začnejo pomensko razlago besed jagoda, prečkati
in škrbast. Tretješolci začnejo s ponovitvijo besede in/ali z glagolom pomeniti, npr. Škrbast
pomeni, da …, Prečkati pomeni, da …, v primeru besede jagoda pa s ponovitvijo besede in
glagolom biti, npr. Jagoda je … Šestošolci začnejo razlago z Da … oz. v primeru jagode z Je
… Mogoče je tretješolcem lažje razložiti pomen besede s tem, da jo najprej ponovijo. Tako
pridobijo čas, da strnejo misli, kako bodo pomen besede razložili. Mogoče pa je tudi to, da so
bolj navajeni odgovarjanja v celih povedih. Kot piše M. Bešter Turk (2014: 223), je za »učni
pogovor na razredni stopnji slovenske osnovne šole […] med drugim značilna zahteva učitelja,
da naj učenci na njegova vprašanja odgovarjajo v skladenjsko popolnih povedih, čeprav s tem
kršijo pravila dialoškega sporazumevanja«.
Prav tako smo ugotovili, da precej večji delež tretje- (83,8 %) kot šestošolcev (58,5 %) v razlagi
pomena besede škrbast uporablja obliko za 2. os. ed., pri razlagi pomena besede prečkati pa so
obliko za 2. os. ed. prevladujoče uporabljali tako tretje- (69,9 %) kot šestošolci (64,6 %).
Razliko smo ugotovili še v pomenskih razlagah besede prečkati, in sicer tretješolci so omenjali
kaj konkretno prečkamo, npr. cesto, šestošolci pa bolj na splošno, npr. nekaj. Večina tretje(57,4 %) in šestošolcev (59,4 %) je prečkati nadomestila z iti čez, je pa precej večji delež tretje(34 %) kot šestošolcev (15,6 %) besedo razlagal z zgledom in je torej ohranil glagol prečkati.
To, kako so učenci, predvsem tretješolci, razlagali pomen besed, kaže, da bi bilo v OŠS
smiselno oblikovati pomenske razlage v obliki povedi, v katerih se na začetku ponovi razlagana
beseda. Te odločitve sicer ne podpirajo rezultati iz vprašalnika o tem, kateri tip pomenske
razlage besede bergla je učencem najrazumljivejši. Tretješolcem je namreč najrazumljivejša

262

Za to nimamo dokaza; v korpusih Gigafida, Kres in Nova beseda se pogosteje pojavlja frazem iskati dlako v
jajcu.
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lekskikografska pomenska razlaga v obliki besedne zveze oz. v obliki enostavčne povedi
(36,3 %), šestošolcem pa leksikografska v obliki besedne zveze (43,5 %) ali povedna v obliki
dvostavčne povedi (37,7 %). Mogoče je, da naloge niso pravilno razumeli in je na njihovo
odločitev vplivalo prepričanje, da sprašujemo po pravilnosti pomenske razlage, ne po
razumljivosti, zato se jim je zdel že prvi odgovor izmed treh pravilen.
Za verodostojnejše rezultate bi bilo treba to, kateri tip pomenske razlage je učencem najbližji
oz. najrazumljivejši, preveriti ob več primerih besed. Tega žal nismo vključili, ker sta bila
vprašalnika zaradi preverjanja veliko stvari zelo obsežna. Za to, da bi se osredotočili samo na
pomenske razlage in/ali zglede, bi bila potrebna posebna raziskava. Vprašanje pa je, ali bi več
primerov res prineslo zanesljivejša spoznanja. T. Rozman (2010: 264), ki je med učenci 2. in
3. VIO ter dijaki preverjala razumljivost pomenskih razlag iz SSKJ in na novo tvorjenih, je
namreč ugotovila, da so za razlago pomena primerni različni tipi pomenskih razlag, odvisno od
besede. Pričakovali bi, da bi bil določen tip razlage primeren za določen tip besede oz. za
določeno besedno vrsto. Vendar se je v omenjeni raziskavi izkazalo, »da je nekatere besede oz.
njihove pomene lažje definirati z nekaterimi, druge pa z drugimi tipi definicij« (prav tam).
Zanimivo bi bilo, če bi T. Rozman v vseh primerih primerjala dva tipa, npr. leksikografske iz
SSKJ263 in nove povedne. Tako pa je za 16 besed tvorila različne, večinoma leksikografske,
povedne pa za pridevnike bizaren, ohol, uravnovešen.264 Posamezna nova leksikografska se je
od pomenske razlage iz SSKJ razlikovala v tem, da je bila daljša (čarterski, karikatura,
tehnologija); brez posredne razlage (čarterski); manj abstraktna (karikatura, tehnologija,
ekranizacija, paleogeografija); manj zgoščena (improvizacija); čim bolj neposredna in
konkretna, s čim manj večpomenskimi besedami s splošnimi pomeni (koreograf); da ni
vsebovala težkih265 (ekranizacija, paleogeografija) ali strokovnih besed (npr. Mycophyta,
gniloživke v primeru glivica); ali da so bile pomenske razlage v primeru večpomenke drugače
razvrščene in ena dodana (formula)266 (prav tam: 116–237). Ni pa se pokazalo, da bi bile nove
pomenske razlage v vseh ali v večini primerov boljše.

Večina je bila leksikografskih (s sopomenko), dve (ohol, repnica) sta bili sopomenski.
Zevajoč je razlagala posredno, in sicer z leksikografskimi pomenskimi razlagami glagola zevati, čarterski z
leksikografsko, za izpričan pa ni tvorila nove pomenske razlage, ker se ji je tista iz SSKJ zdela dovolj dobra.
265
To, da je beseda »težka«, je povezano s pogostostjo rabe v korpusu FidaPLUS (Rozman 2010: 135).
266
Ne zdi se nam smiselno, da je v novi pomenski razlagi dodan pomen 'vrsta tekmovanja z dirkalnimi avtomobili',
ker ni povezan z rešitvijo naloge in ker v tem primeru ne gre za večpomenko, ampak enakoizraznico.
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Ob tem se sprašujemo, ali je v slovarju smiselno mešati več tipov pomenskih razlag in kako naj
vemo, kateri tip bo ciljnim uporabnikom najrazumljivejši pri določeni besedi. Menimo, da je
smiselno izbrati določen tip pomenske razlage za vsa gesla, če pa se izkaže, da v določenih
primerih ni primeren, se izjemoma nadomesti z drugim. Ugotovili smo še, da so tretješolcem
bližje oblike za 2. os. ed. in čim konkretnejše poimenovanje, npr. iti čez cesto proti iti preko
nečesa v pomenskih razlagah šestošolcev, če je to le mogoče.
Zavedamo se, da je bil vzorec učencev, ki so sodelovali v anketi, majhen in neslučajnostni, zato
rezultatov ne moremo posplošiti na celotno populacijo. Dopuščamo možnost, da bi bili ti
drugačni in zanesljivejši, če bi z več nalogami in primeri preverjali isto, npr. ali se učenci
znajdejo v slovarskem sestavku, kateri tip pomenske razlage jim je razumljivejši, kako sami
razlagajo pomen besed, vendar je bilo to zdaj zaradi obsežnosti vprašalnikov in preverjanja
veliko različnih stvari nemogoče. Upoštevati je treba tudi možnost, da niso bili vsi učenci in
učitelji v svojih odgovorih iskreni, ampak da so nekateri odgovarjali, kot so menili, da se
pričakuje.
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10 ANALIZA SPISOV UČENCEV
10.1 Opredelitev raziskovalnega problema in cilj
OŠS bo kot enojezični razlagalni slovar namenjen predvsem dekodiranju, vendar tudi
enkodiranju. Zbrali smo spise učencev,267 da bi ugotovili, katere pravopisne in poimenovalne
napake delajo učenci pri tvorjenju besedil. Nekatere od teh bi lahko z rabo slovarja odpravili,
saj v njem najpogosteje preverjamo pomen in zapis besed.
S pomočjo Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša smo iz spisov sestavili korpus. Želeli
smo ugotoviti razliko med besediščem učencev glede na starost oz. razred, ki ga obiskujejo, da
bi bil to eden izmed argumentov pri utemeljevanju starostne meje učencev, ki jim bo OŠS
namenjen. Na podlagi tega korpusa bomo v nadaljevanju doktorske disertacije izbrali tudi
besede za izdelavo vzorčnih gesel za OŠS. Na podlagi analize napak bi lahko kasneje oblikovali
didaktične napotke, ki bi bili posebna rubrika v OŠS.268
10.2 Raziskovalna vprašanja
Postavili smo si naslednja raziskovalna vprašanja:


Ali se spisi učencev razlikujejo glede na spol, razred in oceno pri slovenščini?



Katere pravopisne napake so v spisih tretje- in šestošolcev?



Ali se število pravopisnih napak razlikuje glede na dolžino spisa, glede na oceno, ki jo
ima učenec pri slovenščini, glede na razred?



Katere poimenovalne napake so v spisih tretje- in šestošolcev?



Ali se število poimenovalnih napak razlikuje glede na dolžino spisa, glede na oceno, ki
jo ima učenec pri slovenščini, glede na razred?



Ali se spisi tretje- in šestošolcev razlikujejo glede na število različnih besed269 v njih?



Ali se spisi pri številu različnih besed razlikujejo glede na oceno, ki jo imajo učenci pri
slovenščini, in glede na spol učencev?

Oblika učenci velja za učenke in učence.
Zaradi obsežnosti zasnove OŠS smo se na koncu osredotočili le na slovar v najožjem smislu, tj. del A–Ž,
zamisel o didaktičnih napotkih pa bodo mogoče uresničili sestavljavci slovarja.
269
Pri predstavitvi rezultatov uporabljamo izraz različne besede, v zvezi s korpusom so s tem mišljene leme.
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Opazovali smo dolžino spisa (tj. število besed v njem), število pravopisnih in poimenovalnih
napak ter število različnih besed v njem in število teh glede na besedno vrsto.

10.3 Metoda raziskovanja
Izvedli smo empirično kvantitativno raziskavo ter uporabili deskriptivno in kavzalno
neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja.

10.4 Vzorec
Vzorec predstavlja 139 spisov, in sicer 69 spisov tretje- in 70 spisov šestošolcev.

10.4.1 Opis vzorca
Pridobili smo 69 spisov tretje- (49,6 %) in 70 spisov šestošolcev (50,4 %) s treh različnih OŠ.
Napisalo jih je 54 % učenk in 46 % učencev. Če primerjamo deleža spisov glede na vrsto šole,
tj. podeželska ali mestna, ugotovimo, da je razmerje uravnoteženo: s podeželske šole je
48,9 % spisov, z mestne pa 51,1 %. Največji delež učencev, ki so napisali spise, ima pri
slovenščini oceno 5 (38 %), nekoliko manj oceno 4 (35 %), petina učencev ima oceno 3
(20 %), najmanjši delež ima oceno 2 (7 %), nihče nima ocene 1 (Graf 10.1).

Ocena pri slovenščini
7%
20 %

35 %

38 %

2

3

4

5

Graf 10.1: Ocena učencev pri slovenščini
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Deklice imajo višjo povprečno oceno pri slovenščini (4,16) kot dečki (3,84) (Preglednica 10.1).
S t-testom smo potrdili, da je razlika v oceni glede na spol statistično značilna
(p = 0,021; t = –2,051) (Preglednica 15.20).270
Preglednica 10.1: Ocena pri slovenščini glede na spol
Spol
Ocena pri
slovenščini dečki
deklice

Število spisov

Povprečna ocena Standardni odklon

64

3,84

0,979

75

4,16

0,839

Zbrali smo 61,9 % doživljajskih271 in 38,1 % domišljijskih spisov z različnimi naslovi: Moje
počitnice (36 %), Čebelarska učna pot (25,9 %), Malina se zaljubi v rdeči ribez (15,8 %),
Kaplja vode pripoveduje (11,5 %), 10,8 % spisov pa je imelo vsak svoj naslov, npr. Volk brez
dlake, Pirat Bruno, Najboljši prijatelji, Kartografi rešijo svet. Spis z naslovom Moje počitnice
so pisali tretje- in šestošolci, tretješolci so pisali še spise Čebelarska učna pot in z raznimi
drugimi naslovi, šestošolci pa spise z naslovoma Malina se zaljubi v rdeči ribez in Kaplja vode
pripoveduje. Na vrste spisov in naslove nismo imeli vpliva. Učitelje smo prosili, če bi učenci
odstopili katerokoli besedilo, ki so ga tvorili med šolskim letom. Prejeli smo doživljajske in
domišljijske spise, ki imajo večinoma enak naslov. Menimo, da so učitelji po naši prošnji
učencem dali nalogo, da naj napišejo spis z določenim naslovom.

Podatki za opis vzorca so zbrani v Preglednici 10.2.

270

Preglednice so v poglavju 15.7 (Priloga 7).
Spise z naslovoma Moje počitnice in Čebelarska učna pot smo opredelili kot doživljajske, čeprav naslov
Čebelarska učna pot nakazuje opis poti. Učenci so v spisu pripovedovali o tem, kaj se jim je zgodilo v okviru
naravoslovnega dne. Ker njihova besedila niso bila poročila, smo jih opredelili kot doživljajske spise.
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Šola

Razred

Spol

Preglednica 10.2: Spisi glede na razna merila
Število

f (v %)

Moški

64

46 %

Ženski

75

54 %

Skupaj

139

100 %

3. razred

69

49,6 %

6. razred

70

50,4 %

139

100 %

OŠ 1

33

23,7 %

OŠ 2

38

27,3 %

OŠ 3

68

48,9 %

139

100 %

Mestna šola

71

51,1 %

Podeželska šola

68

48,9 %

139

100 %

Doživljajski spis

86

61,9

Domišljijski spis

53

38,1

139

100 %

3. in 6. r.

50

36 %

Čebelarska učna pot

3. r.

36

25,9 %

Malina se zaljubi v rdeči ribez

6. r.

22

15,8 %

Kaplja vode pripoveduje

6. r.

16

11,5 %

Razno

3. r.

15

10,8 %

139

100 %

Skupaj

Vrsta
spisa

Vrsta
šole

Skupaj

Skupaj

Skupaj

Naslov spisa

Moje počitnice

Skupaj

Učenci so v povprečju napisali spis s 156,79 besede. Najkrajši ima 31 besed, napisal ga je
tretješolec, ki ima pri slovenščini oceno 4. Najdaljši spis s 506 besedami je napisala šestošolka,
ki ima pri slovenščini oceno 4.
10.5 Postopek zbiranja podatkov in opis inštrumentov
Spise smo pridobili maja in junija leta 2015 s treh OŠ, in sicer z dveh iz podravske regije in z
ene OŠ iz zasavske regije. Pri zbiranju so nam pomagali razredni učitelji, za vse spise smo
pridobili soglasje učencev in njihovih staršev. Oddaja spisov je bila za učence prostovoljna in
anonimna.
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10.6 Opis obdelave podatkov
Spise smo pretipkali in shranili na računalnik v obliki Wordovih datotek. Ob vsakem smo
zabeležili naslednje podatke:
– spol učenca, ki je napisal spis;
– razred, ki ga obiskuje učenec;
– ocena, ki jo ima učenec pri slovenščini;272
– naslov spisa;
– vrsta spisa;
– število besed.273
Na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša so nam maja 2017 iz spisov za namen raziskave
v okviru disertacije izdelali korpus. Uporabljali smo ga z orodjem SketchEngine.
Zbrane podatke smo obdelali junija 2017, in sicer s pomočjo programa za statistično obdelavo
podatkov IBM SPSS Statistics 22 ter programov za urejanje podatkov Microsoft Office Word
in Microsoft Office Excel. Slednja smo uporabili za prikaz podatkov v obliki preglednic in
grafov.
Podatke, pridobljene iz spisov, smo obdelali na ravni deskriptivne in inferenčne statistike.
Uporabili smo frekvenčno porazdelitev atributivnih spremenljivk in osnovno deskriptivno
statistiko numeričnih spremenljivk. Uporabili smo bivariatno statistično analizo za ugotavljanje
razlik med dvema skupinama (t-test za dva neodvisna vzorca) in med tremi ali več skupinami
(analiza variance ANOVA) ter Pearsonov korelacijski koeficient.
10.7 Rezultati analize spisov učencev
10.7.1 Analiza spisov učencev glede na spol, razred in oceno pri slovenščini
V okviru tega poglavja odgovarjamo na naslednje raziskovalno vprašanje:


Ali se spisi učencev razlikujejo glede na spol, razred in oceno pri slovenščini?

Oceno so na spis zabeležili učitelji. Ker smo spise pridobili ob koncu šolskega leta, so napisali zaključno oceno
pri slovenščini za tisto šolsko leto.
273
Upoštevali smo štetje besed, kot ga omogoča program Microsoft Word. To pomeni, da se npr. oblika glagola
smejati se ali obiskali smo šteje kot dve besedi. Tako besede štejejo tudi programi za izdelavo korpusov.
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Spisi deklic so imeli v povprečju 211,36 besede, spisi dečkov pa 158 besed (Preglednica 10.3).
S t-testom (Preglednica 15.21) smo ugotovili, da obstaja statistično značilna razlika v dolžini
spisa glede na spol, in sicer deklice tvorijo daljše spise kot dečki (p = 0,001; t = –3,223).
Preglednica 10.3: Povprečna dolžina spisa glede na spol
Spol
Število besed
v spisu

Število
spisov

Povprečno
število besed

Standardni
odklon

dečki

64

158,00

82,374

deklice

75

211,36

112,298

Spisi tretješolcev imajo v povprečju 118,19 besede, spisi šestošolcev pa 254,41 besede
(Preglednica 10.4).274
Preglednica 10.4: Dolžina spisa glede na razred

3. razred

Število
spisov
69

6. razred

70

Razred
Dolžina spisa

Povprečno
Standardni
število besed
odklon
118,19
45,922
254,41

98,597

S t-testom smo preverili, ali je razlika v dolžini spisa glede na razred statistično značilna, in
lahko potrdimo, da šestošolci pišejo daljše spise kot tretješolci (p = 0,000; t = –10,465)
(Preglednica 15.22).
Med oceno pri slovenščini in številom besed v spisu obstaja tako pri tretje- (p = 0,009) kot
šestošolcih (p = 0,000) statistično značilna povezanost (Preglednica 10.5). Pri spisih
tretješolcev je povezanost šibka in pozitivna (r = 0,312), pri spisih šestošolcev pa srednje močna
in pozitivna (r = 0,467). Torej lahko trdimo, da učenci, ki imajo pri slovenščini višjo oceno,
pišejo daljše spise.

Nimamo podatka o tem, koliko minut so učenci pisali spise, predvidevamo pa, da so imeli vsi na voljo 45 minut,
tj. eno šolsko uro.
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Preglednica 10.5: Povezanost med dolžino spisa in oceno pri slovenščini
Število besed v spisih Število besed v spisih
tretješolcev
šestošolcev
Ocena pri
slovenščini

Pearsonov koeficient korelacije
p
Število spisov

**Korelacija je statistično značilna pri stopnji 0,01.

0,312**

0,467**

0,009

0,000

69

70
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Ugotovili smo, da deklice tvorijo daljše spise kot dečki (p = 0,001; t = –3,223), da šesto- pišejo
daljše spise kot tretješolci (p = 0,000; t = –10,465) in da učenci z višjo oceno pišejo daljše spise
kot tisti z nižjo oceno (r = 0,312; p = 0,009 za tretješolce; r = 0,467; p = 0,000 za šestošolce).
10.7.2 Analiza spisov učencev glede na pravopisne in poimenovalne napake
V okviru tega poglavja odgovarjamo na naslednja raziskovalna vprašanja:


Katere pravopisne napake so v spisih tretje- in šestošolcev?



Ali se število pravopisnih napak razlikuje glede na dolžino spisa, glede na oceno, ki jo
ima učenec pri slovenščini, glede na razred?



Katere poimenovalne napake so v spisih tretje- in šestošolcev?



Ali se število poimenovalnih napak razlikuje glede na dolžino spisa, glede na oceno, ki
jo ima učenec pri slovenščini, glede na razred?

Učitelji niso popravili spisov, napake v njih smo zaznamovali sami. Kot napako smo šteli vsak
odstop od kodificirane zbornoknjižne norme. Za to je več razlogov: a) da bi bilo popravljanje
zanesljivejše in objektivno, se nam zdi smiselno, da se opiramo na normo, kot je določena v
priročnikih, ne na jezikovni čut posameznika; b) čeprav nekateri popravki presegajo zmožnost
učencev določene starosti, je prav, da se učenci seznanijo s knjižno zvrstjo; to sistematično
spoznavajo pravzaprav samo v šoli; c) po izkušnjah sodeč, si učenci ob stiku s knjižnim jezikom
želijo pravil in sistema. Pogledi na to, kaj je napaka, so sicer različni. N. Pirih Svetina je
obravnavala napake z vidika učenja tujega jezika in navedla več definicij, mdr. tudi to, da so
»odklon od norme ciljnega jezika« (Ellis 1994: 51 v Pirih Svetina 2003: 20). Obstaja več
tipologij napak, »kot uporabne [so se] izkazale predvsem tiste […], ki temeljijo na […]
uvrščanju napak na posamezne jezikovne ravnine; tako so npr. lahko napake fonetične,
oblikoskladenjske, pravopisne, leksikalne« (Pirih Svetina 2003: 21–22). Ta delitev je podobna
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Enaka opomba velja za vse primere, ob katerih sta dve zvezdici.
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tipologiji M. Bešter Turk (2011) v okviru jezikovne zmožnosti. Gradniki te so poimenovalna,
slovnična, pravorečna in pravopisna zmožnost (prav tam: 122) in skladno s tem so jezikovne
napake poimenovalne (oz. po N. Pirih Svetina leksikalne), slovnične (oz. oblikoskladenjske),
pravorečne (oz. fonetične) in pravopisne. Pri analizi spisov smo upoštevali slednjo delitev ter
bili pozorni na pravopisne in poimenovalne napake. Pravorečnih nismo upoštevali, ker smo
analizirali zapisana besedila, slovničnih pa ne, ker se v disertaciji osredotočamo na slovarski
del, v katerem ne bo toliko podatkov, da bi si učenci z njim pomagali pri odpravljanju tovrstnih
napak.

10.7.2.1 Pravopisne napake
V spisih so bile napake v zvezi z: 1. rabo ločil; 2. zapisom besed; 3. zapisom lastnih imen in
rabo velike/male začetnice; 4. zapisom skupaj/narazen; in 5. druge pravopisne napake.
1. Napake pri rabi ločil
Napak v zvezi z rabo ločil v analizi sicer nismo upoštevali, ker OŠS s slovarskim delom
učencem ne bo pomagal pri prepoznavanju in odpravljanju teh. Največ pravopisnih napak je
bilo zaradi napačne rabe vejice, poleg teh so bile v spisih v zvezi z rabo ločil še naslednje:
–

tropičje je levostično,276 npr. Lili mu je vzela čarobno palico in jo podrgnila ob čarobno
zvezdo…;

–

manjka končno ločilo, npr. Tam mi je bilo zelo všeč;

–

napačno končno ločilo, npr. Upam, da vam je bilo všeč?;

–

napačna raba ločil pri premem govoru,277 npr. »Upam da si razumela kaj sem ti rekla« je
izgovorila kapljica nato pa je izpuhtela nazaj v zrak.; »Toda ljudje so sebični pomajaj jim,
da bodo vedeli kaj in kako.« je dejala nato pa izhlapela v zrak.

V spisih tretješolcev je v povprečju 3,32 pravopisne napake, v spisih šestošolcev pa 4,50
(Preglednica 10.6). S t-testom smo potrdili, da je število pravopisnih napak statistično
značilno večje v spisih šesto- kot v spisih tretješolcev (p = 0,025; t = –1,969) (Preglednica
15.23).

276
277

Vsi, ki so uporabili tropičje, so ga napisali levostično.
Premi govor so uporabljali šestošolci. Skoraj vsi so pri zapisu delali napake.
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Preglednica 10.6: Povprečno število pravopisnih napak glede na razred

3.

Število
spisov
69

Povprečno
število napak
3,32

Standardni
odklon
3,466

6.

70

4,50

3,603

Razred
Pravopisne
napake

Ugotovili smo, da je med številom pravopisnih napak in dolžino spisa statistično značilna
povezanost (p = 0,000); ta je šibka in pozitivna (r = 0,346), torej daljši ko je spis, več je v njem
pravopisnih napak (Preglednica 10.7). Večje število pravopisnih napak v spisih šestošolcev
lahko povežemo s tem, da pišejo daljše spise kot tretješolci.
Preglednica 10.7: Povezanost med številom pravopisnih napak in dolžino spisa
Dolžina spisa
Pravopisne
napake

Pearsonov koeficient korelacije

0,346**

p

0,000

Število spisov
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Zaradi te ugotovitve smo pri naslednjih izračunih upoštevali število napak na 100 besed, da bi
lažje preverili, ali obstaja razlika glede na razred. V spisih tretješolcev je na 100 besed v
povprečju 2,74 pravopisne napake, v spisih šestošolcev pa 1,89 (Preglednica 10.8).
Preglednica 10.8: Povprečno število pravopisnih napak na 100 besed glede na razred

3.

Število
spisov
69

Povprečno
število napak
2,74

Standardni
odklon
2,553

6.

70

1,89

1,422

Razred
Pravopisne
napake

S t-testom smo ugotovili, da pri enaki dolžini spisa tretješolci naredijo statistično značilno
več pravopisnih napak kot šestošolci (p = 0,009; t = 2,406) (Preglednica 15.24).
Število pravopisnih napak se razlikuje tudi glede na oceno. V spisih učencev, ki imajo pri
slovenščini oceno 2 ali 3, so na 100 besed v povprečju 3 pravopisne napake, v spisih tistih, ki
imajo oceno 4 ali 5, pa je 2,06 pravopisne napake (Preglednica 10.9). S t-testom smo ugotovili,
da je v spisih (na 100 besed) učencev z višjo oceno statistično značilno manj pravopisnih
napak kot v spisih učencev z nižjo oceno (p = 0,010; t = 2,358) (Preglednica 15.25).
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Preglednica 10.9: Povprečno število pravopisnih napak na 100 besed glede na oceno
Ocena
Pravopisne
nižja (2, 3)
napake
višja (4, 5)

Število
spisov
37

Povprečno
število napak
3

Standardni
odklon
2,479

102

2,06

1,895

2. Napake pri zapisu besed
Če ne upoštevamo napak pri rabi ločil, je bilo največ pravopisnih napak pri zapisu besed.
Menimo, da sta za to dva razloga: učenec ne ve, kako se beseda napiše, ali pa to sicer ve, vendar
se je zmotil pri pisanju (kot se npr. zatipkamo med pisanjem na računalniku), ker zapis pri njem
še ni utrjen.
Napačno napisane besede smo skušali razvrstiti v skupine:278


neupoštevanje morfonološkega načela, npr. jas 'jaz', bres 'brez', is panja 'iz panja', cev 'cel',
poslatkati se 'posladkati se', sem šev 'sem šel', probau 'probal – poskusil', razloživ 'razložil',
prosti pat 'prosti pad', gospot 'gospod', detku 'dedku';



napačen zapis zaradi tega, ker učenec slabše razločuje glasove ali ker zapiše besede glede
na knjižnopogovorni ali neknjižni izgovor, npr. domav 'domov', adranalinski park
'adrenalinski park', valka 'volka', čaravnica 'čarovnica', ovtobus, autobus 'avtobus', delovka
'delavka', satavnica 'satovnica', prvamajske 'prvomajske', kavinsko 'kovinsko', anadva
'onadva', nadeljevali 'nadaljevali', v spumino 'v spominu', vuhune 'vohune', se uglasi 'se
oglasi', zmiraj 'zmeraj';



napačen zapis zaradi hiperkorekture, npr. otrujena 'utrujena', ostavili smo se 'ustavili smo
se';



napačen zapis zaradi glasovne premene, npr. gdaj 'kdaj', negdo 'nekdo', pretstvavitvijo
'predstavitvijo', raskazal 'razkazal', rasprostrla 'razprostrla', otpravili 'odpravili';



napačno zapisane besede s polglasnikom, npr. zajterk 'zajtrk', redeče 'rdeče', igerce 'igrice',
srebernikov 'srebrnikov', umrel 'umrl', elektraren 'elektrarn', jederske 'jedrske', vndar
'vendar';



v besedi črka j manjka ali je odveč, npr. sestavlen 'sestavljen', pripravlala 'pripravljala',
razpravlati 'razšravljati', bulim 'buljim', prijatelica 'prijateljica', prijatelstva 'prijateljstva',
kralica 'kraljica', školko 'školjko', kaplica 'kapljica', zemlo 'zemljo', bol 'bolj', najbolši
'najboljši', očarliv 'očarljiv', tjulne 'tjulnje', primankuje 'primanjkuje', luknica 'luknjica',
življenski 'življenjski', zadni 'zadnji', prejšno 'prejšnjo', pan 'panj', stopin 'stopinj', vseh živih
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V posamezni skupini smo navedli nekaj primerov napak, ne vseh.
237

biti 'bitij', nasledni/nasljedni/nasledjni 'naslednji', dvanastimi 'dvanajstimi', Avstriska
'avstrijska'; je šelj 'je šel', je videlj 'je videl', bljižnico 'bližnjico', vhodnja 'vhodna', ljubezenj
'ljubezen', dekljica 'deklica', srnjico 'srnico', pojimenovana 'poimenovana';


v besedi črka i manjka ali je odveč, npr. miljon 'milijon', miljarde 'milijarde', gumjaste
'gumijaste'; ladija 'ladja;



napačen zapis zaradi izgovora črke v, npr. uranca 'vranca', uprašal 'vprašal', zaupila
'zavpila', u šolo 'v šolo', ušeč 'všeč', usak 'vsak', urnili 'vrnili', ureme 'vreme', smo se uselili
'smo se vselili';



napačen zapis besede s črko v namesto u, npr. vstrašili 'ustrašili', vlegla 'ulegla', vsedli
'usedli';



napačen zapis zaradi izgovora dveh enakih soglasnikov kot enega daljšega, npr.
istopili/iztopili 'izstopili', izzstopni 'izstopni', isledili 'izsledili', rastrelili 'razstrelili', odajo
'oddajo', podakniti 'podtakniti';



drugo, npr. jabočni 'jabolčni', vrnarica 'vrtnarica';



napaka med pisanjem, npr. da 'dan', ujei 'ujeli', nasel 'našel', Iimela 'Imela', primesel
'prinesel', dudi 'tudi', med počitničami 'med počitnicami'.

V spisu tretješolca je na 100 besed v povprečju 1,19 napake pri zapisu besed, v spisu šestošolca
pa 0,72 (Preglednica 10.10).
Preglednica 10.10: Povprečno število pravopisnih napak pri zapisu glede na razred

3.

Število
spisov
69

Povprečno
število napak
1,19

Standardni
odklon
1,768

6.

70

0,72

0,821

Razred
Zapis besed

S t-testom smo ugotovili, da pri enaki dolžini spisa tretješolci naredijo statistično značilno
več napak pri zapisu besed kot šestošolci (p = 0,025; t = 1,990) (Preglednica 15.26). Vzrok
za to je, da so tretješolci še v obdobju opismenjevanja, zato jim zapis besed povzroča več težav
kot šestošolcem.
3. Napake pri zapisu lastnih imen in rabi velike/male začetnice
Učenci so delali pravopisne napake pri zapisu lastnih imen in rabi velike/male začetnice, npr.
Sacre oceur 'Sacre Coeur', (smo šli na večerjo) v Har rocku 'v Hard Rock Cafe', Ajflov stolp
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'Eifflov stolp', Bayrn 'Bayern';279 v Postonjski jami 'Postojnski jami', Slovensjka Bistrica
'Slovenska Bistrica', Slovenske Konice 'Slovenske Konjice', Zgorna/Spodna Polskava 'Zgornja
Polskava', Z./S. Polskava 'Zg./Sp. Polskava', Jedlošnik 'Jedlovčnik'; na ribičiji 'na Ribičiji', koki
'Koki', Spodnja polskava 'Spodnja Polskava', zgornja Polskava 'Zgornja Polskava', na dunaju
'na Dunaju', Naša Mala Klinika 'Naša mala klinika', Črna Gora 'Črna gora', Bistriški Vintgar
'Bistriški vintgar', Ptujski Grad 'Ptujski grad', rimljan 'Rimljan', kraljica malina prva 'kraljica
Malina Prva', na zemlji 'na Zemlji'. Z veliko začetnico so napačno pisali občne besede, npr.
Matica, Čebela, Trot, Kanjska sivka 'kranjska sivka', Nemški ovčar, z mojim Prijateljem, na
Morje.
V spisih tretješolcev je na 100 besed v povprečju 0,39 napake, v spisih šestošolcev pa 0,13
(Preglednica 10.11). S t-testom smo ugotovili, da tretješolci pri zapisu lastnih imen in rabi
velike/male začetnice naredijo statistično značilno več napak kot šestošolci (p = 0,003; t =
2,870) (Preglednica 15.27). Šestošolci poznajo več pravil o pisanju lastnih imen in rabi
velike/male začetnice, zato naredijo manj napak.
Preglednica 10.11: Povprečno število napak pri zapisu lastnih imen in rabi velike/male začetnice glede na
razred
Zapis lastnih
imen in raba
velike/male
začetnice

Razred
3.
6.

Število
Povprečno
spisov
število napak
69
0,39
70

0,13

Standardni
odklon
0,685
0,274

4. Napake pri zapisu skupaj/narazen
Pri zapisu besed skupaj/narazen so učenci napačno pisali:


predlog skupaj z naslednjo besedo, npr. nažalost 'na žalost', naprimer 'na primer', nakoncu
'na koncu', navrhu 'na vrhu', nasprehod 'na sprehod', znami 'z nami', zrazredom 'z
razredom', vredu 'v redu', zavečno 'za večno', zapopravilo 'za popravilo', zanjim 'za njim',
dokonca 'do konca', izneba 'iz neba';



skupaj naslonke v naslonskem nizu, npr. nasje 'nas je', meje 'me je', bise 'bi se';



nikalnico ne skupaj z glagolsko obliko, npr. nebo 'ne bo', nebi 'ne bi', nemore 'ne more',
nevem' ne vem', nebom 'ne bom', nepride 'ne pride', nemoremo 'ne moremo';
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To, da so učenci delali napake pri zapisu tujih imen, ni nenavadno.
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narazen besede, v katerih je prva sestavina količinski izraz, npr. pet glavega zmaja
'petglavega', prvo majske 'prvomajske', dosti krat 'dostikrat', veliko krat 'velikokrat', štiri
krat 'štirikrat';



nekatere druge besede, npr. od hod 'odhod', avto busa 'avtobusa', naj prej 'najprej', v naprej
'vnaprej', iz za 'izza', na vsezgodaj 'navsezgodaj', po nekod 'ponekod', na enkrat 'naenkrat',
ravno kar 'ravnokar', joj me ne 'jojmene', skoraj da 'skorajda', še le 'šele'.

V spisih tretješolcev je na 100 besed povprečno 0,23 napake v zvezi z zapisom skupaj/narazen,
v spisih šestošolcev pa 0,32 (Preglednica 10.12). S t-testom smo ugotovili, da med tretje- in
šestošolci ni statistično značilne razlike pri zapisu besed skupaj/narazen (p = 0,309;
t = –1,020) (Preglednica 15.28). Tretješolci so največ napak naredili pri zapisu predloga skupaj
z naslednjo besedo, npr. znami, naprimer, šestošolcem pa je poleg tega povzročal težave tudi
zapis nikalnice ob glagolu, npr. nemoreš, nebi, nepride. Razmerje v številu posamezne vrste
napak pri zapisu skupaj/narazen je v spisih učencev glede na razred podobno, opazno več napak
pa so naredili šestošolci pri zapisu nikalnice ne skupaj z glagolsko obliko.280
Preglednica 10.12: Povprečno število pravopisnih napak pri zapisu besed skupaj/narazen glede na razred
Razred
Zapis besed
skupaj/narazen 3.
6.

Število
Povprečno Standardni
spisov
število napak
odklon
69
0,23
0,519
70

0,32

0,486

5. Druge pravopisne napake
V spisih so bile pravopisne napake tudi pri rabi predloga s/z, zapisu datuma, razreda in
simbolov, npr. 12.5.2015; 3a, 6.c; 10€, 81, 7m '81,7 m', 100m, ter pri zapisu ure, npr. ob 17:00,
do 17 h, ob 7 zjutraj, ob 10.00 uri, 14:23 min, vendar je bilo teh številčno precej manj kot
drugih. Šestošolci so še napačno delili besede, npr. zm-enjeno, hotelsk-em, nj-ega, male-nkost,
dekl-ica.

Opažamo, da imajo težave z zapisom predloga in nikalnice ločeno od naslednje besede tudi odrasli manj
izobraženi tvorci besedil. Glede na to, da so bile pri učencih te napake najštevilčnejše, priporočamo, da bi učitelji
učence na to (še) bolj opozarjali in pripravljali več nalog za utrjevanje pravilnega zapisa.
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10.7.2.2 Poimenovalne napake
Poimenovalne napake smo razvrstili v dve skupini, in sicer v eno smo uvrstili besede, ki ne
obstajajo,281 v drugo pa besede, ki sicer obstajajo, vendar bi morali učenci uporabiti druge, npr.
 kapivare 'kapibare', nekogo 'nekdo', Kanjsko sivko 'kranjsko sivko', najbolo 'najboljši',
bratanec 'bratranec', kljub temu, če 'kljub temu da', tobavanov 'toboganov', ta šmenta reč 'ta
šmentana reč', ustrahajoče 'prestrašeno', presrčen 'prisrčen', čezdalje 'čedalje', je vzemala 'je
jemala', v zrak se ne more vhajati kisik 'v zrak ne more uhajati kisik';
 počitnice sem praznoval 'počitnice sem preživel', smo se ustavili na pavzi 'smo imeli odmor',
peljali smo se zelo dolgo 'vozili smo se zelo dolgo', do zvečer 'do večera', so hitro odtekli
stran 'so hitro stekli stran', počutil sem se zelo poučno 'bilo je zelo poučno', opisal vam bom
moje počitnice 'pripovedoval282 vam bom o svojih počitnicah', čebelar je rekel veliko
zanimivega 'čebelar je povedal veliko zanimivega', vrstni red 'vozni red', oprema 'prtljaga',
veliko me je opeklo sonce 'močno me je opeklo sonce', popoldan sem mu jaz spekla torto
'popoldne sem mu spekla torto', če on misli enako do nje 'ali on čuti enako do nje', tečeta in
tečeta in ker imata imata majhne noge ne prav hitro 'tečeta in tečeta, in ker imata kratke
noge, ne prav hitro', gričevje 'grmičevje', če ju slučajno izpuli 'utrga', se najdejo v posodi 'se
znajdejo v posodi', nekega dne je živela 'nekoč je živela', sem mogla očetu pomagat 'sem
morala očetu pomagati', nato pa nisem morala zaspati 'nato pa nisem mogla zaspati'.
V spisih tretješolcev je v povprečju 0,28 poimenovalne napake, v spisih šestošolcev pa 0,74
(Preglednica 10.13). Razlika v številu poimenovalnih napak v spisih tretje- in šestošolcev
je statistično značilna (p = 0,000; t = –3,780) (Preglednica 15.29). Šestošolci naredijo več
poimenovalnih napak kot tretješolci.
Preglednica 10.13: Povprečno število poimenovalnih napak glede na razred
Razred
Poimenovalne
3.
napake
6.

Število
Povprečno Standardni
spisov
število napak
odklon
69
0,28
0,616
70

0,74

0,829

Včasih je bilo težko presoditi, ali je učenec besedo pomotoma napačno zapisal (ali gre torej za pravopisno
napako) ali res ne pozna besede (ali gre torej za poimenovalno napako).
282
Učenec počitnic ni opisoval, ampak je v nadaljevanju pripovedoval o tem, kaj vse se mu je zgodilo med
počitnicami. Opisovanje in pripovedovanje se razlikujeta glede na »vrsto podatkov, s katerimi
razvijamo/predstavljamo temo besedila – če prikazujemo/naštevamo značilnosti teme, to opisujemo; če pa
prikazujemo kronološki potek enkratnega minulega dogodka oz. spreminjanja teme, o tem pripovedujemo«
(Cajhen idr. 2015: 71).
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Število poimenovalnih napak je povezano z dolžino spisa, in sicer med njima obstaja
statistično značilna povezanost (p = 0,000); ta je šibka in pozitivna (r = 0,388) (Preglednica
10.14). Daljši ko je spis, več je v njem poimenovalnih napak. Ker so spisi šestošolcev daljši kot
spisi tretješolcev, je v njih več poimenovalnih napak.
Preglednica 10.14: Povezanost med številom poimenovalnih napak in dolžino spisa
Dolžina spisa
Pearsonov koeficient korelacije
Poimenovalne
p
napake
Število spisov

0,388**
0,000
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Da bi preverili, ali se število poimenovalnih napak razlikuje glede na razred in oceno, smo pri
naslednjih izračunih upoštevali število napak na 100 besed.
V spisih tretje- in šestošolcev je na 100 besed v povprečju približno enako število
poimenovalnih napak (Preglednica 10.15) in med spisi tretje- in šestošolcev ne obstaja
statistično značilna razlika v številu tovrstnih napak (p = 0,933; t = –0,084) (Preglednica
15.30).
Preglednica 10.15: Povprečno število poimenovalnih napak na 100 besed glede na razred
Razred
Poimenovalne
3.
napake
6.

Število
Povprečno Standardni
spisov
število napak
odklon
69
0,27
0,660
70

0,28

0,323

Prav tako ne obstaja statistično značilna razlika glede na oceno (p = 0,346; t = 0,946)
(Preglednica 15.31). V spisih učencev z nižjo oceno pri slovenščini je na 100 besed v povprečju
0,34 poimenovalne napake, v spisih učencev z višjo oceno pa 0,25 (Preglednica 10.16).
Preglednica 10.16: Povprečno število poimenovalnih napak na 100 besed glede na oceno
Ocena
Poimenovalne
nižja (2, 3)
napake
višja (4, 5)

Število
Povprečno Standardni
spisov število napak
odklon
37
0,34
0,550
102

0,25

0,504

Primerjali smo število pravopisnih in poimenovalnih napak ter vseh napak skupaj glede na spol
in ugotovili, da ob enaki dolžini spisa (100 besed) v nobenem primeru ne pri tretje-, ne pri
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šestošolcih, ne pri vseh učencih skupaj ne obstaja statistično pomembna razlika. Deklice in
dečki delajo v svojih spisih torej približno enako število napak.

10.7.3 Analiza spisov glede na podatke iz korpusa
V poglavju 10.1 smo omenili, da so nam na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša
pripravili korpus pridobljenih spisov učencev. V tem poglavju analiziramo spise glede na
podatke, pridobljene iz omenjenega korpusa, in skušamo odgovoriti na naslednja raziskovalna
vprašanja:


Ali se spisi tretje- in šestošolcev razlikujejo glede na število različnih besed v njih?



Ali se spisi pri številu različnih besed razlikujejo glede na oceno, ki jo imajo učenci pri
slovenščini, in glede na spol učencev?

Korpus vseh spisov smo poimenovali Šolski, podkorpus spisov tretješolcev 3. razred in
podkorpus spisov šestošolcev 6. razred. V korpusu Šolski je 3.149 različnih besed.283 Tretješolci
so v svojih spisih uporabili 1.325 različnih besed (42,08 % vseh uporabljenih različnih besed),
šestošolci pa 2.366 (75,13 %) (Graf 10.2).

Število različnih besed

Število različnih besed glede na razred
2366

2500
2000
1500

1325

1000
500
0
3. razred

6. razred

Razred

Graf 10.2: Število različnih besed glede na razred

V spisih tretješolcev je v povprečju 66,14 različne besede, v spisih šestošolcev pa 119,04
(Preglednica 10.17).

Upoštevali smo izpis v korpusu. V njem so zajete vse besede, ki jih je program štel kot različne, tudi napačno
zapisane, npr. brobentica 'trobentica'.
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Preglednica 10.17: Povprečno število različnih besed glede na razred
Razred
Število
različnih 3.
besed
6.

Število Povprečno število
spisov
različnih besed
69
66,14
70

Standardni
odklon
21,281

119,04

37,913

Da bi ugotovili, ali se število različnih besed razlikuje glede na razred, smo primerjali vrednosti
na 100 besed. V spisu tretješolcev je v povprečju 57,71 različne besede, v spisu šestošolcev pa
48,37 (Preglednica 10.18). Razlika je statistično značilna, torej v spisih tretješolcev je na
100 besed več različnih besed kot v spisih šestošolcev (p = 0,000; t = 8,307) (Preglednica
15.32).
Preglednica 10.18: Povprečno število različnih besed glede na razred
Razred
Število
različnih 3.
besed
6.

Število Povprečno število Standardni
spisov
različnih besed
odklon
69
57,71
7,051
70

48,37

6,189

Med številom različnih besed v spisu na 100 besed in oceno pri slovenščini ni statistično
značilne razlike (p = 0,246; t = –1,166) (Preglednica 15.33). V spisih učencev, ki imajo nižjo
oceno, je v povprečju 51,68 različnih besed, v spisih učencev z višjo oceno pa 53,49
(Preglednica 10.19).
Preglednica 10.19: Povprečno število različnih besed glede na oceno
Ocena
Število
različnih nižja (2, 3)
besed
višja (4, 5)

Število Povprečno število Standardni
spisov
različnih besed
odklon
37
51,68
8,211
102

53,49

8,045

Pri številu različnih besed v spisu na 100 besed je statistično značilna razlika glede na spol
(p = 0,024; t = 2,277) (Preglednica 15.34). V spisih dečkov je v povprečju 54,67 različne besede,
v spisih deklic pa 51,58 (Preglednica 10.20).
Preglednica 10.20: Povprečno število različnih besed v spisu (na 100 besed) glede na spol
Spol
Število
različnih dečki
besed
deklice

Število Povprečno število Standardni
spisov
različnih besed
odklon
64
54,67
8,263
75

51,58

7,730
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10.7.3.1 Analiza seznamov različnih besed
Iz korpusa Šolski ter podkorpusov 3. razred in 6. razred smo pridobili sezname različnih besed
po besednih vrstah. Program označuje besede po naslednjih besednih vrstah: samostalnik,
pridevnik, glagol, prislov,284 števnik, zaimek, predlog, veznik, medmet in členek. Ta
klasifikacija je nekoliko drugačna od delitve po Toporišiču (2000), vendar podatkov nismo
združevali, da bi jih uskladili s Toporišičevo, ker: a) je taka delitev na besedne vrste običajna
za korpuse (tudi za Kres in Gigafido) in b) skladna s klasifikacijo v šolskih slovnicah Ahačiča
(2017a in 2017b).
V seznamih iz korpusa so bile tudi besede, ki so jih učenci napačno napisali, npr. ladija 'ladja',
gospot 'gospod', maravosloven 'naravosloven', ostaviti 'ustaviti', romatično 'romantično', negdo
'nekdo' … Nekatere pravilno napisane so bile napačno razvrščene glede na besedno vrsto: med
samostalniki so bile npr. spoznava, jaz, prek, njih; med pridevniki npr. vav, rasel, prispet; med
prislovi npr. rdeče, ali. Napačno napisane in uvrščene besede smo s seznamov izločili;285 takih
je bilo 13,59 % vseh različnih besed. Največji delež neustreznih je bil med prislovi (27,8 %),
najmanjši pa med števniki (0,93 %); na seznamu predlogov so bile vse besede ustrezne.
Z Grafom 10.3 je prikazano, koliko različnih besed glede na besedno vrsto je v celotnem
korpusu Šolski ter koliko v podkorpusih 3. razred in 6. razred.

Med prislovi je bil tudi povedkovnik všeč.
Napačno uvrščene smo izločili, ker so bile iste besede tudi že na ustreznem mestu glede na besedno vrsto.
Premestili smo le 10 medmetov, ki so bili uvrščeni med druge besedne vrste, med medmeti pa jih ni bilo.
284
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Graf 10.3: Število različnih besed glede na besedno vrsto

V celotnem korpusu in v podkorpusu 6. razred si besedne vrste glede na število različnih besed
sledijo tako: največ je samostalnikov, sledijo glagoli, pridevniki, prislovi, števniki, zaimki,
predlogi, členki, vezniki in medmeti. V podkorpusu 3. razred je vrstni red zelo podoben, le da
je več veznikov kot členkov.
Če primerjamo deleže različnih besed glede na besedno vrsto v spisih tretje- in šestošolcev
(Preglednica 10.21), ugotovimo, da je v spisih tretješolcev večji delež samostalnikov
(45,24 %), v spisih šestošolcev pa sta nekoliko večja deleža pridevnikov (13,87 %) in glagolov
(25,74 %). V njih sta v primerjavi s spisi tretješolcev še nekoliko večja deleža števnikov
(4,15 %) in medmetov (1,05 %).
Preglednica 10.21: Delež različnih besed glede na besedno vrsto v (pod)korpusih
Delež različnih besed v (pod)korpusu v %
Besedna vrsta

3. razred

6. razred

Šolski

samostalnik

45,24

40,39

44,62

pridevnik

11,14

13,87

13,67

glagol

23,72

25,74

24,29

prislov

8,84

8,72

7,68

števnik

3,15

4,15

3,90

zaimek

2,55

1,92

1,58

predlog

2,21

1,6

1,32
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Delež različnih besed v (pod)korpusu v %
veznik

1,70

1,28

0,99

medmet

0,09

1,05

0,88

členek

1,36

1,28

1,07

V Preglednici 10.22 je seznam 50 najpogostejših različnih besed. Med prvimi desetimi v spisih
šestošolcev prevladujejo slovnične besede in zaimki, med njimi je le ena predmetnopomenska
beseda, tj. dan. V spisih tretješolcev so med desetimi najpogostejšimi štiri predmetnopomenske
besede, tj. čebela, iti, pot in čebelarski. Najpogostejša je glagol biti.286
Preglednica 10.22: Najpogostejše besede
Šolski
Št.

Beseda

3. razred

Frekvenca

Beseda

6. razred

Frekvenca

Beseda

Frekvenca

1

biti

4080

biti

1332

biti

2748

2

in

892

in

273

in

619

3

se

886

se

268

se

618

4

v

556

na

176

v

394

5

na

524

v

162

na

348

6

on

381

jaz

131

on

299

7

jaz

376

čebela

119

pa

290

8

pa

343

iti

109

jaz
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9

z

296

pot

107

z

206

10

dan

284

čebelarski

91

dan

205

11

da

265

z

90

da

179

12

ko

238

učen

87

malina

169

13

zelo

225

da

86

ko

166

14

iti

207

on

82

ribez

161

15

ta

197

dan

79

zelo

153

16

oditi

196

ko

72

ta

151

17

še

173

zelo

72

oditi

149

18

malina

169

priti

64

še

117

19

priti

166

do

63

imeti

107

20

ribez

161

potem

61

moj

103

21

tudi

156

tudi

58

priti

102

22

imeti

154

še

56

tudi

98

Podobno je v korpusu Šolar. Najpogostejši je glagol biti (pogost je v rabi kot nepolnopomenski, poleg tega
korpus šteje vsako pojavitev pri oblikah za preteklik in prihodnjik), nato so med različnimi besedami vezniki,
predlogi, členki in zaimki. Najpogostejši samostalnik v Šolarju je človek (na 20. mestu).
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Šolski
Št.

3. razred

6. razred

Beseda

Frekvenca

Beseda

Frekvenca

Beseda

Frekvenca

23

počitnice

144

počitnice

55

iti

98

24

moj

144

o

54

po

93

25

po

137

pa

53

počitnice

89

26

do

134

med

52

ki

84

27

pot

132

tam

50

nato

84

28

za

120

oditi

47

za

74

29

čebela

119

imeti

47

ves

72

30

tam

119

veliko

46

do

71

31

nato

118

za

46

že

69

32

ki

114

ta

46

tam

69

33

ves

113

po

44

rdeč

66

34

potem

107

avtobus

43

tako

64

35

tako

98

ves

41

nek

59

36

čebelarski

91

moj

41

ne

58

37

med

90

videti

39

drug

55

38

učen

87

čebelar

36

a

54

39

lep

85

šola

35

saj

53

40

veliko

83

povedati

35

voda

53

41

videti

80

gospod

35

začeti

52

42

že

77

nato

34

iz

52

43

nek

73

lep

34

en

51

44

drug

73

tako

34

lep

51

45

o

72

malica

30

domov

50

46

nekaj

72

ki

30

nekaj

47

47

iz

72

živeti

28

ker

46

48

en

71

trot

27

reči

46

49

povedati

68

matica

25

potem

46

50

domov

67

nekaj

25

odpraviti

44

Tak rezultat pri tretješolcih povezujemo z naslovom spisa Čebelarska učna pot. V njih je bilo
povprečno največ besed (137,47 besede), najmanj pa v spisih z naslovom Moje počitnice (82,33
besede) (Preglednica 10.23).
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Preglednica 10.23: Povprečno število besed v spisih tretješolcev
Naslov spisa
Moje počitnice
Čebelarska učna pot
Razno
Skupaj

Število
spisov

Povprečno število
besed v spisu

18
36
15
69

82,33
137,47
114,93
118,19

Standardni
odklon
26,666
47,900
31,981
45,922

Med spisi obstaja statistično značilna razlika v številu besed (p = 0,000) (Preglednica 15.35),
in sicer je ta med spisi Čebelarska učna pot in Moje počitnice (p = 0,000), medtem ko ni
statistično značilne razlike v številu besed med spisi Čebelarska učna pot in tistimi z raznimi
naslovi (p = 0,287) (Preglednica 10.24).
Preglednica 10.24: Statistično značilna razlika med spisi glede na število besed v njih
Razlika med
Standardni
povprečjema
odklon
(I – J)
Moje počitnice
22,917*
5,559
Čebelarska učna pot
Razno
9,017
5,918
*Razlika med povprečjema je statistično značilna pri stopnji 0,05.
(I) Naslov spisa

(J) Naslov spisa

p
0,000
0,287

95-% interval
zaupanja
spodnji zgornji
9,59
36,24
–5,17
23,21

Ker je bilo med tretješolci največ spisov z naslovom Čebelarska učna pot, ker so ti v povprečju
najdaljši in ker obstaja močna pozitivna povezanost med številom besed v spisu in številom
različnih besed v njem, ne preseneča, da so med 10 najpogostejšimi v spisih tretješolcev besede,
povezane z naslovom, tj. čebela, pot, čebelarski.

V Preglednici 10.22 smo obarvali tiste besede, ki so samo v podkorpusu spisov tretje- oz.
šestošolcev. Več takih je v spisih tretješolcev, in sicer čebela, čebelarski, učen, čebelar, malica,
trot, matica, v spisih šestošolcev pa malina, ribez, rdeč. V obeh primerih izstopajo besede,
povezane s temo spisov Čebelarska učna pot pri tretješolcih in Malina se zaljubi v rdeči ribez
pri šestošolcih.
V podkorpusu 3. razred je 425 različnih besed, ki so samo v spisih tretje-, ne pa tudi šestošolcev,
v podkorpusu 6. razred pa je takih različnih besed 1.326. S seznamov smo že izključili lastna
imena in napačno napisane besede. S seznama prvih 50 najpogostejših besed, ki so samo v enem
izmed podkorpusov, smo izločili tiste, ki so ozko vezane na temo, npr. čebela, čebelar, matica,
trot, sivka, malina, ribez, rdeč, kaplja ipd., in nato primerjali pogostost 30 besed s pogostostjo
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pojavljanja teh v korpusu Kres (Preglednica 10.25). Uporabili smo enostavno iskanje,287
vtipkali iskano besedo in prepisali število konkordanc. Ker korpusi ne ločijo med raznimi
pomeni določene besede, smo upoštevali vse pojavitve, ne glede na pomen.288
Predvidevali smo, da so besede, ki se pojavljajo samo v spisih šestošolcev, take, ki se na splošno
(torej na podlagi podatkov v Kresu) uporabljajo manj pogosto kot besede, ki se pojavljajo samo
v spisih tretješolcev. To smo sklepali na podlagi dejstva, da imajo šestošolci bolje razvito
poimenovalno zmožnost oz. večje besedišče kot tretješolci, in smo menili, da v primerjavi s
tretješolci uporabljajo besede, ki so manj pogoste.

Preglednica 10.25: Pogostost besed v Kresu

1

3. razred
Pogostost
Beseda
v Kresu
malica
2.163

6. razred
Pogostost
Beseda
v Kresu
kar
231.068

2

tabla

2.230

kapljica

4.266

3

keks

384

zgodba

29.810

4

liti

1.474

roka

59.585

5

piškot

1.487

apartma

1.103

6

lisica

1.752

govoriti

51.237

7

znak

13.988

vendar

88.460

8

volek

654

otok

10.970

9

pirat

624

padati

10

princ

4.703

ljubezen

27.876

11

lipa

1.405

pobrati

6.143

12

spodnji

12.127

pita

1.085

13

zgornji

10.010

noga

24.160

14

princeska

dokler

18.753

15

zloben

1.234

kozarec

7.878

16

skica

1.418

marmelada

1.370

17

rešiti

13.502

18

kres

19

voditi

28.608

košara

1.802

20

gusar

216

pristati

4.658

21

zajček

Št.

616

565

1.437

trajekt
razpakirati

fant

3.660

631
38

19.178

V enem primeru smo upoštevali rezultate naprednega iskanja. Pri besedi dolg smo izbrali pridevnik in izločili
samostalnik, ker se kot taka ta beseda v spisih ni uporabljala.
288
To velja na splošno, tudi iz korpusa spisov ne moremo vedeti, v katerih vse pomenih je bila beseda uporabljena.
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22

lovec

3.054

grmiček

23

prah

6.507

odgovoriti

17.595

24

preobuti

ja

26.513

25

sošolec

zadnji

68.359

26

potka

dolg

35.439

27

zdraviti

3.944

oblak

4.776

28

zelišče

3.672

super

4.080

29

pomalicati

grmovje

1.193

30

palček

58
2.398
467

56
1.446

gospa

373

14.586

Za prvih 30 najpogostejših različnih besed, ki so samo v podkorpusu 3. razred, velja, da se taka
beseda v korpusu Kres v povprečju pojavi 4.073,30-krat, za besede iz korpusa 6. razred pa, da
se v Kresu v povprečju pojavi 25.554,83-krat (Preglednica 10.26).
Preglednica 10.26: Povprečno število konkordanc v Kresu

3.

Število različnih
besed
30

6.

30

Razred

Povprečno število
Standardni
konkordanc v Kresu
odklon
4.073,30
6.111,53
25.554,83

44.816,53

S t-testom smo ugotovili, da je razlika v povprečnem številu konkordanc glede na
podkorpus statistično značilna (p = 0,014; t = –2,601) (Preglednica 15.36). V spisih
tretješolcev so besede, ki so na podlagi števila konkordanc v Kresu manj pogoste.
Med vsemi različnimi besedami, ki so samo v spisih tretješolcev, smo v Kresu preverili tudi
pogostost nekaterih, ki so se nam zdele na splošno manj pogoste. Navajamo nekaj primerov, za
katere se izpiše sto ali manj konkordanc, npr. podlasica (100), satje (93), kartograf (81),
surikata (48), petoprstnik (42), vilinec (41), medovit (10), graditeljica (6), šilt (14), zidarka (3),
malolisten (1). Nekaj takih različnih besed iz spisov šestošolcev pa je npr. odskakljati (97),
priskakljati (85), hodulja (75), kampirati (64), trampolin (63), splakovanje (53), dehidrirati
(47), tunkati (21), rabutati (26), zabremzati (16), apartman (12), sladoledarna (13), zbrihtati
(11), odpakirati (8).289 Med njimi so v spisih tretješolcev predvsem samostalniki, v spisih
šestošolcev pa glagoli. V spisih tretješolcev je najmanj 10 % takih besed, ki so povezane
izključno s temo spisa Čebelarska učna pot, npr. čebela, čebelarski, učen, čebelar, trot, matica,
Nižje število konkordanc v Kresu lahko pri nekaterih primerih pripišemo slogovni zaznamovanosti besed, npr.
tunkati in rabutati – pogovorno, zbrihtati – nižje pogovorno, besed zabremzati, odpakirati, apartman pa ni v SSKJ
2 ali SP.
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naravosloven, čebelnjak, panj, čistilka, stražarka, dojilja, čebelji, čebelica, izleči, matičen,
vosek, cveten, mleček, graditeljica, zidarka, jajčece, satje, čebelarstvo, kranjski, branilka,
podružnica, nabiralka, skalnjak, propolis, medovit, alergičen, panjski, žleza, strupen,
braniteljica, delavka, (kranjska) sivka. Besedišče je specifično. Prepričani smo, da tretješolci
kar nekaj izmed teh besed prej niso poznali, ampak so jih usvojili v okviru naravoslovnega dne.
10.8 Povzetek in interpretacija rezultatov analize spisov učencev
Analizirali smo 139 spisov, in sicer 69 spisov tretješolcev in 70 spisov šestošolcev s treh
osnovnih šol. Zbrali smo 61,9 % doživljajskih in 38,1 % domišljijskih spisov z različnimi
naslovi: Moje počitnice (36 %), Čebelarska učna pot (25,9 %), Malina se zaljubi v rdeči ribez
(15,8 %), Kaplja vode pripoveduje (11,5 %), 10,8 % spisov pa je imelo vsak svoj naslov, npr.
Volk brez dlake, Pirat Bruno, Najboljši prijatelji, Kartografi rešijo svet.
Ugotovili smo, da imajo deklice pri slovenščini višjo oceno kot dečki, da tvorijo daljše spise
kot dečki in da šestošolci tvorijo daljše spise kot tretješolci. Prav tako smo ugotovili, da tvorijo
daljše spise učenci, ki imajo pri slovenščini višjo oceno.
Med pregledovanjem spisov smo izpisovali pravopisne in poimenovalne napake, ker bi učenci
lahko z rabo OŠS nekatere od teh prepoznali in odpravili. Med pravopisnimi napakami jih je
največ v zvezi z rabo ločil, vendar teh v nadaljnji analizi nismo upoštevali. Če jih izvzamemo,
je največ pravopisnih napak pri zapisu besed – ali zato, ker učenec ne ve, kako se beseda napiše,
ali pa se je zmotil med pisanjem, npr. počitniče, ker zapis besed pri tretješolcih še ni utrjen.
Pravopisne napake se pojavljajo še pri zapisu lastnih imen in rabi velike/male začetnice, zapisu
besed skupaj/narazen, rabi predloga s/z, pri zapisu datuma, ure, razreda in simbolov, v spisih
šestošolcev pa tudi pri deljenju besed. V spisih učencev sta dve vrsti poimenovalnih napak:
učenci uporabljajo besede, ki ne obstajajo, npr. kapivare 'kapibare', ali pa besede obstajajo,
vendar bi morali učenci glede na pomen in sobesedilo uporabiti druge, npr. vrstni red 'vozni
red'.
Število pravopisnih in poimenovalnih napak je povezano z dolžino spisa, torej daljši ko je spis,
več je v njem napak. Ker šestošolci pišejo daljše spise kot tretješolci, je v njihovih spisih napak
več. Primerjava števila napak na 100 besed pa je pokazala, da pri enaki dolžini spisa tretješolci
naredijo več pravopisnih napak, pri številu poimenovalnih napak pa med učenci glede na razred
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ni razlik. Menimo, da je v spisih tretješolcev več pravopisnih napak, ker so učenci še v obdobju
opismenjevanja. Pri enaki dolžini je v njihovih spisih več napak, povezanih z zapisom besed
ter z zapisom lastnih imen in rabo velike/male začetnice, pri zapisu skupaj/narazen pa med
učenci glede na razred ni razlik. V spisih učencev z višjo oceno je manj pravopisnih napak kot
v spisih tistih, ki imajo nižjo oceno, medtem ko se pri številu poimenovalnih napak spisi ne
razlikujejo glede na oceno.
Napake v spisih smo poskušali primerjati s podatki o napakah v korpusu Šolar. Mogoča je
le delna primerjava, ker je tipologija napak v korpusu nekoliko drugačna. Lahko smo primerjali
deleža pravopisnih napak, poimenovalnih pa ne, ker so v Šolarju kot napake »besedišča«
opredeljene tudi slovnične, npr. Ljubezen ni predmet, katerega  ki ga lahko opišemo; Trmasto
sem vztrajala pri doseganju mojih  svojih dveh, takrat najpomembnejših ciljev. Ugotovili
smo, da je tako v naših analiziranih spisih kot v besedilih v Šolarju največji delež pravopisnih
napak, in sicer približno polovica. V Šolarju in v spisih je največ tovrstnih napak povezanih z
rabo ločil. Ker teh v analizi spisov nismo upoštevali, smo primerjali samo deleže napak,
povezanih z zapisom besed, rabo velike/male začetnice in pisanja skupaj/narazen. V spisih sta
dve tretjini napak pri zapisu besed, desetina pri rabi velike/male začetnice in približno toliko
tudi pri zapisu skupaj/narazen. V Šolarju pa je v zvezi z rabo začetnice tretjina napak, pri zapisu
skupaj/narazen pa petina. Velik delež napak pri zapisu besed v spisih lahko pripišemo obdobju
opismenjevanja, večji delež napak pri rabi velike/male začetnice v korpusu Šolar pa mogoče
težjim primerom, ker v njem prevladujejo besedila dijakov. Poleg tega so njihova besedila
daljša, to pa – kot smo ugotovili pri analizi spisov – vpliva na število napak.
V anketi tretješolcev se je pokazalo, da večina ne razume frazema, pri šestošolcih pa, da ga
razumejo tisti z (naj)višjo oceno pri slovenščini. Naši rezultati potrjujejo, da je razumevanje
prenesenega pomena, čeprav so frazemi pogosti v umetnostnih in publicističnih besedilih, za
mlajše učence zahtevno. Med branjem spisov smo bili zato pozorni tudi na rabo frazemov. Ker
jih učenci težko razumejo, smo pričakovali, da jih tudi uporabljajo ne. Ugotovili smo, da je
aktivna raba frazemov odvisna od:
– starosti učencev: v 6 spisih tretješolcev se je pojavil le frazem za devetimi gorami in devetimi
vodami, v 13 spisih šestošolcev pa so bili frazemi različni, npr. iz te moke ne bo kruha, biti
zaljubljen do ušes, odpreti oči komu, popokati od sreče, paša za oči;
– teme spisa: pojavijo se v pravljici in v domišljijskem spisu;
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– motiviranosti posameznika: če je, je v spisu po en frazem, v spisu neke šestošolke pa so trije,
npr. Ravno kar se je slekel. Oooo… Iz ust se mi je slina, kar cedila; Še sanja se mi ne kaj si je
mislila; Kmalu bi popokala od sreče.
V enem primeru frazem ni bil povsem pravilen, vendar je bil smiselno uporabljen, tj. Tisti dan
so me noge nesle kakor hitro so mogle.
V več raziskavah med slovenskimi osnovnošolci je bilo ugotovljeno, da razumevanje frazemov
narašča s starostjo učencev, odvisno pa je tudi od vrste frazema (npr. Balažic 2013; Kavc 2016;
Mavec 2017; Planinšek 2017) in učenčeve ocene pri slovenščini (Mavec 2017). V eni izmed
njih se je pokazalo, da tretješolci veliko frazemov razumejo dobesedno, petošolci pa že
razumejo preneseni pomen (Balažic 2013). Na razumevanje vpliva tudi to, ali so učenci frazem
že kdaj slišali oz. so se ga naučili (Balažic 2013; Kavc 2016),290 in interes oz. motiviranost
posameznika za to (Mavec 2017).
Smiselno je obravnavati frazeme pri pouku že pred 7. razredom, v katerem je to predvideno z
učnim načrtom, in sicer z učiteljevim opozarjanjem nanje, s spodbujanjem k razmišljanju o
njihovem pomenu in s pomočjo pri razlagi pomena – to učitelji verjetno počnejo – ter s
posebnim gradivom, nalogami in vizualnimi pripomočki, ki bi pripomogli k njihovemu
razumevanju (Balažic 2013; Kavc 2016; Mavec 2017; Šimenc 2018). K. Rigler Šilc (2011: 97,
100) je z raziskavo med (odraslimi) učenci slovenčine kot tujega jezika291 ugotovila, da
»frazeološko kompetenco« lažje usvojijo tisti, ki imajo boljše predznanje in visoko motivacijo.
Obenem se je pokazalo, da se je frazeme smiselno učiti oz. jih spoznavati v sobesedilu, ne v
osami, in v nalogah, ki omogočajo izbiro.292 Usvajanje frazemov pri učencih do 6. razreda je
torej odvisno predvsem od posluha učitelja za to temo.
Iz spisov smo ustvarili korpus in ugotavljali še druge značilnosti. Ugotovili smo, da je na 100
besed več različnih besed v spisih tretješolcev in v spisih dečkov, število različnih besed v spisu
pa ni povezano z oceno pri slovenščini. Vse tri ugotovitve so presenetljive. Več različnih besed

M. Mavec (2017) je v svoji raziskavi ugotovila nasprotno, in sicer tretješolci niso bolje razumeli frazemov, ki
so jih že obravnavali pri pouku, v primerjavi s tistimi iz vsakdanjega življenja.
291
Menimo, da to velja tudi za učence slovenščine kot maternega jezika.
292
K. Rigler Šilc (2017: 169, 173) je v raziskavi o frazeološki kompetenci slovenskih maldostnikov (starih 11–15
let) ugotovila, da med frazemi, ki se pojavljajo v učbenikih za 3. VIO, ni niti enega, ki bi ga mladostniki uporabili
pri svoji komunikaciji na Facebooku. Po tem sklepa, da na frazeološko komeptenco nasjtnikov ne vpliva znanje,
ki naj bi ga o frazemih pridobili učenci v šoli, oz. da mladi frazemov, ki jih spoznajo v šoli, v svoji vskadanji
komunikaciji ne uporabljajo.
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v spisih tretješolcev lahko povežemo s temo spisov Čebelarska učna pot. Učenci so pisali o
naravoslovnem dnevu, v okviru katerega so izvedeli veliko novega in spoznali tudi nove besede;
te so nato uporabljali v svojih spisih. Več različnih besed v spisih dečkov pa se sklada z rezultati
le redkih raziskav o vplivu spola na govorno-jezikovni razvoj otrok. Kot povzemajo L.
Marjanovič Umek idr. (2007), naj bi po več raziskavah imele deklice obsežnejše besedišče od
dečkov, vendar razlike niso značilne v vseh starostnih obdobjih. Omenjene avtorice so v svoji
raziskavi med slovenskimi otroki mdr. ugotovile, da so deklice, stare 9 in 15 let, pri pisanju
zgodbe in samostojnih povedi dosegle statistično pomembno višje dosežke kot dečki. V našem
primeru pa se je pokazalo, da so dečki ob isti dolžini spisa uporabili več različnih besed in s
tem pokazali bolj raznoliko besedišče kot deklice. Kot pišejo omenjene avtorice, se je le v
redkih raziskavah izkazalo, da med dečki in deklicami ni razlik ali da imajo dečki bogatejše
besedišče kot deklice. Razumljivo je, da ne moremo samo na podlagi števila različnih besed v
spisih trditi, da imajo dečki na splošno obsežnejše besedišče kot deklice.
Zavedamo se, da je korpus spisov učencev skromen po obsegu (3.149 različnih besed oz. 5.537
besed) in neuravnotežen, vendar kljub temu omogoča vpogled v značilnosti spisov tretje- in
šestošolcev. Glede na besedno vrsto je v njih največ samostalnikov, sledijo glagoli, pridevniki,
prislovi, števniki, zaimki, predlogi, členki, vezniki in medmeti. V spisih tretješolcev je večji
delež samostalnikov (45,24 %) kot v spisih šestošolcev (40,39 %), v spisih šestošolcev pa sta
nekoliko večja deleža pridevnikov (13,87 %) in glagolov (25,74 %) ter števnikov (4,15 %) in
medmetov (1,05 %). V spisih je največji delež samostalnikov. Verjetno jih je v jeziku na
splošno največ in imajo najkonkretnejši pomen, zato ne preseneča, da prevladujejo tudi v
geslovnikih pregledanih slovenskih OŠS.
Med prvimi desetimi najpogostejšimi besedami v spisih šestošolcev prevladujejo slovnične
besede in zaimki, v spisih tretješolcev je slaba polovica predmetnopomenskih besed, tj. čebela,
iti, pot in čebelarski. V obeh primerih je najpogostejša beseda glagol biti. Ker je bilo med
tretješolci največ spisov z naslovom Čebelarska učna pot, ker so ti spisi v povprečju najdaljši
in ker obstaja močna pozitivna povezanost med številom besed in številom različnih besed v
spisu, ne preseneča, da so med desetimi najpogostejšimi besede, povezane s tem naslovom, tj.
čebela, pot, čebelarski.
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Preverili smo število konkordanc v korpusu Kres za 30 najpogostejših besed,293 ki se pojavijo
le v podkorpusu 3. razred ali 6. razred. V spisih tretješolcev so besede, ki so v Kresu manj
pogoste, čeprav smo pričakovali, da bo več takih v spisih šestošolcev, ker imajo glede na starost
bolj razvito poimenovalno zmožnost in širše besedišče kot tretješolci. Te ugotovitve ne znamo
razložiti. Mogoče je, da so učenci pisanje spisa dobili za nalogo in da so vedeli, da jih učitelji
ne bodo pregledali in ocenili, zato so se šestošolci manj potrudili, tretješolci pa še vse naloge
jemljejo resneje.
Zavedamo se, da učenci pri tvorjenju besedil uporabljajo predvsem besede, ki jih poznajo. Če
česa ne vemo, ko tvorimo besedilo, se namreč izrazimo drugače, torej z besedami, ki jih
poznamo. Mogoče bi se pokazalo, da je v OŠS vseeno treba poleg predmetnopomenskih besed
vključiti tudi druge besedne vrste, če bi preverjali razumevanje besedil.

S seznama 50 najpogostejših besed smo izločili tiste, ki so bile ozko vezane na temo, predvsem na čebelarsko
učno pot.
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11 UČNI NAČRT ZA SLOVENŠČINO IN ZASNOVA OŠS
Pregledali smo učni načrt za slovenščino (Program osnovna šola 2011) in se osredotočili na 1.
in 2. VIO, ker bo OŠS zasnovan za učence od 1. do 5. razreda.294 V tem poglavju predstavljamo,
kako učenci po učnem načrtu v vseh treh, predvsem pa v 1. in 2. VIO razvijajo poimenovalno,
pravorečno, pravopisno in skladenjsko zmožnost ter katere jezikoslovne izraze morajo
poznati.295 Pregled učnega načrta je bil nujen za to, da bi ugotovili, kdaj se po njem predvideva
raba slovarja pri pouku, in predvsem za to, da bi, glede na metajezikovno znanje učencev,
osmislili (ne)vključitev slovničnih podatkov v OŠS.
Po učnem načrtu za slovenščino je namen jezikovnega pouka »razviti sporazumevalno
zmožnost v slovenskem (knjižnem) jeziku, to je praktično in ustvarjalno obvladovanje vseh
štirih sporazumevalnih dejavnosti [tj. poslušanja, govorjenja in pogovarjanja, branja, pisanja]
pa tudi jezikovnosistemskih temeljev« (prav tam: 4). Med splošnimi cilji je določeno, da učenci
pri pouku »razvijajo […] sestavine sporazumevalne zmožnosti, torej stvarno/enciklopedično
znanje, jezikovno zmožnost (poimenovalno, skladenjsko, pravorečno in pravopisno), slogovno
zmožnost, zmožnost nebesednega sporazumevanja in metajezikovno zmožnost« (prav tam: 7).
Slovenščina v RS pa ni le učni predmet, ampak tudi učni jezik, zato se z razvijanjem
sporazumevalne zmožnosti predmet slovenščina povezuje z vsemi ostalimi predmetnimi
področji (prav tam: 108).
Nekateri cilji pouka slovenščine vključujejo tudi spodbujanje informacijske pismenosti in
razvijanje digitalnih zmožnosti (prav tam: 108–109). Pouk slovenščine naj bi občasno potekal
tudi v spletni učilnici, mdr. opremljeni z e-didaktičnimi gradivi, z dostopom do spletnih
slovarjev in s slovarji, leksikoni in drugimi priročniki v elektronski obliki za pouk jezika in
književnosti (prav tam: 111). Ideja o spletni različici OŠS je tako skladna s spodbujanjem
razvoja digitalne pismenosti učencev, z rabo pri raznih predmetih pa tudi s spodbujanjem
medpredmetnega povezovanja.

T. Rozman (2010: 41–62) je pregledala učne načrte iz leta 1998 in 2008 za slovenščino v OŠ in v gimnaziji ter
kataloge znanja za druge srednješolske programe. Sami smo pregledali posodobljeni učni načrt za slovenščino v
OŠ iz leta 2011.
295
Sistematični pregled, kako učenci razvijajo posamezne vrste zmožnosti, je v Prilogi 8 (poglavje 15.8); vsebina
je povzeta po učnem načrtu za slovenščino (Program osnovna šola 2011).
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11.1 Zasnova OŠS glede na učni načrt za slovenščino
11.1.1 Jezikovnozvrstna zaznamovanost
Za 1. VIO je v učnem načrtu med operativnimi cilji v okviru oblikovanja in razvijanja zavesti
o jeziku, narodu in državi navedeno, da učenci opazujejo in opisujejo rabo knjižnega in
neknjižnega jezika in poznajo ta jezikoslovna izraza, v 2. VIO opazujejo in predstavljajo
okoliščine za rabo knjižnega (zbornega) in neknjižnega jezika ter svoje znanje slovenskega
knjižnega jezika, pri razvijanju poimenovalne zmožnosti pa v vseh treh VIO poimenujejo
bitja/predmete idr. v svoji okolici/na sliki idr. s knjižnimi besedami. Že v 1. VIO se učenci torej
učijo ločevanja med knjižnim in neknjižnim jezikom, v 3. VIO pa morajo poznati jezikoslovne
izraze knjižni zborni jezik, knjižni pogovorni jezik in narečje (v 7. razredu) ter sleng in slogovno
(ne)zaznamovana beseda (v 8. razredu). V skladu z učnim načrtom je v OŠS smiselno ločevati
med knjižnimi in neknjižnimi besedami, natančnejša zvrstna razdelitev ni potrebna, ker je za
učence od 1. do 5. razreda prezahtevna.
11.1.2 Poimenovalna zmožnost
Učenci po učnem načrtu razvijajo svojo poimenovalno zmožnost tako, da razlagajo dane
besede/besedne zveze, in pri tem bi jim pomagal slovar, prilagojen njihovim zmožnostim. Raba
slovarskih priročnikov v knjižni in elektronski obliki (kot primera sta navedena SSKJ in Veliki
slovar tujk) je v učnem načrtu eksplicitno navedena za 3. VIO, vendar bi se ob nastanku OŠS
lahko spodbujala že v 1. in 2. VIO.
Že v 1. VIO učenci navajajo besede iz istega tematskega polja, protipomenke, sopomenke,
podpomenke in nadpomenke. Na podlagi tega predlagamo, da bi bila v OŠS rubrika
Besediščnik, v kateri bi bile v okviru sestavkov nekaterih gesel navedene nadpomenke in
podpomenke.
V večini slovarskih sestavkov bi bil en, tj. najosnovnejši, najpogostejši, najnaravnejši, pomen
gesla. Ker pa po učnem načrtu učenci 2. VIO navajajo pomene večpomenske besede, bi bila v
posameznih sestavkih dva ali več pomenov gesla.
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Učenci v 2. VIO prepoznavajo besede/besedne zveze s prenesenim pomenom, jih razlagajo in
uporabljajo v novih povedih, zato predlagamo, da bi bili v OŠS tudi frazemi, čeprav se ti
sistematično obravnavajo v 7. razredu.
11.1.3 Pravorečna zmožnost
Učenci v 1. in 2. VIO razvijajo svojo pravorečno zmožnost tako, da posnemajo knjižno izreko
oz. vadijo in utrjujejo knjižni izgovor posameznih besed in povedi ter med govornim
nastopanjem in med pogovarjanjem z učiteljem govorijo čim bolj knjižno. OŠS bi jim pri tem
pomagal z zvočnim posnetkom knjižnega izgovora gesel. Gesla ne bi bila opremljena z
naglasnimi znamenji, ker ta učencem te starosti ne povedo veliko. Mesto naglasa, naglašeni
samoglasnik in njegovo trajanje morajo znati predstaviti učenci v 3. VIO.
11.1.4 Pravopisna zmožnost
Pri razvijanju pravopisne zmožnosti bi OŠS, glede na zapisano v učnem načrtu za slovenščino,
učencem pomagal pri zapisu besed in pisanju krajšav. Ker se v 2. VIO učijo, kako pišemo
kritične glasove (polglasnik, u̯, nezvočnike na koncu in sredi besede, variante fonema v na
začetku besede, soglasniška sklopa lj/nj), bi bile ob kliku na gesla, katerih zapis je zaradi
kritičnih glasov težji, didaktične razlage ali napotki, ki bi učencem olajšali pomnjenje zapisa
takih besed. Glede na to, da so šestošolci v svojih spisih pogosto napačno delili besede (pogl.
10.7.2.1; deljenje besed se po učnem načrtu obravnava v 2. VIO), bi se lahko ob kliku na geslo
izpisale tudi vse možnosti pravilnega deljenja besede. V zvezi s pisanjem krajšav pa bi bil del
OŠS seznam simbolov, merskih enot, okrajšav in kratic, s katerimi se učenci pogosto srečujejo.
Sicer pa učenci v 2. VIO razvijajo svojo pravopisno zmožnost tudi tako, da uporabljajo
pravopisne priročnike (v knjižni in elektronski obliki) – s tem je verjetno poleg pravopisnih
priročnikov s poenostavljenimi pravopisnimi pravili mišljen (tudi) slovarski del Slovenskega
pravopisa –, pri oblikovanju besedil z računalnikom pa tudi urejevalnike besedil.
11.1.5 Skladenjska zmožnost
V okviru razvijanja skladenjske zmožnosti učenci že v 1. VIO izražajo stopnjo lastnosti
bitij/predmetov z obrazilno stopnjevanimi pridevniki, zato bi bila ob pridevniškem geslu
navedena tudi primernik in presežnik. Ker učenci v 1. VIO izražajo dejanja glede na čas
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sporočanja z glagolskimi časovnimi oblikami, bi bile poleg glagolskega gesla navedene še
oblike za sedanjik, preteklik in prihodnjik.
Ker je po učnem načrtu za učence v 1. in 2. VIO poudarek na praktičnem obvladovanju
slovnice,296 v slovarskih sestavkih samostalnikov ne bi bilo podatkov o spolu in besedni vrsti.
Jezikoslovne izraze samostalnik, moški, ženski in srednji spol, pridevnik morajo poznati učenci
v 5. razredu, učenci 6. razreda pa glagol, prislov. Ker za večino ciljnih uporabnikov OŠS po
učnem načrtu ni predvideno poznavanje terminov, povezanih z besedno vrsto, teh podatkov v
OŠS ne bi bilo.
11.2 Pregled učnih načrtov za druge predmete
Pregled učnih načrtov za druge predmete bi bil smiseln in uporaben, če OŠS ne bi nastal na
podlagi korpusa besedil za učence in besedil učencev. V tem primeru bi lahko iz učnih načrtov
za geslovnik črpali temeljne pojme, ki naj bi jih učenci pri posameznem predmetu usvojili,
seveda z zavedanjem, da v OŠS ti pojmi ne bi bili definirani oz. njihove pomenske razlage ne
bi vsebovale vsega, kar naj bi učenec v zvezi s posameznim pojmom poznal ali vedel. Če bi
OŠS nastal na podlagi korpusa, pa bi si lahko z učnimi načrti drugih predmetov pomagali pri
izbiri besed za geslovnik. To bi bilo poleg pogostosti eno izmed meril, katere besede je glede
na to, da naj bi jih učenci po učnem načrtu morali poznati, smiselno uvrstiti v geslovnik. V vseh
učnih načrtih je sicer poudarjeno medpredmetno povezovanje z vsemi drugimi predmetnimi
področji.

11.3 Povzetek
Na podlagi pregleda učnega načrta za slovenščino (Program osnovna šola 2011) smo poskušali
ugotoviti, katere slovnične podatke bi bilo smiselno vključiti v OŠS in pri čem bi njegova raba
pomagala učencem pri pouku.
V zvezi z jezikovnozvrstno zaznamovanostjo smo ugotovili, da bi bilo smiselno ločevati le med
knjižnimi in neknjižnimi besedami, podrobnejša zvrstna razdelitev pa ni potrebna, ker je za
ciljne uporabnike prezahtevna. Gesla ne bi bila opremljena z naglasnimi znamenji, ker jih
Na primer odpravljanje napak v izražanju spola in števila samostalnikov, sklanjanju samostalnikov,
pridevnikov, osebnih zaimkov, v stopnjevanju pridevnikov z obrazili, tvorbi in spreganju glagolskih časovnih in
naklonskih oblik, v rabi nedoločnika in namenilnika.
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učenci v 1. in 2. VIO še ne poznajo; izgovor besed bi se naučili z zvočnim posnetkom. Ob
pridevnikih bi bilo smiselno navesti obe stopnjevani obliki, ob glagolih pa vse tri časovne
oblike, podatki o spolu samostalnika in besedni vrsti gesla pa ne bi bili navedeni, ker začnejo
te jezikoslovne izraze učenci spoznavati v 5. razredu in jih večina ciljnih uporabnikov še ne bi
poznala.
OŠS bi pri pouku pomagal učencem predvsem pri razvijanju njihove poimenovalne, v nekoliko
manjši meri pravopisne in skladenjske zmožnosti, z zvočnim posnetkom izgovora besed pa tudi
pravorečne zmožnosti.
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12 UČNO GRADIVO ZA SLOVENŠČINO V 1. IN 2. VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU KOT SPODBUDA ZA RABO
SLOVARJA
12.1 Opredelitev raziskovalnega problema
Pregledali smo učbenike in (samostojne) delovne zvezke297 za slovenščino od 1. do 6. razreda
OŠ, da bi ugotovili, ali učno gradivo spodbuja rabo slovarja, in če jo, kako oz. s katerimi
nalogami. Navedli bomo tudi nekaj nalog, s katerimi se spodbuja razvijanje poimenovalne
zmožnosti, tudi če te niso povezane z rabo slovarja.
12.2 Raziskovalna vprašanja
Postavili smo si naslednja raziskovalna vprašanja:


Ali so v pregledanem učnem gradivu naloge, ki neposredno spodbujajo rabo slovarja? Če
so, katere naloge so to in rabo katerega slovarja spodbujajo?



S katerimi nalogami razen teh, ki spodbujajo rabo slovarja, se v pregledanem učnem
gradivu spodbuja razvijanje poimenovalne zmožnosti?

12.3 Metoda raziskovanja
Uporabili smo deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja.

12.4 Vzorec
Pregledali

smo

učbenike

iz

Kataloga

učbenikov

za

osnovno

šolo

(https://paka3.mss.edus.si/Trubar/Javno/Default.aspx), in sicer tiste, ki se uporabljajo za
poučevanje jezika, njim pripadajoče delovne zvezke in samostojne delovne zvezke, ker se ti v
šoli bolj uporabljajo kot učbeniki. V vzorec smo zajeli 26 učbenikov (po 3 za 1., 2. in 3. razred,
4 za 4. razred, 7 za 5. razred in 6 za 6. razred), 13 delovnih zvezkov (po 3 za 1. in 2. razred, po
2 za 3., 5. in 6. razred, 1 za 5. razred) in 13 samostojnih delovnih zvezkov (1 za 3. razred, 3 za
4. razred, 5 za 5. razred in 4 za 6. razred).

Če je ob učbeniku poleg delovnega zvezka samostojni delovni zvezek, smo namesto delovnega zvezka
pregledali samostojni delovni zvezek.
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12.5 Rezultati analize učnega gradiva
1. razred
Pregledali smo naslednje učno gradivo:
–
–
–
–
–
–

J. Frančeškin idr.: Besede gradijo svet 1 (učbenik) (2009);
J. Frančeškin idr.: Besede gradijo svet 1 (delovni zvezek) (2010);
V. Medved Udovič in T. Jamnik: Slovenščina 1: S slikanico se igram in učim (učbenik) (2003);
V. Medved Udovič in T. Jamnik: Slovenščina 1: S slikanico se igram in učim (delovni zvezek) (2008);
M. Kramarič idr.: Lili in Bine 1 (učbenik) (2013);
M. Kramarič idr.: Lili in Bine 1 (medpredmetni delovni zvezek, 1.–4. del) (2016).

Učbeniki za 1. razred Besede gradijo svet 1, S slikanico se igram in učim in Lili in Bine 1 so
ilustrirani in spodbujajo učence k poimenovanju predmetov na slikah, pripovedovanju in
opisovanju. Učenci ob slikah utrjujejo različne načine pozdravljanja, vadijo ogovarjanje,
izrekajo prošnjo ali zahvalo, opravičilo, voščilo, priznanje, čestitko, berejo piktograme,
prometne znake, reklame, tvorijo manjšalnice, iščejo ženski ali moški par, živalske pare. Z
vsemi temi dejavnostmi razvijajo svojo poimenovalno zmožnost, nalog, ki bi eksplicitno
spodbujale učence k rabi slovarja, pa v učbenikih in delovnih zvezkih za 1. razred ni.

2. razred
Pregledali smo naslednje učno gradivo:
–
–
–
–
–
–

M. Kern idr.: Besede gradijo svet 2 (učbenik) (2009);
M. Kern idr.: Besede gradijo svet 2 (delovni zvezek) (2009);
V. Medved Udovič idr.: Slovenščina 2: S slikanico se igram in učim (učbenik) (2008);
V. Medved Udovič idr.: Slovenščina 2: S slikanico se igram in učim (delovni zvezek) (2011);
M. Kramarič idr.: Lili in Bine 2 (učbenik) (2016);
M. Kramarič idr.: Lili in Bine 2 (samostojni delovni zvezek, 1. in 2. del) (2016).

V učbenikih Besede gradijo svet 2 in Slovenščina 2: S slikanico se igram in učim ter
pripadajočih delovnih zvezkih za 2. razred pri nalogah, ki so bolj neposredno povezane z
usvajanjem besedišča, učenci iščejo besede istega tematskega polja, protipomenke, sopomenke,
nadpomenke, podpomenke, ženski par moškemu, manjšalnice. Omenjamo še naloge za
stopnjevanje pridevnikov, čeprav so te povezane z razvijanjem skladenjske zmožnosti, ker
predlagamo, da so v OŠS v sestavkih s pridevnikom napisane vse tri oblike.
V učbeniku in samostojnem delovnem zvezku Lili in Bine 2 so naloge, ki neposredno
spodbujajo rabo SSKJ, tj. Če želiš, v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) poišči
razlago besed: cunja, klanec, suhljad.; 298 Če želiš, v SSKJ poišči razlago besed: ožeti, zabeliti,
298

Naloge, ki jih dajemo za zgled, so v učnem gradivu lahko oblikovane drugače.
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kateder, aktovka. (Kramarič idr. 2016a: 47, 48) in Razloži pomen besede pregovor. Pomagaj si
s Slovarjem slovenskega knjižnega jezika. (Kramarič idr. 2016b: 59). Ob nalogi, npr. Kaj si
izvedel/a novega o pikapolonici? Ali je bilo besedilo razumljivo? Ali si razumel/a vse besede?
Povej, katerih besed nisi razumel/a. (Kramarič idr. 2016a: 58), naj bi učenec povedal, katerih
besed ni razumel, ali razložil pomen, npr. Razloži, kaj pomeni: Spomladi je vreme muhasto.
(prav tam: 53). V učnem gradivu so tudi naloge, pri katerih naj bi učenci razložili pomen
pregovorov, npr. Razmisli in povej, kaj mislijo ljudje, ko rečejo »Jesen rumena, dobra žena.«
in Razloži pregovor »Kar se Janezek nauči, to Janez zna.« (prav tam: 20, 64) ter Podčrtaj
pregovore, ki so bili uporabljeni v oddaji. Laž ima kratke noge. Rana ura – zlata ura. Kar se
Janezek nauči, to Janez zna. Kdor ne dela, naj ne je. Jabolko ne pade daleč od drevesa.
(Kramarič idr. 2016b: 59).

3. razred
Pregledali smo naslednje učno gradivo:
–
–
–
–
–
–

M. Kern idr.: Besede gradijo svet 3 (učbenik) (2009);
M. Kern idr.: Besede gradijo svet 3 (delovni zvezek) (2009);
V. Medved Udovič in N. Zrimšek: Slovenščina 3: S slikanico se igram in učim (učbenik) (2007);
V. Medved Udovič in N. Potočnik: Slovenščina 3: S slikanico se igram in učim (delovni zvezek) (2009);
M. Kramarič idr.: Lili in Bine 3 (učbenik) (2016);
M. Kramarič idr.: Lili in Bine 3 (samostojni delovni zvezek, 1. in 2. del) (2016).

Tudi v gradivu za 3. razred (Besede gradijo svet 3 in Lili in Bine 3) se spodbuja raba SSKJ, le
da tokrat v navodilu ne piše več, da lahko učenci pogledajo v SSKJ, če želijo, ampak da naj v
njem poiščejo razlago določenih besed, npr. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ)
poišči naslednje besede in razloži njihov pomen: bivališče, naravoslovec, nalezljiv, okužiti,
zarod (Kern idr. 2009a: 15); V Slovarju slovenskega knjižnega jezika poiščite razlago besed
izvin, turist, reševalec. (Kramarič idr. 2016d: 13); V Slovarju slovenskega knjižnega jezika
(SSKJ) poišči besede in razloži njihov pomen: park, biser, smaragd, čuvaj, turizem, kajak.
(Kramarič idr. 2016e: 86). Sicer pa so tudi v gradivu za 3. razred naloge, pri katerih učenci
iščejo sopomenke, protipomenke, nadpomenke, podpomenke, besede istega tematskega polja,
manjšalnice, ženski par moškemu, stopnjujejo pridevnike. Poudarek je tudi na pisanju nagajivih
besed, npr. besed s sklopoma lj, nj in takih, pri katerih je treba pri zapisu upoštevati
morfonološko načelo, npr. hrib. Te naloge omenjamo, ker se slovar uporablja tudi za to, da v
njem preverimo zapis besed.
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V gradivu Lili in Bine 3 sta še nalogi, pri katerih morajo učenci poiskati pregovore o vodi (ne
piše pa, kje naj jih poiščejo) in razmisliti o rabi žabe v povedih Jaka je prišel iz šole moker kot
žaba, Nina si oblači žabe, Dekleta regljajo kot žabe, Vrata so zaklenjena z žabico.
V učbeniku Slovenščina 3: S slikanico se igram in učim smo zasledili nalogo o izgovoru ozkega
in širokega o, tj. Osel je zelo močna žival. V katerih dveh besedah si izgovoril široki o? V kateri
pa si izgovoril ozki o? (Medved Udovič in Zrimšek 2007: 69), čeprav morajo učenci po učnem
načrtu znati opisati izreko samoglasnikov v 3. VIO.

4. razred
Pregledali smo naslednje učno gradivo:
–
–
–
–
–
–
–
–

N. Cajhen idr.: Gradim slovenski jezik 4 (učbenik) (2009);
N. Cajhen idr.: Gradim slovenski jezik 4 (samostojni delovni zvezek, 1. in 2. del) (2014);
D. Šubic in A. Dvornik: Hej hoj 4 (učbenik) (2016);
D. Šubic in A. Dvornik: Hej hoj 4 (samostojni delovni zvezek, 1. in 2. del) (2016);
M. Kocjan Barle idr.: Znanka ali uganka 4 (učbenik) (2016);
M. Kocjan Barle idr.: Znanka ali uganka 4 (samostojni delovni zvezek) (2016);
N. Potočnik: Slovenščina 4 (učbenik) (2011);
J. Vogel idr.: Slovenščina 4 (delovni zvezek, 1. in 2. del) (2009, 2011).

Raba slovarja oz. SSKJ je eksplicitno navedena v učnem gradivu Hej hoj 4 in Slovenščina 4. V
učnem gradivu za slovenščino v 1. VIO se je spodbujala raba slovarja za preverjanje pomena
besed, v gradivu za 4. razred pa poleg tega tudi za iskanje besed, zapis besed in seznanjanje
učencev s slovarsko obliko besed, npr.:
o

o

o
o

S pomočjo slovarja razložite besede: tropski, kompost, ogoliti, odrastek, glivica (Šubic in
Dvornik 2016b: 86); Razlago lahko poiščeš tudi v Slovarju slovenskega knjižnega jezika
(SSKJ) (Vogel idr. 2009a: 30) ali V slovarju poišči, kaj pomeni beseda HVALNICA, in napiši
razlago. [ob nalogi je slika naslovnice SSKJ] (prav tam: 49);
S sošolcem ali sošolko v treh minutah naštejta čim več besed, ki vama pridejo na misel pri
opazovanju fotografij. Besede zapišita na poseben listek. Potem jih uredita po abecedi in
prepišita v preglednico. Pazita na pravilen zapis besed in čitljivo pisavo. Pomagajta si s
Slovarjem slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) (Šubic in Dvornik 2016a: 13);
Vstavi manjkajoče črke. Pomagaj si s slovarjem. Nato besedilo prepiši v zvezek. Poleg tega,
da nekateri papagaji govorijo, tudi radi poslušajo gla__bo […] (Šubic in Dvornik 2016b: 87);
Besede slovenskega knjižnega jezika so zapisane in razložene v Slovarju slovenskega
knjižnega jezika (SSKJ). V Povedi Mama kuha sta dve besedi – mama in kuha. Poglej, kako
sta ti dve besedi napisani v slovarju. [Sledita kopiji slovarskih sestavkov. Ob nalogi je
fotografija naslovnice knjižne izdaje SSKJ. Ob nalogi piše:] Ali veš, da besede v slovarju
imenujem gesla? Zapisana so v SLOVARSKI obliki, npr. kuha – kuhati; namesto učiteljici –
učiteljica; namesto dobrega – dober … Geslu sledi razlaga besede in druge informacije o njej.
(Potočnik 2011: 56).

Druge naloge in rubrike, povezane z razvijanjem poimenovalne zmožnosti in uzaveščanjem
slovarja, v gradivu za 4. razred so še npr.:
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 razlaganje pomena besed (tako, da učenci sami razložijo pomen ali povezujejo
besede/besedne zveze z razlagami pomena), npr.
o Razloži naslednje besede: živinorejec, poljedelec, sadjar, vinogradnik (Cajhen idr. 2014b: 60);
o povezovanje besed (tvorjenk) cvetličarna, cvetličnjak, cvetličar z njihovimi razlagami (Vogel
idr. 2009a: 11);

 razlaganje pomena frazemov (tako, da učenci sami povedo pomen ali povezujejo frazeme z
razlagami pomena ali s sličicami), npr.
o O kom pravimo, da hodi s kurami spat? (Cajhen idr. 2014b: 24);
o Kako je s tvojim odgovorom povezan pregovor Vsake oči imajo svojega malarja? (prav tam:
33);
o Razloži povedi. Sreča se nama je nasmehnila., Poskusil bom srečo., Vsak je svoje sreče kovač.,
Imel je srečo v nesreči. (Potočnik 2011: 49);
o Kaj pomeni? Ti imaš dve levi roki. Pustil si me na cedilu. […] (Vogel idr. 2011: 51);
o Poveži besedno zvezo z njenim pomenom [frazemi so npr. požene korenine, pasja vročina, zvit
kot lisica, teče kot zajec, ima krompir] (Šubic in Dvornik 2016b: 73);
o Stalne besedne zveze poveži s sličicami. [frazemi so npr. rdeč kot kuhan rak, zvita kot presta,
sit kot boben] (prav tam: 73);
o Poišči razlage za besedne zveze in povedi. Pare prepiši v zvezek. muhasto vreme, moker kot
miš, Lije kot iz škafa., priti iz dežja pod kap, Zame se briga kot za lanski sneg., Iz njenih ust se
je usula toča vprašanj., Vleče se kot megla. – Zame se nič ne zmeni., Hodi zelo počasi.,
spremenljivo vreme, Zastavila je ogromno vprašanj., biti popolnoma premočen, Zelo močno
dežuje., priti iz ene neprijetnosti v drugo, še slabšo (Potočnik 2011: 22);

 že napisane razlage pomena nekaterih besed, ki so v izhodiščnem/obravnavanem besedilu,299
npr.
o paž – fant plemiškega rodu, ki spremlja viteza; ugleden – ki uživa ugled; o katerem imajo
ljudje dobro mnenje […] (Šubic in Dvornik 2016b: 78);
o arheologija – starinoslovje; stroka, ki na osnovi izkopanih predmetov preučuje življenje in
kulturo starih narodov […] (Kocjan Barle idr. 2016a);
o Amazonka – najdaljša reka v Južni Ameriki (Kocjan Barle, Javh idr. 2016: 28);

 predlog, da naj učenci v učilnici uredijo kotiček »nagajivih besed«, tj. učenci naj vse leto na
kartončke pišejo besede, ki jim delajo težave,300 in jih pritrjujejo na vidno mesto v učilnici;
besede naj urejajo po abecednem redu (Šubic in Dvornik 2016c: 8);
 iskanje sopomenk, protipomenk, nadpomenk, podpomenk, besed iste besedne družine;
 tvorjenje manjšalnic;
 poimenovanje poklicev in iskanje ženskega para moškemu;
 ob neknjižnih besedah iskanje knjižnih sopomenk, npr.
o Poišči neknjižne besede. Nadomesti jih s knjižnimi. Izbiraj med besedami: štedilnik, kosilo,
vijaki, izvijač, steklenica, kozarček, žganje. Babica je v šporget naložila drva, zakurila, nato
pa skuhala južino. […] (Šubic in Dvornik 2016b: 76);

Razlaga manj znanih besed iz besedil je navadno v posebni rubriki, ki je označena s kakim simbolom ali
poimenovana Slovarček.
300
Ni jasno, ali so mišljene besede, ki učencem povzročajo težave pri zapisu ali katerih pomena ne poznajo.
266
299

o Nejc in Urša sta v pogovoru uporabila besede adijo, super in živijo. Ali so to knjižne ali
neknjižne besede? (Cajhen idr. 2014b: 37);

 naloge za utrjevanje abecednega reda, npr.
o Našteta živila razvrsti po abecednem redu. (Šubic in Dvornik 2016b: 40);

 obravnava besed nagajivk; poleg nalog za utrjevanje zapisa besed nagajivk so v gradivu še
npr.
o na koncu učbenika seznam pravopisno nagajivih besed, urejen po abecedi, temu sledijo prazne
črte, na katere lahko učenec sam vpisuje besede na določeno črko, ki mu delajo težave pri
zapisu (Šubic in Dvornik 2016c: 60–63);
o »slovarčki«, kratki seznami besed, katerih zapis je težji in pri katerih si učenec ne more
pomagati, npr. čoln, žolna. V »slovarčku«301 je v besedah črka, ki povzroča težave pri zapisu,
napisana rdeče (Kocjan Barle idr. 2016a: 24–35).

Učenci naj bi pomen besed razlagali sami, s pomočjo slovarja ali ob pomoči učitelja, npr.
o Latvica je stara slovenska beseda. Poišči jo v slovarju in napiši, kaj pomeni. (Šubic in Dvornik
2016b: 85);
o V besedilu podčrtaj besede, ki jih ne razumeš. Vpiši jih v slovarček in jim ob pomoči učiteljice
ali učitelja dopiši razlago. stoletje – obdobje sto let; ________ – _____________________
(Kocjan Barle, Javh idr. 2016: 42);
o V pripovedi podčrtajte neznane besede. Razložite jih s pomočjo učitelja in se pogovorite o
njihovi rabi danes. (Šubic in Dvornik 2016b: 83).

5. razred
Pregledali smo naslednje učno gradivo:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

S. Kranjc in T. Kokalj: Moja slovenščina 5 (učbenik) (2003);
S. Kranjc in T. Kokalj: Moja slovenščina 5 (delovni zvezek) (2009);
D. Šubic in F. Bitenc: Hej hoj, ostani z menoj (učbenik) (2003);
D. Šubic in A. Dvornik: Hej hoj 5 (samostojni delovni zvezek, 1. in 2. del) (2016);
J. Vogel idr.: Slovenščina 5 (učbenik) (2007);
J. Vogel idr.: Slovenščina 5 (delovni zvezek, 1. in 2. del) (2010, 2009);
M. Kocjan Barle idr.: Znanka ali uganka 5 (učbenik) (2016);
M. Kocjan Barle idr.: Znanka ali uganka 5 (samostojni delovni zvezek, 1. in 2. del) (2016);
N. Cajhen idr.: Gradim slovenski jezik 5 (učbenik) (2013);
N. Cajhen idr.: Gradim slovenski jezik 5 (samostojni delovni zvezek, 1. in 2. del) (2016);
D. Kapko idr.: Radovednih 5 (učbenik) (2016);
D. Kapko idr.: Radovednih 5 (samostojni delovni zvezek, 1. in 2. del) (2015);
T. Petek in S. Osterman: Slovenščina 5 (učbenik) (2015);
S. Osterman in T. Petek: Slovenščina 5 (samostojni delovni zvezek, 1. in 2. del) (2017).

V učnem gradivu za slovenski jezik v 5. razredu so za razvijanje poimenovalne zmožnosti
podobne naloge kot v tistem za 4. razred. Za razliko od slednjega je raba SSKJ omenjena v vseh
učnih kompletih za 5. razred razen v enem (Radovednih 5). Poleg tega se v učnem gradivu
spodbuja tudi raba SP.
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Ker ob besedah ni razlage pomena, je ime rubrike zavajajoče.
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Raba slovarja oz. SSKJ se spodbuja za:
 preverjanje pomena besed/besednih zvez, npr.
o Preberi zapis o mladinski nadaljevanki Dvojne počitnice. V SSKJ poišči pomen manj znanih
besed. V besedilu podčrtaj pomembne besede. (Vogel idr. 2010: 47);
o Kaj so zakoni? Poglej v SSKJ. (prav tam: 18);
o V SSKJ, ki je dosegljiv tudi na spletu (http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html), poišči razlago besede
kreativnost. Zapiši jo v zvezek. (Petek in Osterman 2015: 19);
o Poišči besedo kviz v Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Razloži, kaj pomeni. (Kranjc in
Kokalj 2003: 9);
o Poišči v SSKJ razlago besede piflarica.302 S katerim izrazom bi jo lahko zamenjali? (prav tam:
11);
o Razloži, kaj pomeni. Pomagaj si s Slovarjem slovenskega knjižnega jezika. ogrinjalni listi,
vlažna rastišča, razpoke skalnatih sten, živo oranžna barva, žlebičasta konica, čašna cev,
potočna soseska, botanični vrt, olistano steblo, jasast gozd, rodovno ime, pusta tla, apnenčaste
gore, enocvetna roža303 (Kranjc in Kokalj 2009: 34);

 preverjanje zapisa besed, npr.
o V slovarju preverite, ali ste pravilno zapisali besede. (prav tam: 33);

 seznanjanje učencev s slovarsko obliko besed, npr.:
o V besedilu podčrtaj samostalnike. Samostalnike poišči v Slovarju slovenskega knjižnega
jezika. Izpiši jih v zvezek v taki obliki, kot si jih našel v slovarju. (prav tam: 46);
o Preberi drugi odstavek besedila v učbeniku. V razpredelnico napiši samostalnike in pridevnike
iz tega odstavka in jih postavi v slovarsko obliko. (Vogel idr. 2010: 37);
o Zakaj govorimo o slovarski obliki? Zato ker so v tej obliki zapisane besede v slovarjih. Kar
poglej v SSKJ! (prav tam);

 za iskanje besed iste besedne družine, npr.
o Oblikuj besedilo z besedami iz besedne družine s korenom -bol-. Pomagaj si s SSKJ, ki je
dostopen tudi na spletu. (Petek in Osterman 2015: 67);

 za tvorjenje definicij, npr.
o Dopolni manjkajoče dele definicij pojmov. Najprej zapiši nadpomenko, nato še značilnost/opis
definiranega pojma. Pomagaj si s SSKJ.
Zastava je _______________, ki ___________________. […] (Osterman in Petek 2017b: 19);

 za preverjanje izgovora besed, npr.
o Izgovori zapisane besede. Kako izgovarjaš samoglasnik e? Preveri v SSKJ ali na medmrežju.
Nato besede razvrsti v ustrezni lonec. E kot v besedi repa (ozko) … (Osterman in Petek 2017a:
20).

Druge naloge in rubrike, povezane z razvijanjem poimenovalne zmožnosti in uzaveščanjem
slovarja, v gradivu za 5. razred so še npr.:
 razlaganje pomena besed (brez rabe slovarja; tako, da učenci sami razložijo pomen,
povezujejo besede z razlagami pomena, dopolnjujejo razlage pomena ipd.), npr.
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Tega gesla sploh ni v SSKJ.
Učenec si bo težko pomagal s SSKJ, ker izrazi kot celota niso gesla v njem in je njihovo iskanje zahtevnejše –
treba je preveriti obe besedi v besedni zvezi, poiskati besedno zvezo med primeri ali v terminološkem gnezdu ipd.
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o Razloži, kaj pomeni beseda jezik. (Kranjc in Kokalj 2003: 81);304
o Razloži manj znane besede iz besedila tako, da dopolniš povedi. Izbiraj med pridevniki:
kmetijski, zelnat, olesenel. Rastline, ki jih je človek načrtno vzgojil, so kulturne ali
____________ rastline. (Kranjc in Kokalj 2009: 77);
o Obzidje je
konica polotoka.
Sv. Jurij je
glasbenik, ki ustvarja, piše glasbo.
Rt je
okrajšava za sveti Jurij.
Skladatelj je
zid okrog starejših mest. (Vogel idr. 2010: 21);
o Kaj pomenijo besede v levem stolpcu? (Lahko si pomagaš tako, da jih povežeš z razlagami na
desni.) predica, presti, predivo, lan, konoplja (Cajhen idr. 2013: 138);
o Kaj pomenijo besede in besedne zveze: kamuflaža, lestenec, pomorski instrumenti, ladijska
tehnika, bombardiranje, Rex je nasedel, raketirati (Kocjan Barle idr. 2016c: 48);
o Ali poznaš orodja? Besedo poveži z ustrezno razlago. čopič, škarje, pila – orodje za rezanje,
sestavljeno iz dveh rezil […] (prav tam: 41);
o Dopolni razlago. peč – naprava za _________ […] (prav tam);
o Iz razlage ugotovi besedo. orodje za lupljenje ___________ […] (prav tam);
o Poveži besedo na levi z razlago pomena na desni. rolkar, aluminij, ležaj, poligon– lahka
kovina srebrno bele barve, kraj ali prostor za vadbo, oseba, ki rola, del, ki drži kolesa v pravi
legi (prav tam: 56);
o Sestavi razlage za imena prostorov v hiši ali bloku. spalnica, kopalnica, klet, kabinet, hodnik,
kuhinja (prav tam: 43);

 razlaganje pomena frazemov (brez rabe slovarja), npr.
o Kaj pomeni, da prava beseda pravo mesto najde, in kaj, da beseda ni konj? (Šubic in Dvornik
2016d: 21);
o Tvoje govorjenje je brez soli. Ali veš, o čem govori ta poved? Podčrtaj pravilni odgovor. To
pomeni, da je vsebina dolgočasna, nezanimiva. / To pomeni, da bi moral dati na jezik ščepec
soli. (Vogel idr. 2010: 33);
o Dopolni povedi. Izbiraj med besedama: huda, zadnja. Pospravite ležalnike, _____________
ura se bliža! […] Pogovorite se, kaj te povedi pomenijo. (Vogel idr. 2009b: 12). Ob nalogi je
tudi fotografija naslovnice SSKJ in ta namiguje na rabo tega priročnika;
o Dopolni pregovore, nato napiši, kdaj bi jih uporabil/-a. Ura teče, _________________. Rana
ura – ______________. Ura zamujena – _______________. (prav tam);
o Vsako poved poveži z ustrezno razlago. Neprestano je vrtal vanj z vprašanji., Zadel je žebljico
na glavico., Bilo je, kot bi iskali iglo v kupu sena. – Neprestano ga je spraševal., Nikakor ga
nismo mogli najti., Povedal je bistvo. (prav tam: 33);
o Še sam/-a razloži, kaj pomenijo naslednje povedi. To kašo si je pa sam skuhal.
______________, Iz te moke ne bo kruha. ____________, Bolje bi bilo, da bi vsak najprej
pometel pred svojim pragom. _____________ (prav tam);
o Kaj pomenijo naslednje povedi? Lije kot iz škafa. a) Močno dežuje. b) Škaf je popustil. c)
Močno sneži. č) Pada toča. […] (Cajhen idr. 2016b: 93–94);
o Razloži pomene pregovorov in njihove razlage napiši v zvezek. Beseda izgovorjena ne vrne se
nobena. Lepa beseda nikomur ne preseda. Malo počakaj, da se beseda uleti. Za prepir sta
potrebna dva. (Petek in Osterman 2015: 13);

 že napisane razlage pomena nekaterih besed, ki so v izhodiščnem/obravnavanem besedilu,
npr.
o telefaks = naprava za pošiljanje dokumentov (Vogel idr. 2007: 48);
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V učbeniku Moja slovenščina 5 (Kranjc in Kokalj 2003) je precej nalog tipa Razloži, kaj pomenijo izrazi:
višja medicinska sestra, omara s prvo pomočjo, malomarno […]. Te se pojavijo ob besedilu; učenci morajo torej
na podlagi besedila razložiti pomen besed/besednih zvez.
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o rubrika Slovarček v gradivu Znanka ali uganka 5; v njej so razložene besede/besedne zveze,
npr. narodna manjšina, P. S. (Kocjan Barle idr. 2016b; 2016c; 2016d);
o intervjuvati – zastavljati vprašanja pri intervjuju (Šubic in Bitenc 2003: 29);

 vprašanja o slovarjih na splošno, npr.
o ob obravnavi reklame za dvojezični slovar, npr. Kaj je slovar? Ob katerih priložnostih
uporabljamo slovar? Je slovar, o katerem govori reklama, enojezični? Čemu so v slovarju tudi
ilustracije? Kaj je priloženo h knjigi? Čemu so besede tudi posnete? (Cajhen idr. 2016b: 68);

 iskanje sopomenk, protipomenk, nadpomenk, podpomenk, besed iste besedne družine, besed
istega tematskega polja;
 tvorjenje manjšalnic, npr.
o Pripiši manjšalnice. Luka, Jure […] (Cajhen idr. 2016a: 26);

 iskanje ženskega para moškemu, npr.
o Pripiši poimenovanja za ženske osebe. knjižničar […] (prav tam);

 naloge za utrjevanje abecednega reda, npr.
o naloga za utrjevanje abecede, urejanje po abecednem redu (Šubic in Dvornik 2016d);

 preverjanje izgovora besed, npr.
o V besedilu poiščemo neznane ali manj znane besede. Pozanimamo se, kaj pomenijo in kako se
izgovarjajo. (Kocjan Barle idr. 2016b: 69);

 naloge za utrjevanje zapisa besed nagajivk, npr.
o Podčrtaj pravilno napisano besedo. prijatel/prijatelj […] (Cajhen idr. 2016a: 60).

Učenci razlagajo pomene besed/besednih zvez:
 sami, npr.
o S svojimi besedami opiši, kaj pomenijo naslednji izrazi. uredniški odbor, glavni urednik,
novinar, pomočnik glavnega urednika, literarna stran, tehnični urednik […] (Kranjc in Kokalj
2009: 56);
o Povej, kaj pomenijo naslednje besede. koncept časopisa, prispevek, vest, poročilo, reportaža
… (prav tam: 68);

 s pomočjo slovarja, npr.
o Poglej v Slovar slovenskega knjižnega jezika, kaj pomenijo naslednje besede. Razlage napiši.
govorništvo, retorika, seminar, tabor, DVD-predvajalnik, kino, pevec (prav tam: 10);
o Razloži, kaj pomeni. Pomagaj si s Slovarjem slovenskega knjižnega jezika. ogrinjalni listi,
vlažna rastišča […] (prav tam: 34);

 s sošolci, npr.
o Preberi besedilo v učbeniku in izpiši besede, ki jih ne poznaš. _________________________
S sošolci/sošolkami razložite neznane besede. Poiščite razlago teh besed tudi v SSKJ. Besede,
ki si jih izpisal/-a, uporabi v novih povedih. Povedi napiši v zvezek. (Vogel idr. 2010: 34);

 s pomočjo učitelja, npr.
o V Slovarju slovenskega knjižnega jezika si z učiteljem oglejte, koliko pomenov ima ta beseda
(lučka). (Cajhen idr. 2016a: 118);
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o Pri učiteljici ali učitelju ali v slovarju se pozanimaj, kaj pomenijo besede relief, kamnina, prst,
zemlja in prometnica. (Kocjan Barle idr. 2016b: 72);
o Oglej si razlage besed, povzete iz slovarja. Če česa ne razumeš, povprašaj učiteljico ali
učitelja. Nato iz vsakega pomena besede tvori povedi. (Kocjan Barle idr. 2016d: 83).

V primerjavi z učnim gradivom za 4. razred so v gradivu za 5. razred tudi
 naloge, povezane z enopomenkami in večpomenkami, npr.
o Večpomenkam iz 12. naloge pripiši vse pomene. Pomagaj si s slovarjem.; Razloži pomen besed
hlače in krilo. [ipd.] (Šubic in Dvornik 2016d: 23–24);

 naloge s krajšavami (pomen krajšav in krajšanje besed, besednih zvez), npr.
o Kratico iz prvega stolpca poveži z ustrezno razlago iz drugega stolpca. […] (Kranjc in Kokalj
2009: 93–94);
o Kviz kratic Izberi pravilen odgovor. Kaj pomeni kratica NUK? a) Narodna in univerzitetna
knjižnica. b) Nikoli ustvarjena knjiga. c) Novi umetniki Kitajske. […] (prav tam);
o Poglavje Krajšave, v njem so navedene »pogoste krajšave« in »krajšave pri pouku slovenskega
jezika« (Šubic in Bitenc 2003: 64).

V učnem gradivu so še pravorečne naloge, predvsem za razlikovanje ozkega in širokega e in o
ter polglasnika. Ob teh nalogah bi učenci lahko uporabljali slovar, če bi bili v njem zvočni
posnetki izgovarjave.
V učbeniku Hej hoj, ostani z menoj je napisano, da »Abecedni red besed najdemo v slovarju«
(Šubic in Bitenc 2003: 10). Zraven je slika iz Mojega slovarja. To je edini učbenik oz.
(samostojni) delovni zvezek, v katerem smo zasledili nekaj, kar je neposredno povezano z OŠS,
verjetno zato, ker je prva avtorica učbenika tudi soavtorica Mojega slovarja.
V učnem gradivu Radovednih 5 SSKJ ni omenjen, le ob naslovu poglavja Raziskujmo svoj jezik
je fotografija knjižne izdaje SSKJ 2. V zvezi s tem slovarjem ni nobene naloge, učenec pa ga
vseeno verjetno opazi. V omenjenem učnem gradivu se posvečajo SP. V poglavju Katere
pravopisne priročnike lahko uporabljamo?305 je razloženo, kaj je pravopis, kje so napisana
pravopisna pravila in v katerih oblikah je SP (Kapko idr. 2016: 20–21). Ob tem so primeri
sestavkov iz SP. Med navodili je tudi Preberi besede z razlagami iz pravopisa. Navodilo ni
točno, ker v sestavkih, ki so za zgled, ni pomenskih razlag, so le zgledi rabe. V samostojnem
delovnem zvezku pa piše, da je »[v] Slovenskem pravopisu […] vsaka beseda predstavljena v
svojem odstavku« (Kapko idr. 2015a: 27). Menimo, da je neprimerno, da avtorice uporabljajo
izraz odstavek namesto uveljavljenega termina sestavek.
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Poglavje ni primerno naslovljeno, ker je v njem predstavljen samo en pravopisni priročnik, tj. SP.
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V gradivu Slovenščina 5 se raba SP spodbuja za preverjanje zapisa besed, npr. Poišči nepravilno
zapisane besede. Rešitve preveri v Slovenskem pravopisu, ki je dostopen tudi na spletu (naslov).
Ljubel, polska miš, konska griva, polje, ponedelek, šolski avtobus, kranjska klobasa,
spremenjen, pojasnjuje, razburliv, spanje, tekmovane (Petek in Osterman 2015: 26).
V učnem gradivu Znanka ali uganka 5 so slovarski sestavki iz SSKJ in SP z razlago zgradbe
sestavka. V učbeniku najdemo nasvete, da naj pogledamo v slovar ali pravopis, če ne poznamo
izgovora ali zapisa, če spola ne moremo razbrati iz besede, če ne poznamo vseh pomenov
besede (Kocjan Barle idr. 2016b: 16, 21, 48). Ob primeru iz SP je ponazorjeno, kako sta v
slovarju prikazani obliki za spol pridevnika (lep -a -o) (prav tam: 39) in katere so slovarske
oblike vrstnih pridevnikov (prav tam: 34). Ob primerih iz SSKJ je prikazano, kako je v slovarju
označenih več pomenskih razlag, razložena je zgradba slovarskega sestavka z večpomenskim
(kralj) in enopomenskim geslom (palačinka) (prav tam: 40). V učnem gradivu so tudi naloge,
pri katerih naj bi učenci iz slovarskih sestavkov razbirali določene slovnične podatke, npr.
učenec mora na podlagi izpisov iz slovarja samostalnike razvrstiti po spolu, torej mora v
izpisanih delih sestavkov prepoznati kvalifikator za spol, ali samostalnikom iz slovarja določiti
spol in število (Kocjan Barle idr. 2016b: 80, 86–87; 2016c: 77, 80, 86).

6. razred
Pregledali smo naslednje učno gradivo:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

M. Sivec idr.: Hej hoj, povabim te s seboj (učbenik) (2005);
M. Sivec idr.: Hej hoj, povabim te s seboj (delovni zvezek) (2015);
J. Vogel idr.: Slovenščina 6 (učbenik) (2008);
J. Vogel idr.: Slovenščina 6 (delovni zvezek) (2009);
M. Kocjan Barle: Znanka ali uganka 6 (učbenik) (2016);
M. Kocjan Barle: Znanka ali uganka 6 (samostojni delovni zvezek 1. in 2. del) (2014);
N. Cajhen idr.: Gradim slovenski jezik 6 (učbenik) (2011);
N. Cajhen idr.: Gradim slovenski jezik 6 (samostojni delovni zvezek, 1. in 2. del) (2017);
M. Hočevar Gregorič in M. Čuden: Slovenščina 6 (učbenik) (2016);
M. Hočevar Gregorič in M. Čuden: Slovenščina 6 (samostojni delovni zvezek, 1. in 2. del) (2017);
V. Kumer idr.: Slovenščina v oblaku (učbenik) (2016);
V. Kumer idr.: Slovenščina v oblaku (učni komplet) (2016).

V učnem gradivu za slovenski jezik v 6. razredu je raba SSKJ omenjena v vseh učbenikih ali
(samostojnih) delovnih zvezkih. Poleg tega se v učnem gradivu spodbuja tudi raba SP, v
posameznih primerih še drugih slovarjev, npr. slovarja tujk, angleško-slovenskega slovarja, in
leksikona.
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Raba slovarja oz. SSKJ se spodbuja za:
 preverjanje pomena besed/besednih zvez, npr.
o Razložite pomen besed fasada, tapeta, rja, material. Pomagajte si s Slovarjem slovenskega
knjižnega jezika. (Sivec idr. 2005: 75);
o Kaj pomenita besedi spektakularno in misija? Poišči razlago v slovarju tujk. (prav tam: 28);
o Razloži besedo akademik. Pomagaj si s SSKJ. (Vogel idr. 2008: 35);
o Raketoplan se je imenoval Discovery. Kaj pomeni angleška beseda discovery? Lahko si
pomagaš z angleško-slovenskim slovarjem. (Kumer idr. 2016a: 7);

 preverjanje zapisa besed, npr.
o Kje lahko preverim, kako se besede pravilno napišejo? (Kumer idr. 2016b: 11);

 razbiranje raznih podatkov iz SSKJ ali SP, predvsem v učnem gradivu M. Kocjan Barle.
Druge naloge in rubrike, povezane z razvijanjem poimenovalne zmožnosti in uzaveščanjem
slovarja, v gradivu za 6. razred so še npr.:
 razlaganje pomena besed (tako, da učenci sami povedo pomen, povezujejo besede/besedne
zveze z razlagami pomena, dopolnjujejo povedi), npr.
o Kaj pomenijo besede iz besedila? preuranjeno, dinozaver, izumrtje, zatilje, primerek, laskav
(Sivec idr. 2015: 18);
o Poveži besede z ustreznimi razlagami. mesečnik, davčna številka, naročnina, poštna številka,
mesečno, šolsko leto / znesek, ki se plača za naročeno, številka posamezne pošte, čas od 1.
septembra do 31. avgusta, revija ali časopis, ki izhaja enkrat mesečno (Vogel, Potočnik, Keber
Jašovič idr. 2009: 17);
o Kaj pomenijo besede logika, dokument, kronika in huligan? Izbiraj med razlagami […]
(Cajhen idr. 2017a: 28);
o Kaj pomenijo naslednje besede? Izberi pravilni odgovor. Lojenka je a) ptičja pogača iz loja.
b) sveča iz loja. […] (Cajhen idr. 2017b: 47);
o Katera naprava je razložena? Naprava s krilci ali lopatami, ki jih vrti veter ___________
Priprava z ročajem in zložljivo streho za zaščito pred soncem __________ (Kocjan Barle
2014a: 14);
o Dopolni razlago. vetrokàz Naprava, ki ________ smer vetra. (prav tam);

 razlaganje pomena frazemov (tako, da učenci sami razložijo pomen, povezujejo frazeme z
razlagami), npr.
o Ali veš, kaj pomenijo besedne zveze: imeti glavno besedo, biti mož beseda, skakati komu v
besedo, pojesti besedo, držati se rdeče niti? (Sivec idr. 2015: 16);
o Ugotovi, kaj pomenijo povedi. Po zgledu poveži povedi z desne z ustreznimi povedmi na levi.
Bila je peto kolo. Pogovorila se bova na štiri oči. Bila je v sedmih nebesih. Ubil je dve muhi
na en mah. Ne zna šteti do tri. Palica ima dva konca. / Bila je zelo srečna. Za vsakogar pride
kazen. Videti je neveden, nič ne zna. Bila je odveč. Opravil je dve deli istočasno. Pogovoriti
se v dvoje, brez prič. (Vogel, Potočnik, Keber Jašovič idr. 2009: 16);
o Preberi pregovore in povej, kaj pomenijo. Kdor hoče biti povsod, ni nikjer. Do znanja težko,
z znanjem lahko. Ponoči je vsaka krava črna. Zvečer se dan pohvali. Hiti počasi. (Cajhen idr.
2017b: 90);

273

 že napisane razlage pomena nekaterih besed, ki so v izhodiščnem/obravnavanem besedilu,
npr.
o poizvednica – poštni obrazec za poizvedovanje o izgubljeni pošiljki »Čeprav je oddala
poizvednico, njenega pisma niso našli.« (Sivec idr. 2005: 90); tura – navadno daljša,
napornejša pot (prav tam: 121);
o rubrika Razlaga neznanih besed (nakazana z ilustracijo): tradicija – kar se je ustalilo v
življenju kake skupnosti s prenašanjem iz roda v rod; navada, običaj
pokrovitelj – 1 – kdor koga ščiti, varuje
2 – ugledna osebnost, ki skrbi za prireditev (Vogel idr. 2008: 32);
o kopija slovarskega sestavka iz SSKJ: plàc pláca m (ȁ á) nižje pog. 1. prostor, kraj: poznal je
plac, kjer raste veliko gob / daj mi malo placa 2. trg, zlasti živilski: kupiti na placu (Kocjan
Barle 2016: 114);
o rubrika Slovarček: opróda -e m plemičev služabnik (prav tam: 32);
o simboli za »slovarček«, »leksikonček«, »Slovar slovenskega knjižnega jezika« in »Slovenski
pravopis« (prav tam);
o okvirček z razlago: NASA – ameriška vesoljska agencija; breztežnostni prostor – prostor, kjer
ni sile teže, ki bi telesa vlekla k tlom, zato ta lebdijo (Kumer idr. 2016a: 6);

 naloge, povezane z enopomenkami in večpomenkami, npr.
o Beseda igra je večpomenska. Pomeni lahko a) otroško dejavnost za razvedrilo, b) nekatere
gibe, ki izražajo čustveno stanje, c) športno dejavnost, organizirano po določenih pravilih, č)
književno delo ali njegovo uprizoritev.
Razlago teh pomenov poveži z ustrezno povedjo. Peter bo letos mogoče nastopil v igri o
Martinu Krpanu. _______ […] (Cajhen idr. 2017b: 40);
o Kaj pomeni beseda miška v naslednjih primerih? Poveži. […] (prav tam: 103);

 naloge s krajšavami (pomen krajšav in krajšanje besed, besednih zvez), npr.
o Razveži krajšave. l., kg, SSKJ […] (prav tam: 55);
o Krajšaj naslednje izraze. kilometer […] (prav tam: 55);
o učenci naj krajšajo ali napišejo, kaj pomenijo krajšave (Vogel, Potočnik, Keber Jašovič idr.
2009: 18).

Učenci razlagajo pomene besed/besednih zvez/frazemov:
 sami, npr.
o

Zakaj kdo včasih reče, da je gledal reklame in kupil mačka v žaklju? Kaj je hotel pisec
povedati s trditvijo, da je knjiga Številski hudiček primerna za tiste, ki jim je matematika trn
v peti? (Vogel idr. 2008: 29);

 s pomočjo slovarja, npr.
o
o
o

V besedilu se pojavita tudi besedi raziskovalci in filozofi. Kdo so to? Poskusi besedi razložiti
s svojimi besedami. Če boš imel/-a težave, si pomagaj s SSKJ. (Hočevar Gregorič in Čuden
2016: 55);
Besedni zvezi kulturna dediščina, panjska končnica pojasni s svojimi besedami. Poiščeš ju
lahko tudi na spletni strani www.fran.si. (Kumer idr. 2016a: 76);
S pomočjo Slovarja slovenskega knjižnega jezika pojasni besede iz besedila: viadukt,
bazilika, dediščina. (prav tam: 25);

 s sošolci, npr.
o V zvezek napišita, kaj vama pomenijo besedne zveze, ki jih slišimo v risanem filmu. ima srce
na pravem mestu, mu je deveta skrb […] (Sivec idr. 2005: 12);
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o V skupinah poiščite v slovarju razlago dveh besed in jo pri poročanju predstavite sošolcem.
poizvedovanje, poizvedovati, izvedenec, izvedeti, zvezdogled, zvezdoslovec, zvezdna, zvedav
(prav tam);
o V razredu se pogovorite o razliki med izrazi števka, število, številka. Lahko si pomagaš s
Slovarjem slovenskega knjižnega jezika (Kumer idr. 2016a: 34).

V gradivu za 6. razred ni več omenjena pomoč učitelja, ampak naj bi učenci razlagali pomen
besed sami, s pomočjo sošolcev in/ali slovarja.
V učnem gradivu se spodbuja predvsem raba jezikovnih priročnikov, v Znanki ali uganki 6 pa
so podobno kot za 5. razred naloge o zgradbi sestavkov in razbiranju slovničnih podatkov iz
SSKJ in SP. Avtorica v nagovoru učencev piše, da se bodo »seznanili z navodili, kako razbirati
podatke o oblikah v slovarju (Slovarju slovenskega knjižnega jezika, tj. SSKJ) in pravopisu
(Slovenskem pravopisu, tj. SP)« (Kocjan Barle 2016: 3). »[P]osnetki gesel iz slovarja (Slovar
slovenskega knjižnega jezika oz. SSKJ) in pravopisa (Slovenski pravopis oz. SP) […] so pri
vseh jezikovnih temah, kjer je to smiselno: pri glasovih, samostalniku, pridevniku, zaimku,
glagolu, prislovu, števniku ter veliki in mali začetnici, okrajšavah in kraticah. Manj znane
besede v besedilnih vrstah spremljajo kratka slovarska in leksikonska gesla.« (Kocjan Barle
2014a: 3).
V učbeniku in samostojnem delovnem zvezku so poglavja z naslovi tipa Razbiranje podatkov
o glasovih v slovarju in pravopisu; tako še o oblikah samostalnikov, pridevnikov, zaimkov, o
glagolskih oblikah, prislovu in o števniku. V poglavju Razbiranje podatkov o oblikah
samostalnikov v slovarju in pravopisu je ob primerih sestavkov npr. omenjeno, da najdemo v
njih podatek o spolu (včasih številu), razberemo rodilnik, da je v pravopisu tudi podatek o
veliki/mali začetnici (Kocjan Barle 2016: 25).
V samostojnem delovnem zvezku je več nalog o razbiranju podatkov iz sestavkov v SP in SSKJ,
npr.
o Kako v slovarju ali pravopisu prepoznamo ozka e in o? (Kocjan Barle 2014a: 27);
o učenec naj bi imena iz SP, opremljena z naglasnimi znamenji, izgovarjal na glas (prav tam: 29);
o na podlagi slovarskih sestavkov iz SP naj učenec samostalnikom določi spol, število in zapiše
obliko za rodilnik (prav tam: 55);
o učenec naj v sestavkih s pridevniki iz SP poišče primernik, ga napiše in nato napiše še presežnik
(prav tam: 80);
o učenec naj ob primerih sestavkov iz SP poišče svojilno obliko pridevnika, pridevnik na -ski, -ški
in primernik, vrstne pridevnike na -i (prav tam: 84);
o ob sestavku z geslom bolan je naloga o pomenu kvalifikatorja tudi, krožca in okrajšave sleng.
(prav tam: 88);
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o ob slovarskih sestavkih iz SSKJ so vprašanja, mdr. tudi táko, ki se navezuje na terminološko
gnezdo, tj. Ali besedno zvezo rinčice talati uporabljamo v knjižnem jeziku? Razloži. (prav tam:
104); besedna zveza je v terminološkem gnezdu in je označena s kvalifikatorjem etn. 'etnografija,
etnologija';
o Spodaj so navedeni zgledi iz pravopisa. Napiši obliko prislova, tvorjenega iz pridevniškega
primernika. (Kocjan Barle 2014b: 96);
o ob sestavkih z geslom starši iz SSKJ in SP so naslednja vprašanja: V katerem številu se
najpogosteje uporablja samostalnik iz vaje a)? Po čem to sklepaš? Katero število samostalnika
iz vaje a) ni omenjeno v pravopisu? Ali uporabljaš samostalnik starš? (prav tam: 101).

V samostojnem delovnem zvezku je mdr. razloženo, da se številka ob geslu »imenuje
izpostavna številka in v pravopisu rabi za razločevanje enako pisanih iztočnic« (Kocjan Barle
2014a: 58), ter kako je v sestavku z geslom bojler označeno, da SP priporoča grelnik (prav tam:
63).
Posebno poglavje o jezikovnih priročnikih na spletu je v učbeniku Slovenščina v oblaku. V
njem so navodila, da naj si učenci ogledajo spletno stran fran.si in povedo, katere jezikovne
priročnike najdemo tam (Kumer idr. 2016a: 94). Sledijo naloge o besedi tablica, npr. Na kaj
najprej pomisliš ob besedi tablica? Besedo tablica vpiši v iskalnik na strani fran.si. Koliko
zadetkov dobiš? Napiši, iz katerih priročnikov so zadetki. V katerem priročniku najdeš tablico,
ki pomeni računalnik? (prav tam). V delovnem zvezku tega gradiva sta ob posnetkih spletne
strani fran.si mdr. naslednji nalogi (Kumer idr. 2016b: 8):
o Poveži naslov priročnika [navedeni so SSKJ, SNB, SP, SES] z opisom podatkov, ki jih najdeš v
njem, kot kaže primer. […];
o V Veliki Britaniji vsako leto izberejo besedo leta. Leta 2013 je bila to beseda selfie. Ali poznaš
katerega od slovenskih prevodov zanjo? Preveri, ali besedo selfie najdeš na spletni strani fran.si.
Napiši, kaj si ugotovil/-a.

12.6 Povzetek pregleda učnega gradiva za slovenski jezik od 1. do 6. razreda
Po učnem načrtu za slovenščino v OŠ (Program osnovna šola 2011) se v sklopu razvijanja
pravopisne zmožnosti predvideva raba pravopisnih priročnikov (v knjižni in elektronski obliki)
v 2. VIO, raba slovarskih priročnikov v knjižni in elektronski obliki (kot primera sta navedena
SSKJ in Veliki slovar tujk) pa je eksplicitno navedena za 3. VIO. Ob pregledu učbenikov in
(samostojnih) delovnih zvezkov za pouk slovenskega jezika od 1. do 6. razreda nas je zanimalo,
ali se v učnem gradivu spodbuja raba slovarja, in če se, s katerimi nalogami.
Raba SSKJ je omenjena že v učbeniku Lili in Bine za 2. razred z dodatkom, da naj učenci v
njem preverijo pomen besed, če želijo. Nato se spodbuja v istem gradivu za 3. razred, v učnem
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gradivu za 4. razred v Hej hoj 4 in Slovenščina 4, v gradivu za 5. razred v vseh kompletih razen
v enem (Radovednih 5), v gradivu za 6. razred pa v vseh. Raba SSKJ se torej, ne glede na zapis
v učnem načrtu, spodbuja že v gradivu za 1. in 2. VIO. Število nalog, ki predvidevajo rabo
SSKJ, in število učnih kompletov s takimi nalogami z razredi narašča.
V SSKJ naj bi učenci sprva preverjali pomen besed (predvsem samostalnikov, pridevnikov,
manj pogosto glagolov), v 5. in 6. razredu pa tudi pomen besednih zvez, in sicer najpogosteje
tistih, ki se pojavljajo v obravnavanem izhodiščnem besedilu. V nekaterih primerih so
zahtevane besede/besedne zveze neposrečene, ker jih ni v SSKJ, npr. DVD-predvajalnik,
piflarica ali čašna cev, ali ker je razbiranje podatkov težko, npr. iz terminološkega gnezda v
primeru rinčice talati, iz obsežnega slovarskega sestavka z geslom žaga, iz sestavkov
enakoizraznic bazilika. Naloge za preverjanje razumevanja pomena frazemov so navadno
oblikovane tako, da učenci povezujejo frazeme z že ponujenimi razlagami, redko so za to
usmerjeni k rabi slovarja. Pojavijo se že v gradivu za 2. razred, nato pa število frazemov v
učnem gradivu narašča.
Raba SSKJ se v gradivu za 2. VIO spodbuja še za preverjanje zapisa in izgovora besed ter za
seznanjanje učencev s slovarsko obliko besed. Preverjanje izgovora v SSKJ je neprimerno, ker
učenci v 5. razredu še ne poznajo pomena naglasnih znamenj, izgovarjava pa ni zvočno posneta.
V gradivu Slovenščina 5 naj bi učenci uporabili SSKJ tudi za dopolnjevanje definicij in iskanje
besed iste besedne družine na podlagi danega korena. Slednje je po našem mnenju za petošolce
precej težka naloga. V gradivu Znanka ali uganka za 5. in 6. razred je veliko nalog, pri katerih
učenci spoznavajo zgradbo slovarskih sestavkov iz SSKJ in SP in iz njih razbirajo razne
podatke, ne le o pomenu, ampak tudi slovnične, npr. o spolu in številu samostalnika,
stopnjevanih oblikah pridevnika ipd. Menimo, da se v tem gradivu, glede na učni načrt, preveč
poudarja poznavanje zgradbe sestavkov in razbiranje podatkov iz njih in da so nekatere naloge
v zvezi s tem pretežke. Tako sodimo tudi na podlagi izkušenj pri poučevanju študentov rabe
SP; še ti imajo namreč težave pri tem.
Spodbujanje rabe SSKJ, SP ali slovarja na splošno je v navodilih nalog besedno izraženo, včasih
pa je ob takih nalogah le fotografija naslovnice priročnika ali simbol, ki spodbuja rabo raznih
priročnikov, npr. slovarja, pravopisa, enciklopedije, zemljevida, spleta (prim. Kumer idr.
2016a: 3).
277

Raba SSKJ ali SP ni sistematična. Le v gradivu Znanka ali uganka se povezuje z razlago
zgradbe sestavkov, v gradivu Slovenščina v oblaku 6 pa se učenec v posebnem poglavju seznani
s portalom Fran oz. z jezikovnimi priročniki na njem. V večini primerov oblika priročnika
(spletna/knjižna) ni posebej omenjena. V nekaterih učnih kompletih, npr. v Slovenščini 5, je
poudarjeno, da je SSKJ prosto dostopen tudi na spletu, v gradivu Slovenščina v oblaku pa se
učenci seznanijo s spletnim portalom Fran.
Druge naloge, ki spodbujajo razvijanje poimenovalne zmožnosti, so npr. razlaganje pomena
besed/besednih zvez/frazemov brez rabe slovarjev; razne rubrike, v katerih so napisane razlage
pomena neznanih besed; iskanje sopomenk, protipomenk, nadpomenk, podpomenk, besed iste
besedne družine, besed istega tematskega polja, tvorjenje manjšalnic, poimenovanje poklicev
in iskanje ženskega para moškemu.
Pomen besed, predvsem takih, ki so v obravnavanem izhodiščnem besedilu, je razložen ob
besedilu. Največkrat je v učnem gradivu navedena beseda in ob njej pomenska razlaga, v enem
primeru smo zasledili še zgled rabe, v gradivu Znanka ali uganka pa so besede opremljene z
naglasnim znamenjem, samostalnikom sledi končnica v rodilniku, kvalifikator za spol in nato
razlaga. Pomenske razlage temeljijo na razlagah iz SSKJ – so povsem enake ali nekoliko krajše
in poenostavljene.
Učenci razlagajo pomen besed sami, s sošolci, s pomočjo učitelja in/ali s pomočjo slovarja.
Pomoč učitelja ni več omenjena v nalogah v gradivu za 6. razred.
V učnem gradivu za 1. in 2. VIO je torej več nalog, ob katerih lahko učenci uporabljajo slovar.
Ker je v slovenščini na voljo samo SSKJ kot enojezični razlagalni slovar, se spodbuja raba tega
priročnika, čeprav po učnem načrtu v tem obdobju še ni predvidena. Kljub temu menimo, da je
dobro, da se učenci seznanijo s SSKJ in ga uporabljajo, bi pa pričakovali, da bi v navodilih
nalog pogosteje pisalo, da naj jim pri uporabi pomaga učitelj. Slovar se v obdobju od 1. do 5.
razreda pretežno uporablja za preverjanje pomena besed, v manjši meri tudi zapisa in izgovora.
Slednjega zaradi nepoznavanja pomena naglasnih znamenj od učencev 1. in 2. VIO ne smemo
pričakovati. Raba SSKJ in SP za iskanje slovničnih podatkov, kot je poudarjena v učnem
gradivu Znanka ali uganka, se nam zdi prezahtevna. Dobro je, če učitelj učencem ob uporabi
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predstavi pomen nekaterih podatkov, ne smemo pa pričakovati, da bodo učenci 5. ali 6. razreda
samostojno poznali pomen vseh sestavin slovarskega sestavka v SP ali SSKJ. Že T. Rozman
(2010: 68–75) je izpostavila nekaj slabše zastavljenih nalog iz učnega gradiva, npr. iskanje
besed v SSKJ, za katere se izkaže, da so pomenske razlage zahtevne, slovarski sestavki obsežni
ali da jih v SSKJ sploh ni, iskanje frazemov, strokovnih besednih zvez. Meni (prav tam: 74), da
bi se morali avtorji učnega gradiva »problematičnim mestom izogibati oz. jih vključevati z
jasnim ciljem […], učitelje na to opozoriti, lahko pa tudi predlagati možne načine dela s
slovarji«.
Pregled učnega gradiva je pokazal, da je slovar uporaben že v 1. in 2. VIO. Ker je poudarek na
iskanju pomena besed, bomo pri zasnovi OŠS ob upoštevanju učnega načrta za slovenščino
(2011) izhajali iz tega, da je v slovarju, namenjenem učencem od 1. do 5. razreda, čim manj
slovničnih podatkov. Z zvočnimi posnetki izgovora besed bo OŠS uporaben tudi za preverjanje
izgovora. Ob pregledu sta se potrdili zamisli, da bi bili v OŠS frazemi in seznam krajšav.
Frazemi se namreč pojavijo že v učnem gradivu za 1. razred, sicer pa so predvsem v gradivu za
4., 5. in 6. razred. Če učenci ne poznajo frazema, sami težko predvidijo njegov pomen, zato bi
bila pomoč slovarja pri tem dobrodošla. Naloge s krajšavami so sicer v gradivu za 6. razred,
vendar se pojavijo tudi v 5. razredu, poleg tega se določene krajšave zelo pogosto uporabljajo
in se učenci z njimi srečajo že prej kot v 6. razredu.
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13 ZASNOVA OTROŠKEGA ŠOLSKEGA SLOVARJA
V tem poglavju predstavljamo zasnovo OŠS z vzorčnimi slovarskimi sestavki. Vsako odločitev
bomo skušali utemeljiti s spoznanji iz literature in/ali iz rezultatov anket učiteljev, učencev,
analize spisov učencev ter pregleda učnega načrta za slovenščino in učnega gradiva za
slovenščino.
13.1 Ali potrebujemo slovar, namenjen in prilagojen učencem
Več raziskav o rabi slovarjev pri pouku v slovenskem prostoru (npr. Stabej idr. 2008, Rozman
2010, Čebulj 2013) je pokazalo, da učitelji in učenci uporabljajo slovar, najpogosteje SSKJ
(celo že v 1. razredu), vendar tudi menijo, da bi potrebovali enojezični slovar, namenjen posebej
šolarjem. Da se SSKJ uporablja že na razredni stopnji, so potrdili rezultati naše ankete učiteljev
in učencev, prav tako pregled učnega gradiva za slovenščino v 1. in 2. VIO; v njih so namreč
naloge, ki spodbujajo učence k rabi tega slovarja. Potrebo po OŠS je izrazilo
62,4 % učiteljev, ki so sodelovali v naši anketi, čeprav smo pričakovali, da bo delež učiteljev,
ki si želijo OŠS, večji. Kritiki rabe SSKJ pri pouku, mdr. M. Kaučič Baša (2001), Weiss (2001),
Stabej idr. (2008), T. Rozman (2010), Stabej in T. Rozman (2011), temu priročniku očitajo, da
je zastarel, prezahteven za učence in da ne upošteva potreb in zmožnosti učencev za učinkovito
rabo.
V slovenščini sicer obstaja nekaj slovarjev, namenjenih učencem na razredni stopnji. Analiza
je pokazala, da so OŠS Moj prvi slovar, Moj slovar in Besede nagajivke oblikovno privlačni in
dobro zamišljeni, vendar skromni po obsegu in z leksikografskega stališča premalo dosledni in
premišljeni. Lahko rečemo, da so primerni za prvi stik učencev s slovarjem v tem smislu, da
učenec spozna, kaj je slovar, kako se rabi, zaradi preskromnega obsega pa verjetno niso priročni
za to, da bi učenci v njih dejansko iskali besede, katerih pomena ne razumejo.
Za uspešnejše doseganje temeljnega cilja sodobnega pouka, tj. razvijanja sporazumevalne
zmožnosti, bi bilo smiselno izdelati šolski slovar, namenjen osnovnošolcem ter prilagojen
njihovim zmožnostim in potrebam. To se zdi še pomembneje, ker učitelji potrjujejo, da slovar
pri pouku ni le jezikovni pripomoček, ampak pomembno didaktično sredstvo (Rozman idr.
2015).
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Ideja o potrebi po slovenskem šolskem slovarju je sicer nastala že pred več kot 15 leti, ko je
Weiss (2001) predlagal šolski slovar v treh stopnjah: »osnovnošolskega za nižjo stopnjo« (tj.
za učence 4. in 5. razreda), »osnovnošolskega za višjo stopnjo« (tj. za »zadnje razrede« OŠ –
verjetno je s tem mislil na zadnje triletje) in »srednješolskega«.
13.2 Kaj je OŠS
Ob pregledu literature lahko potrdimo spoznanje, da se v zvezi s slovarji, namenjenimi
predšolskim otrokom, učencem in tistim, ki se učijo TJ, neenotno uporabljajo razni izrazi, npr.
pedagoški, otroški, šolski slovarji, slovarji za učence (Tarp 2011; Tarp in Gouws 2012).
Odločili smo se za termin otroški šolski slovar. To bi bil enojezični razlagalni slovar, namenjen
učencem od 1. do 5. razreda oz. učencem na razredni stopnji OŠ, zato naj bi se izbira gesel, slog
pisanja pomenskih razlag, količina drugih podatkov o geslih, zgradba slovarskega sestavka,
način predstavitve in izgled slovarja razlikovali od tistih v slovarjih za odrasle. S pridevnikom
šolski izrazimo, da je slovar namenjen učencem, z otroški pa, da gre za mlajše učence oz. učence
na razredni stopnji. Analiza slovarjev je namreč pokazala, da se slovarji, namenjeni mlajšim
učencem, po vsebini in obliki razlikujejo od tistih, namenjenih starejšim učencem. Značilnosti
OŠS so, da so oblikovno privlačni, barvni in obogateni z ilustracijami oz. avdio-vizualnim
gradivom, geslovnik in besedišče sta prilagojena zmožnostim ciljnega uporabnika, pomenske
razlage so preprostejše in sestavki vsebujejo manj podatkov o besedah. V knjižnih izdajah jih
spremljajo delovni zvezki in učni listi, v elektronskih različicah pa razne rubrike in povezave z
nalogami za usvajanje besedišča in/ali za učenje rabe slovarja. Osrednja vloga OŠS naj bo
uporabna, tj. učencem naj pomaga pri razumevanju in tvorjenju besedil, s poudarkom na
razlaganju pomena besed. Obenem pa je pomembna jezikovnodidaktična vloga takega
priročnika, saj njegova raba spodbuja razvijanje sporazumevalne in v okviru te predvsem
jezikovne zmožnosti.
Glede na merila predstavljenih tipologij (Landau 2001; Atkins in Rundell 2008; Svensén 2009;
gl. pogl. 1.2) lahko opredelimo OŠS, ki je predmet naše obravnave, kot slovar, ki bi bil:
 enojezični,
 posebni,
 semaziološki,
 splošnojezikovni,
 manjšega obsega,
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 prvotno spletni,
 organiziran od besede k pomenu, tj. pomenskorazlagalni,
 namenjen uporabnikom, ki govorijo isti jezik, oz. naravnim govorcem slovenščine in
učencem, za katere je slovenščina jezik okolja,306
 namenjen mlajšim učencem, tj. učencem od 1. do 5. razreda osnovne šole oz. starim od 6
do 10 let,
 namenjen predvsem za dekodiranje, vendar tudi za enkodiranje,307
 sinhroni,
 sodobni,
 deskriptivno-preskriptivni,
 abecedni,
 ilustrirani,
 namenjen konzultaciji,
 izbirni,
 komentirajoči (razlagalni),
 akademski ali komercialni.
13.3 Ciljni uporabniki OŠS
Predlagamo, da bi bil slovar namenjen učencem od 1. do 5. razreda oz. v starosti 6–10 let.
Učenci lahko spoznajo OŠS že v 1. razredu, ker nekateri znajo brati že ob vstopu v šolo.
Dodaten razlog za to je ugotovitev, da se navada, da uporabljamo slovar, oblikuje zelo zgodaj,
in če ne usvojimo veščin za rabo slovarja, lahko kasneje kot odrasli še vedno čutimo nelagodje
pri rabi (Landau 2001). Poleg tega so D. E. Paynter idr. (2005), ki se ukvarjajo z usvajanjem
besedišča, prepričane, da naj bi učenci do 4. ali 5. razreda že imeli veliko izkušenj z rabo
slovarja.
Zaenkrat nismo predvideli, kaj bi bilo treba v takem slovarju spremeniti/prilagoditi, da bi bil čim primernejši
tudi za učence priseljence oz. za tiste, za katere je slovenščina jezik okolja.
307
V zvezi s slovarji za dekodiranje oz. enkodiranje avtorji uporabljajo več izrazov. Kadar med sprejemanjem (tj.
branjem, poslušanjem) ne razumemo besede in preverimo njen pomen v slovarju, uporabimo ta priročnik za
dekodiranje; kadar pa iščemo neznano besedo, ker bi jo radi uporabili med govorjenjem ali pisanjem, ali nas
zanima, kako se nam znana beseda uporablja v določenem sobesedilu, uporabimo slovar za enkodiranje (Jackson
2003: 84). Slovarje za dekodiranje imenujejo tudi receptivni, pasivni, slovarji za razumevanje, za enkodiranje pa
produktivni, aktivni, slovarji za produkcijo, slovarji za komunikacijo (Hartmann 2001: 78–79; Vrbinc 1999). A.
Vrbinc (1999: 335) povzema Béjointa, ki opozarja na razliko med enojezičnimi slovarji, namenjenimi tistim, ki se
učijo TJ, in maternim govorcem danega jezika. V prvih je potrebnih več informacij za enkodiranje. Idealno bi bilo,
da bi slovar ustrezal potrebam uporabnika tako za dekodiranje kot za enkodiranje, vendar je to, kot piše A. Vrbinc
(1999: 340), v praksi težko izvedljivo.
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Smiselno je, da je namenjen učencem do 5. razreda, ker je to obdobje v veliki meri skladno s
stopnjo kognitivnega razvoja (po Piagetu so otroci namreč na konkretno operativni stopnji
mišljenja do 11. leta) in z obdobjem srednjega otroštva, kot ga opredeljujejo psihologi. Ta meja
je smiselna tudi glede na slovenski osnovnošolski sistem: do 5. razreda poteka pouk na razredni
stopnji, od 6. pa na predmetni in učitelji razrednega pouka v praksi najpogosteje poučujejo
učence do 5. razreda. Poleg tega v 6. razredu pri slovenščini učenci poznajo več jezikoslovnih
izrazov in v slovarju, namenjenem njim, bi že bili potrebni razni slovnični podatki, medtem ko
so ti v slovarju, namenjenem učencem do 5. razreda, odveč. Tudi T. Rozman (2010: 260) meni,
da bi bilo dobro imeti en slovar za mlajše osnovnošolce, drugega pa za starejše osnovnošolce
in dijake.
Tarp in Gouws (2012: 345) sicer dvomita o tem, da so slovarji, namenjeni učencem v pet ali
več razredih, primerni. Kljub njunemu mnenju to, glede na zgoraj omenjene okoliščine,
predlagamo. Seveda bi bilo idealno, če bi imeli poseben slovar samo za 1. triletje, vendar je pri
tem treba upoštevati tudi finančne zmožnosti in čas nastajanja slovarja.
13.4 Namen OŠS
Ob pregledu učnega gradiva in nalog v njem smo ugotovili, da se slovar na razredni stopnji
uporablja predvsem za to, da se v njem preveri pomen besed (tudi zapis in izgovor). Učencev
ne želimo obremeniti s kopico slovničnih podatkov, ker jih veliko do 5. razreda tudi ne bi
razumeli. Smiselno je, da se počasi, ampak dosledno in sistematično seznanjajo s slovarjem,
svoje znanje o rabi te vrste priročnikov pa nadgrajujejo. Učenci na razredni stopnji bi OŠS
uporabljali predvsem za preverjanje pomena besed, njihovega zapisa in izgovora, kasneje pa bi
se druge slovarje učili uporabljati tudi za to, da v njih poiščejo razne druge (slovnične) podatke
o besedah.
Pri zasnovi OŠS torej upoštevamo osnovni namen enojezičnega slovarja, ki je, kot pravi Landau
(2001: 8–9), z besedami, ki so lahko razumljive, razložiti, kaj pomenijo druge besede, in
prikazati, kako se uporabljajo. Poudarek je predvsem na uporabni (Stabej 2009: 119; Svensén
2009: 1) in jezikovnodidaktični vlogi tega priročnika. Cilj je, da bi bil slovar čim bolj uporaben
in razumljiv za uporabnike, ob njegovi rabi pa posameznik razvija predvsem svojo
poimenovalno zmožnost.
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OŠS naj bi bil prevladujoče deskriptivni slovar, do določene mere pa tudi preskriptivni – glede
zapisa in izgovora besed, pregibnih oblik in izbora gesel. Vse našteto bi namreč temeljilo na
obstoječi knjižnojezikovni normi, tj. na tem, kar je pravopisno in slovnično pravilno v knjižnem
zbornem jeziku. Med gesli bi bile prevladujoče knjižne besede, neknjižne pa bi bile ustrezno
označene. Preskriptivnosti oz. normativnosti ne omenjamo zato, ker je ta »v slovenskem
prostoru pravzaprav privzeta slovarska lastnost« (Jemec Tomazin 2015: 314), ampak ker glede
na starost ciljnih uporabnikov tovrstnega slovarja menimo, da je prav, da imajo učenci določene
smernice v smislu predpisovanja. Pri tem ne mislimo na nasprotje prav – narobe, ampak
predvsem knjižno – neknjižno. To je v skladu z učnim načrtom za slovenščino (2011), po
katerem učenci že v 1. VIO uporabljajo izraza knjižni in neknjižni jezik, medtem ko druge
izraze, povezane z zvrstnostjo, uporabljajo v 3. VIO (poglavje 11.1.1). Učenci tako rekoč le v
šoli sistematično spoznavajo knjižni jezik, zato izbirnost lahko stopi v ospredje kasneje, ko
imajo do jezika že zrelejši in poglobljen odnos. Negativnega odnosa do preskriptivizma, ki je
značilen za angleške kritike, ne moremo kar preslikati na slovenščino, kot tudi za hrvaščino
trdita L. Hudeček in M. Mihaljević (2015). Avtorici zavračata »anglocentričn[i] vidi[k], ki
razume predpisovanje kot neznanstveni pristop k jeziku« (Hudeček in Mihaljević 2015: 299).
Trdita, da v primeru hrvaščine preskriptivizem temelji na znanstvenem raziskovanju jezika, ne
na jezikovnem občutku posameznikov, in nastaja v okviru akademskih ustanov.
13.5 Oblika OŠS
V sodobnem času se uporabljajo predvsem elektronske različice slovarjev. Prednosti teh so
številne, npr. enostavna in pogostejša raba, hitrejše in lažje iskanje, shranjevanje ogromne
količine podatkov, zvočni posnetki, videoposnetki, pogostejše posodobitve, večravninski
prikaz vsebine, povratna informacija o uporabnikih … (Landau 2001; Jackson 2003; Svensén
2009; Béjoint 2010; Lew in de Schryver 2014). Edina prednost tiskanega slovarja tako ostaja,
da naj bi si stvari bolje zapomnili, ker je iskanje po njem zahtevnejša naloga in to je boljše za
naše možgane (Nesi 1999 v Hartmann 2001; Laufer in Hulstijna 2001 v Lew in de Schryver
2014; Beech 2004), pa še to lahko ovržemo. Verjetno je za sodobne generacije otrok, ki so
navajeni rabe e-naprav, pomnjenje ob njih lažje, po drugi strani pa lahko tudi za rabo e-slovarja
pripravimo zahtevne naloge in s tem izzovemo delovanje možganov in pomnjenje.
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Na odločitev o zasnovi e-OŠS poleg vseh naštetih prednosti vpliva tudi dejstvo, da se mladi
zgodaj seznanjajo s tehnologijo in se zanjo zanimajo, zato so e-slovarji med njimi bolj
priljubljeni (Béjoint 2010: 256). Taka oblika omogoča dodatne in drugačne vsebine v
primerjavi s knjižno različico. Kot poudarja T. Rozman (2010: 260), ta ne sme biti le prenesena
knjižna oblika, ampak mora biti obogatena s privlačnimi interaktivnimi vsebinami za učenje
besedišča. Z rabo e-OŠS bi uporabnike tudi navajali na kasnejšo rabo slovarjev, namenjenih
odraslim, ki so npr. na voljo na spletnem portalu Fran. Uporabnik se ne uči le rabe slovarja kot
takega, ampak pridobiva tudi veščine za učinkovito uporabo računalniškega iskalnega orodja;
to mu omogoča, da hitro najde iskani podatek. Elektronska oblika OŠS se tudi sklada s ciljem
pouka slovenščine, ki je opredeljen v učnem načrtu (Program osnovna šola 2011), tj. s
spodbujanjem razvoja digitalne pismenosti.
Kljub naštetim argumentom, ki podpirajo zasnovo e-OŠS, izključno elektronska oblika
slovarjev ni tako samoumevna, kot bi pričakovali (Šorli 2015: 743). Rezultati ankete med
študenti neslovenisti na dveh ljubljanskih fakultetah so pokazali, da 46 % anketiranih meni, da
mora sodobni slovar obstajati v elektronski in tiskani obliki (Gorjanc 2014: 6). Rezultati naše
ankete učencev so pokazali, da izmed tistih učencev, ki uporabljajo slovar doma, uporablja ta
priročnik na računalniku 86,6 % šestošolcev in 42,2 % tretješolcev. V šoli pa se glede na
odgovore učencev slovar uporablja prevladujoče v knjižni obliki (60,8 %). Učitelji so v anketi
odgovorili, da se v šoli prevladujoče uporablja elektronska oblika slovarja (61,4 %), predvsem
od 3. do 6. razreda, uporabljajo pa tudi knjižno obliko (46,2 %). Večina učiteljev je odgovorila,
da si želijo OŠS v knjižni in elektronski različici (69,8 %); zanimivo pa je, da je delež tistih, ki
si želijo OŠS samo v knjižni obliki (21,7 %), večji od deleža tistih, ki si ga želijo samo v
elektronski (8,5 %). Učitelji so tudi navedli razloge, zakaj se jim zdi primernejša določena
oblika, in bolj se strinjamo s tistimi, ki so navedli, da je elektronska različica slovarja
uporabnejša, dostopnejša, cenejša in da se ob njej učenci učijo tudi rabe računalnika. Med
razlogi, ki so jih navedli učitelji za rabo knjižne različice, se strinjamo le s tistimi, ki so napisali,
da je ta priročnejša za delo v razredu (predvsem za delo po skupinah in tudi za individualno
rabo, ker nima vsak računalnika).
Anketirani učitelji so potrdili, da sta v učilnicah računalnik z dostopom do spleta (92,2 %) in
projektor (91,5 %). Učilnice so torej (vsaj minimalno) opremljene za rabo elektronske različice
slovarja. Tudi če je na voljo samo en računalnik, bi lahko učitelj skupaj z učenci pogledal v
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OŠS ali jim dovolil, da bi sami pogledali vanj. Onemogočeno je skupinsko delo, pri katerem bi
več skupin/več učencev lahko uporabljalo slovar naenkrat. Vendar bi tudi to učitelj lahko
organiziral, če bi pripravil različno gradivo za skupine in bi te krožile, ena izmed postaj pa bi
bila raba slovarja na računalniku. Ena izmed možnosti je še delo v računalniški učilnici. Ta je
primernejša predvsem za seznanjanje s slovarjem in za učenje rabe kot take, medtem ko je
dejanska raba zaželena kadarkoli med poukom.
Želimo si, da bi bila elektronska različica slovarja brezplačno dostopna na spletu, da bi jo lahko
uporabljalo čim več učencev ne le v šoli, ampak tudi doma. Kot kaže, bo OŠS del portala
Franček (Ahačič idr. 2015; Gabrijan 2017). Če bo ta zaživel, kot je Fran, ima dobro popotnico.
Knjižna različica bi pomenila dodaten strošek; obenem se sprašujemo, ali bi jo imeli na voljo v
vsakem razredu v več izvodih, da bi bilo (skupinsko) delo priročnejše, kot si želijo anketirani
učitelji. Verjetno se bo delo pri pouku v naslednjih letih zaradi razvoja tehnologije spremenilo
in mogoče bo v razredu na voljo več tablic; s tem bi bila raba e-slovarja priročnejša.
13.6 Zunanja zgradba OŠS
Ker se bo večina učencev prvič srečala s slovarjem, jih je treba seznaniti z njegovo zgradbo. Ta
bi bila predstavljena v uvodu oz. navodilih za rabo slovarja. V njih je treba uporabnike seznaniti
z zgradbo slovarja in slovarskih sestavkov. Tudi v navodilih je treba upoštevati spoznavne
zmožnosti ciljnih uporabnikov in skrbeti za to, da so razumljiva, pregledna in oblikovno
privlačna. Priporočljivo je ob več primerih prikazati zgradbo slovarskih sestavkov, in sicer
grafično nazorno, z okvirčki in puščicami. Kot piše Landau (2001: 150), navodila včasih
dopolnjujejo vprašanja ali naloge za uporabnika. Po vzoru Oxfordovih delovnih listov bi bilo
smiselno oblikovati take naloge, da se učenci seznanijo z OŠS. Te bi bile v pomoč učiteljem –
po eni strani bi jim olajšale pripravo na delo z OŠS, po drugi pa bi jim bile zgled/izhodišče za
tvorbo lastnih nalog. T. Rozman (2010: 74) poudarja, »da se mora delo s slovarji v šolah uvajati
postopoma, ob praktičnih vajah za reševanje jezikovnih problemov pa mora vključevati tudi
seznanjanje z obliko in funkcijo slovarjev«. Naloge bi lahko učenci občasno reševali v
računalniški učilnici.

13.7 Izbira besed za geslovnik
Sestava geslovnika je zelo pomembna; z njim sta zagotovljeni večja enotnost in doslednost,
zmanjša se vpliv individualne presoje in subjektivnih lastnosti posameznika (Žele 2009: 75).
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Nastal naj bi na podlagi korpusa, kot je v literaturi večkrat poudarjeno (Landau 2001: 286;
Atkins in Rundell 2008: 96; Béjoint 2010: 198). Ker se besedišče otrok razlikuje od besedišča
odraslih oz. pisanje za otroke se razlikuje od pisanja za odrasle (Wild idr. 2013: 190), bi
potrebovali poseben korpus z besedili za otroke, stare 6–10 let, in korpus z besedili, ki so jih
napisali otroci. Korpus Gigafida kot vir besed za geslovnik ne bi bil primeren, ker je sestavljen
pretežno iz besedil za odrasle. Prav tako ne bi bil primeren Šolar, ker so v njem pretežno
besedila učencev, ki so starejši od ciljnih uporabnikov OŠS, tj. besedila dijakov in učencev 3.
VIO, poleg tega v njem ni besedil, namenjenih učencem. Tak korpus bi moral vsebovati
besedila iz učnega gradiva, ker avtorji (npr. Atkins in Rundell 2008: 184; Béjoint 2010: 47)
omenjajo, da je geslovnik šolskih slovarjev zasnovan na besedišču, ki je v učnem gradivu vseh
šolskih predmetov.
Osnovno merilo za izbiro besede je navadno pogostost v ustreznem korpusu, ni pa edino.308 Za
OŠS bi bilo treba upoštevati tudi besede, strokovne izraze, ki se pojavljajo v učnem gradivu
vseh predmetnih področij. Sicer pa M. G. McKeown (1993: 29) meni, da bi bilo v slovar za
učence smiselno uvrstiti besede, za katere se predvideva, da njihov pomen ciljnim uporabnikom
ni znan, manj pa tiste, katerih pomen je splošno znan. Koncept hrvaškega slovarja je drugačen,
namen je, da se učenci naučijo leksikografskega razmišljanja. Z anketo tretješolcev smo
ugotovili, da so večino besed na črko G iz MPS razumeli. Naše izhodišče pa je, da je namen
OŠS razlaga neznanih besed, zato v njem ne bi bilo najpogosteje rabljenih besed. Poleg
pogostosti bi bilo treba upoštevati še dvoje: tematski vidik, tj. da se beseda uporablja v učnem
gradivu predmetnih področij in naj bi jo učenci po učnem načrtu posameznih predmetov
poznali; in jezikovni vidik, pri katerem bi upoštevali jezikovno posebnost besede, zaradi katere
bi bilo besedo smiselno uvrstiti v geslovnik, npr. težji zapis, nepredvidljiva oblika, npr. globlji,
nadomestna osnova, npr. človek – ljudje.
V Teoretičnem delu smo predlagali, da bi bilo smiselno zgraditi korpus besedil, namenjenih
učencem. Za začetek bi bila to besedila iz učbenikov in (samostojnih) delovnih zvezkov,
namenjenih učencem od 1. do 5. razreda, pri vseh predmetih. Korpus bi lahko dopolnili s
postopno nastajajočim podkorpusom besedil, ki jih učenci tvorijo v okviru pouka. Za izgradnjo
T. Rozman (2010: 143–144) je v raziskavi npr. ugotovila, da je v korpusu najpogostejša raba besede formula v
pomenu 'tekmovanje z dirkalnimi avtomobili', zato je tega izmed treh postavila na prvo mesto. Vprašanje, ali bi v
korpusu, ki bi temeljil na učbeniškem gradivu, bil ta pomen tudi najpogostejši. Verjetno bi se pokazalo, da je
najpogostejši pomen 'kratek zapis s številkami, črkami ali drugimi znaki'. Sicer pa v omenjenem primeru ne gre
za večpomenko, ampak enakoiraznico.
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pa vidimo kar nekaj omejitev, npr. vzela bi precej časa; zanjo bi potrebovali finančna sredstva;
predvidevamo, da bi imeli težave pri pridobivanju besedil, namenjenih otrokom, ker založbe
besedil ne bi hotele brezplačno odstopiti; za besedila, ki jih tvorijo učenci, bi potrebovali
soglasje učencev in staršev; določena besedila bi bilo treba pretvoriti v elektronsko obliko.
Ob dejstvu, da ustreznega korpusa v slovenščini žal še nimamo in da bi bila izgradnja
primernega časovno dolga in povezana s finančnimi stroški, predlagamo, da bi besede za
geslovnik črpali iz potrjenih učbenikov in (samostojnih) delovnih zvezkov za vse predmete od
1. do 5. razreda OŠ. Tudi v Prvem školskem rječniku hrvatskoga jezika so obravnavane besede,
ki se uporabljajo v učbenikih od 1. do 3. razreda (Čilaš Šimpraga idr. 2008: v). Izpisovanje
besed iz tega gradiva se nam zdi izvedljivo, čeprav bi bilo zamudno. Dva učitelja v anketi sta
napisala, da z učenci v slovarju preverjajo besede iz beril. Da bi zajeli besedišče iz umetnostnih
besedil, bi bilo treba izpisati še besede iz beril. S tem bi bil geslovnik bolj uravnotežen, vendar
tudi precej obsežnejši.
Pojmi, ki jih morajo učenci pri določenem predmetu usvojiti, se v različnih kompletih učnega
gradiva ponavljajo, zato bi bilo dovolj, če bi izpisovali besede iz naključno izbranih, torej z
žrebom bi izbrali po en učbenik in delovni zvezek (ali namesto tega samostojni delovni zvezek,
če obstaja; v primeru slovenščine še po eno berilo) za posamezni predmet v posameznem
razredu.
Obseg geslovnika je težko napovedati. Ugotovili smo, da so obstoječi slovenski OŠS
preskromni po obsegu (okrog 1.000 gesel oz. manj), hrvaški slovar ima 2.500 gesel, vendar je
namenjen le učencem 1. in 2. razreda, Weiss (2001: 181) ob primerih nekaterih tujih slovarjev
navaja obseg od 1.000 do 3.000 gesel. Oxfordovi slovarji, namenjeni učencem, starim 8–11 let,
imajo od 30.000 do 50.000 gesel. Ocenjujemo, da bi bilo v OŠS 30.000 gesel. Glede na to, da
bi bil slovar v elektronski obliki, to ne bi predstavljalo težav pri obsegu.
Glede na raznovrstnost besed, ki jih po podatkih učiteljev pri pouku iščejo učenci v slovarju,
vseh v OŠS zagotovo ne bi našli. Za katerikoli slovar na splošno ne smemo biti prepričani, da
so v njem vse besede. Rezultati nekaterih raziskav so namreč pokazali, da mnogi ljudje
verjamejo, da so v slovarju vse besede določenega jezika (Snell-Hornby 1987 v Cowie 1999:
184; Urdang 1997: 77 v Béjoint 2010: 235). Da je slovar zbirka knjižnih besed oz. zbirka
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vseh/slovenskih besed, je menilo tudi 29,8 % tretješolcev, ki smo jih anketirali. Primerno pa je,
da učenci v slovarju najdejo čim več besed, ki jih iščejo. Namreč, če večkrat ne najdejo iskane
besede, slovarja ne bodo več uporabljali. Pri tem jim lahko v določenih primerih pomaga učitelj
tako, da premišljeno izbira načine razlaganja pomena besed. Zagotovo se lahko vnaprej pripravi
in ob obravnavi nekega besedila predvidi, katerih besed učenci ne bodo razumeli. Tako bi lahko
vnaprej preveril, ali so te besede v OŠS. Če bi bile, bi nato pri pouku spodbujal učence k rabi
slovarja, sicer pa bi predlagal kateri drug način razlaganja pomena. V anketi učiteljev so ti
namreč odgovarjali, da pri pouku razlagajo pomen besed na različne načine, in sicer
najpogosteje razloži pomen besede učenec, ki besedo pozna. Drugi načini razlaganja pomena
so še, da ga razloži učitelj s svojimi besedami ali pa uporabi besedo v drugem sobesedilu in
učenci si pomagajo z razlago v učbeniku ali delovnem zvezku. Manj pogosto uporabljajo za
preverjanje pomena slovar, najmanj pogosto pa morajo učenci ugotoviti pomen besede za
domačo nalogo.

13.8 Besedne vrste in zaznamovanost
V OŠS bi bili kot gesla samostalniki, glagoli, pridevniki in prislovi. Odločitev o uvrščenosti
omenjenih besednih (pod)vrst v OŠS podpira navedba učiteljev v anketi, katere besede iščejo
učenci v slovarjih. Med navedenimi je bilo največ samostalnikov, nato glagolov in pridevnikov,
precej manj prislovov. Ugotovili smo, da so v slovenskih OŠS prevladujoče samostalniki,
sledijo pridevniki in glagoli, v nekaterih še prislovi in posamezni primeri drugih besednih
(pod)vrst, npr. števniki. Tudi v korpusu spisov učencev je glede na besede v osnovni obliki
največ samostalnikov (1.241), sledijo jim glagoli (661) in pridevniki (372), prislovov je manj
(209),309 še manj pa je ostalih besednih vrst (predlogov, veznikov, medmetov in členkov). Kljub
temu da je tudi prislovov v primerjavi s samostalniki, glagoli in pridevniki manj, bi jih uvrstili
v geslovnik OŠS, ker so predmetnopomenske besede.
V geslovnik bi uvrstili predvsem knjižne besede. Če bi bile v gradivu tudi neknjižne, bi bile te
v OŠS označene. Ker učenci v 1. in 2. VIO ločujejo le med knjižnim in neknjižnim jezikom,
podrobnejše zvrstno-slogovne zaznamovanosti ne bi bilo. Osnova za določanje (ne)knjižnosti
bi bil SSKJ 2. Kot knjižne bi razumeli tiste besede, ki so v SSKJ 2 brez kvalifikatorja.
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V jeziku je na splošno prislovov manj kot samostalnikov.
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Neknjižnost seveda ne pomeni prepovedane rabe, ampak uporabniku sporoča, da je raba takih
besed omejena na določene sporazumevalne okoliščine.
13.9 Prozodične lastnosti
V elektronski različici OŠS bi bila izgovarjava zvočno posneta. Ob geslu oz. na desni strani
zaslona ob njej bi bila ikona, npr.

, kot je že v eSSKJ, in ob kliku nanjo bi učenec slišal

knjižni izgovor gesla in pregibnih oblik, navedenih ob njem. Izgovor pregibnih oblik se nam
zdi smiseln predvsem zaradi besed s premičnim, npr. mêdved – medvéda, ali mešanim
naglasnim tipom, npr. stvár – stvarí, in deležnikov na -l za ženski spol, npr. (je) pisála. Če sta
v knjižnem zbornem jeziku ustrezni dve varianti izgovora, bi bili posneti obe, npr. nalóga,
náloga. Dvojnice v izgovoru sicer pomenijo dodatno podatkovno obloženost, po drugi strani pa
učencem, ki se šele spoznavajo s knjižnim jezikom, dopuščajo večjo izrazno svobodo in stik z
njihovim narečjem oz. pokrajinskim pogovornim jezikom, npr. učencem iz vzhodne Slovenije
je zaradi izgovora v pokrajinskem pogovornem jeziku različica náloga bližja. Pri izgovoru bi
upoštevali SP.
Geslo ne bi bilo opremljeno z naglasnim znamenjem, ker ciljni uporabniki po učnem načrtu še
ne poznajo pomena teh znamenj. Mesto naglasa, naglašeni samoglasnik in njegovo trajanje
morajo poznati učenci v 3. VIO. Za učence od 1. do 5. razreda je pomembno predvsem
uporabno znanje, tj. kako besedo izgovorimo, to pa bi slišali na posnetku.
Če bi OŠS kasneje izšel tudi v tiskani različici, bi mu lahko priložili DVD s slovarjem v
elektronski obliki in na njem bi bila posneta izgovarjava, kot je to pri Prvem školskem rječniku
hrvatskoga jezika. V sami knjižni različici pa učenci ne bi mogli preverjati izgovora.
13.10 Slovnični kvalifikatorji in pregibne oblike
V slovarskih sestavkih v OŠS ne bi bilo slovničnih kvalifikatorjev. Za to smo se odločili na
podlagi učnega načrta za slovenščino (Program osnovna šola 2011): v 1. in 2. VIO je poudarek
na uporabnem znanju in praktičnem obvladovanju slovnice; jezikoslovne izraze samostalnik,
pridevnik, moški, ženski in srednji spol, ednina, dvojina, množina, edninski, množinski
samostalnik morajo poznati učenci v 5. razredu, izraza glagol (sedanjik, preteklik, prihodnjik,
nedoločnik, namenilnik) in prislov ter sklone pa v 6. razredu. Večina ciljnih uporabnikov torej
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ne pozna izrazov, povezanih z besedno vrsto in spolom, zato bi bili taki slovnični kvalifikatorji
odveč. Poleg tega bi bil OŠS namenjen predvsem razlagi pomena besed, ne iskanju/preverjanju
slovničnih podatkov v njem.
V Prvem školskem rječniku hrvatskoga jezika je pri samostalniškem geslu navedena še oblika
v množini, npr. čarapa, čarape. Podobno je množinska oblika navedena v sestavkih angleških
slovarjev, npr. v slovarjih WILD, Word Explorer Children's Dictionary, Oxford First
Dictionary, Oxford Junior Illustrated Dictionary, Oxford Junior Dictionary. V slovenščini bi
morali navesti obliko v dvojini in množini. To bi bilo koristno predvsem zaradi samostalnikov,
pri katerih se osnova spremeni, npr. volkovi, drevesa, papirji, zrezki, otroci, ki imajo
nadomestno osnovo, npr. ljudje, ali v imenovalniku dvojine/množine drugačno končnico od
pričakovane, npr. zobje. Pred oblikama bi bil simbol z dvema oz. tremi pikami. Pri neštevnih
edninskih samostalnikih bi se ponovila osnovna oblika, pred njo pa bi bil simbol brez pik.
Pri pridevniku bi bila navedena primernik in presežnik, npr. pogumen, pogumnejši,
najpogumnejši. Oblik za spol ne bi navajali, ker menimo, da učenci pri uporabi s tem nimajo
težav. V Prvem školskem rječniku hrvatskoga jezika so sicer navedene oblike za vse tri spole,
ni pa oblik za stopnjevanje pridevnika, npr. brz, brza, brzo 'hiter, hitra, hitro'.
Pri glagolih bi bile poleg nedoločnika navedene še oblike za sedanjik, preteklik in prihodnjik,
in sicer za 1. osebo ednine, ker se nam zdi, da se s to učenci najbolj identificirajo, npr. pisati –
pišem, pisal/pisala sem, pisal/pisala bom, z oblikovnega vidika pa se pri drugih oblikah glede
na spol in število spremeni le končnica deležnika -l, npr. pisali so. Pri glagolih, pri katerih
oblika za 1. osebo ednine ni smiselna, bi bile oblike za 3. osebo ednine srednjega spola, npr.
deževati – dežuje, deževalo je, deževalo bo. Čeprav morajo učenci izraze, povezane s časom,
poznati šele v 6. razredu, so te oblike koristne zaradi uporabnega znanja. Oblik za velelnik ne
bi dodajali, ker menimo, da se v primerjavi s preteklikom/prihodnjikom redkeje uporabljajo,
poleg tega se velelnik pri pouku obravnava šele v 7. razredu.
Pri prislovih bi bilo geslo, pri načinovnih bi navedli še obliki za stopnjevanje, npr. hitro, hitreje,
najhitreje.
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Da bi bil sestavek preglednejši, bi bile oblike (ne glede na to, katere besedne vrste je geslo)
napisane pod geslom, ne takoj za njim, npr.
brisati
brišem, brisal/brisala sem, brisal/brisala bom

13.11 Pomenske razlage
Pomenske razlage so najpomembnejša sestavina slovarskega sestavka. V raziskavah se pogosto
osredotočamo na nekaj pomenskih razlag; izmed več izberemo le nekaj takih, ki niso ustrezne,
in jih komentiramo (npr. naša analiza slovarjev; McKeown 1993; Rozman 2010). Tako ne
moremo trditi, da so v določenem slovarju pomenske razlage na splošno neprimerne, zagotovo
pa se med vsemi najdejo take, ki so manj ustrezne. Avtorji (McKeown 1993; Rozman 2010; De
Schryver in Prinsloo 2011) pišejo o tem, da so neprimerne, prezahtevne, težko pa je določiti,
kakšne naj bi bile. Omenjajo nekaj načel, med njimi ti, da je bolje težiti k temu, da so enostavne
kot zapletene, in da je primernejši neposrednejši način izražanja (npr. McKeown 1993; Rozman
2010; De Schryver in Prinsloo 2011).

Pomenske razlage bi bile v obliki povedi in bi temeljile na leksikografskih. Kadar bi bilo to
smiselno, bi bile sopomenske.310 Izhajali bi iz pomenskih razlag v SSKJ 2, vendar bi bile te
poenostavljene oz. prilagojene.
Pri razlaganju pomena samostalnikov bi se na začetku ponovila beseda, ki je geslo, tej bi sledili
glagol biti, nato nadpomenka in razločevalne lastnosti, npr. hiša – Hiša je stavba, v kateri živijo
ljudje.
Pri glagolih bi ponovljenemu geslu sledil glagol pomeni, nato nadpomenka v nedoločniku, npr.
dojiti – Dojiti pomeni hraniti dojenčka z materinim mlekom.
prečkati – Prečkati pomeni iti na drugo stran.
lagati – Lagati pomeni govoriti nekaj, kar ni res.

310

Npr. Zalučati pomeni vreči. ali Naglo pomeni hitro.
292

Pri pridevnikih bi se na začetku pomenske razlage ponovilo geslo, nato bi se ta nadaljevala s
tak, ki je/ni/ima, npr.
škrbast – Škrbast je tak, ki je brez enega ali več zob.
bel – Bel je tak, ki je take barve kot sneg.

Pri prislovih bi bile pomenske razlage tega tipa, npr.
jeseni – Jeseni pomeni takrat, ko je jesen.
Pri predlogih smo skušali upoštevati rezultate ankete učencev; ti so pokazali, da so tretješolci v
razlagah pomena besed škrbast, prečkati in jagoda na začetku ponovili besedo in nadaljevali z
glagolom pomeniti, tj. Škrbast pomeni, da …, Prečkati pomeni, da …, oz. pri samostalniku biti,
tj. Jagoda je … V svojih razlagah so prevladujoče uporabljali oblike za 2. os. ednine.
Zavedamo se, da jih zdaj opredeljujemo precej na splošno, na konkretne težave pa bomo naleteli
ob dejanski sestavi OŠS.

13.12 Zgledi
Pomenski razlagi bi sledili zgledi v obliki povedi. Menimo, da si učenci na podlagi povedi lažje
predstavljajo rabo kot ob zgledu v obliki besedne zveze. Zgledi prikažejo rabo besede v
določenem pomenu, dopolnjujejo in nadgradijo pomensko razlago ter obenem prikazujejo
podatke o kolokacijah in slovnične podatke (Landau 2001: 208; Drstvenšek 2003: 77).
Uporabniku pomagajo pri tem, da beseda vstopi v njegovo aktivno besedišče. Viri za zglede bi
bili korpus, na podlagi katerega bi nastal OŠS, oz. učno gradivo, SSKJ 2 in korpus Gigafida,
vendar bi primere po potrebi prilagodili. Svensén (2009: 284) mdr. meni, da so avtentični zgledi
manj uporabni v slovarjih za začetnike; za to je več razlogov, npr. navadno so daljši od
uredniških; včasih so v njih besede ali besedne zveze, ki so težje od razlagane, ali pa so v njih
lastna imena (Cowie 1999: 135; Landau 2001: 307). Po mnenju Rundella (1998 v Svensén
2009: 285) bi ubrali srednjo pot: če bi v korpusu/gradivu našli naravne in tipične primere, ki
jasno kažejo to, kar je potrebno, bi jih uporabili, sicer bi jih prilagodili. Poseganje v primere je
smiselno tudi zato, ker bi učenci ob OŠS razvijali svojo jezikovno zmožnost, zato naj bi bili
zgledi jezikovno pravilni in slogovno ustrezni.
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13.13 Obravnava večpomenk in enakoizraznic
V OŠS bi težili k temu, da je v večini slovarskih sestavkov ena pomenska razlaga, in sicer tista,
ki bi bila za ciljnega uporabnika najrelevantnejša oz. najuporabnejša.311 V BN se npr. zdi drugi
pomen besede bradlja (kot gozdarski termin) – Bradlja je enoročna tesarska sekira. glede na
potrebe uporabnika odveč. Zagotovo pa bi bilo v nekaterih primerih treba predstaviti več
pomenskih razlag, tudi zato, ker morajo učenci v 5. razredu ločevati več pomenov iste besede;
v katerih primerih in koliko pomenov, bi bilo treba presojati ob izbiri geslovnika, ki bi temeljil
ali na korpusu ali na besedilih v učbenikih in (samostojnih) delovnih zvezkih za vse predmete
od 1. do 5. razreda.
V slovarskem sestavku večpomenke bi bile različne pomenske razlage oštevilčene, zaradi večje
preglednosti bi bila vsaka v novem odstavku. Če bi bila v slovarskem sestavku ilustracija, bi
morala biti ob vsaki pomenski razlagi, ne le ob eni, če bi pomen bilo mogoče ilustrirati; v
nasprotnem primeru lahko vpliva na nerazumevanje, kot se je izkazalo ob primeru hudournik v
anketi učencev.

Predlagamo, da bi bile enakoizraznice obravnavane v istem sestavku. To naj bi bilo za
uporabnika namreč razumljivejše in prijaznejše, zato šolski slovarji in slovarji za učence TJ
danes pogosto ne ločujejo več med večpomenkami in enakoizraznicami, ampak vse pomene
predstavljajo skupaj v enem slovarskem sestavku (Landau 2001: 101; Krek idr. 2013: 73). Ne
smemo namreč pričakovati, da imajo uporabniki, sploh pa ne mlajši osnovnošolci, toliko znanja
o etimologiji, da bi ločevali med nesorodnimi pomeni. Ob pregledu slovenskih OŠS smo
ugotovili, da večpomenke in enakoizraznice niso enotno obravnavane. Znotraj posameznega
slovarja so nekatere enakoizraznice obravnavane kot:
 večpomenke v enem slovarskem sestavku:
o v MPS npr. hudournik, hraniti, čelo (kot čélo in čêlo);
o v MS npr. kit, krmilo, mlaj, model, pristajati, prst, rak, tuš, vila, gol (kot gòl in
gól);
o v BN npr. bob, bradlja, film, gož, svišč, parkelj, med, avgust (kot ávgust312 in
avgúst);

311
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To bi določili na podlagi podatkov iz ustreznega korpusa.
Zastarelo 'burkež, klovn'.
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 ali v ločenih slovarskih sestavkih.
o v MPS npr. gòl in gól, krilo, klóp in klòp;
o v MS npr. péčka – pečkà, tòp (sam.) – tòp (prid.), púst (sam.) – púst (prid.).;
o v BN npr. órglar in orglár, lêv in lév.
Kot smo napisali v Teoretičnem delu, bi bila obravnava enakoizraznic, ki pripadajo isti besedni
vrsti, npr. krilo, v enem slovarskem sestavku po zgledu angleških slovarjev za učence TJ kljub
drugačni slovarski tradiciji v slovenščini sprejemljiva. V ločenih slovarskih sestavkih pa bi bile
obravnavane tiste enakoizraznice, ki pripadajo različnim besednim vrstam, npr. pust (kot
samostalnik in kot pridevnik), so samostalniki različnega spola, npr. pot (kot samostalnik
ženskega spola in samostalnik moškega spola), ali so enakopisnice, npr. čélo – čêlo, ker so
pregibne oblike teh besed ali njihova izgovarjava različne.
Po učnem načrtu za slovenščino učenci v 5. razredu usvajajo pojma enopomenka in
večpomenka ter »navajajo pomene večpomenske besede in jih ponazarjajo v povedih«
(Program osnovna šola 2011: 27), ne ločujejo pa med večpomenkami in enakoizraznicami. To
bi učenci lahko usvajali kasneje, ob rabi šolskega slovarja ali SSKJ 2 in tako nadgrajevali svoje
znanje.
Razlikovanje med enakoizraznicami z vidika ciljnih uporabnikov OŠS ni bistveno. To je težko
in tudi odrasli včasih težko presodi, ali gre pri več pomenih neke besede za pomensko sorodnost
ali ne. Menimo, da so napake tudi v SSKJ, npr. nesorodna pomena besede formula ('z
dogovorjenimi znaki izraženi odnosi, zakonitosti med stvarmi ali pojmi, obrazec' in
'avtomobilska dirka s posebej prirejenimi nizkimi dirkalniki s širokimi kolesi, ki dosegajo
visoke hitrosti') sta predstavljena v istem sestavku.

13.14 Stalne besedne zveze
Stalne besedne zveze, npr. rojstni dan, gozdni sadež, ne bi bile samostojna gesla, ker to ni
običajno za slovenske slovarje. Bile bi ob koncu sestavka, tipografsko ločene (za določenim
simbolom in napisane z drugo barvo pisave) od drugega dela sestavka. Navedene bi bile v
slovarskih sestavkih, v katerih bi bilo geslo jedro besedne zveze, tj. rojstni dan v sestavku z
geslom dan (primer v pogl. 13.20.1).
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13.15 Frazemi
Frazemi se po učnem načrtu sistematično obravnavajo v 7. razredu,313 pregled učnega gradiva
za pouk slovenskega jezika pa je pokazal, da so naloge, v katerih naj učenci razlagajo njihov
pomen, že v gradivu za 2. razred, številčnejši pa so v gradivu od 4. razreda dalje.
O frazemih pri pouku slovenščine je pisala E. Kržišnik (1994). Opredeljuje jih z naslednjimi
osnovnimi lastnostmi: večbesednost, stalnost (oblike in pomena), neizpeljivost pomena celote
iz pomenov sestavin in ekspresivnost. Omenja, da se uporabljajo v umetnostnih in
neumetnostnih besedilih; njihov učinek je, da besedilo poživijo in spodbujajo bralčevo
pozornost. Pogosto so v poljudnoznanstvenih besedilih v revijah, v učbenikih pa zelo redko. V
vsakdanjem sporazumevanju so pogostejši v močno čustveno obarvanih govornih položajih,
npr. pri igri s kartami, v šalah, v šoli pa učenci prevladujoče rabijo frazeme z negativno
vrednostno oznako sogovornika. V umetnostnih in publicističnih besedilih so pogoste
frazeološke prenovitve in za njihovo razumevanje »je treba poznati izhodiščno obliko in pomen
frazema, sicer prenovitev ne more biti prepoznana in ne učinkuje« (prav tam: 98). Razumevanje
prenovitev je za učence na razredni stopnji zelo zahtevno, vendar so te pogoste v umetnostnih
besedilih zanje (tudi v reviji Ciciban), zato je primerno učence nanje opozoriti in jim jih
pomagati razumeti (prav tam). Tudi E. Cabassut (1997: 9–11) piše, da so frazemi pogosti v
raznih besedilih – tako v sodobni književnosti za otroke kot v klasičnih pravljicah, v reklamah,
jeziku staršev, v revijah za otroke, v novejših učbenikih za poučevanje jezika in v televizijskih
oddajah. Zanje je značilno, da so otrokom privlačni in zabavni (Kržišnik 1994: 99); so humorni
in so »most na poti do sveta otrok« (Cabassut 1997: 10).
Več avtoric (npr. Kržišnik 1994; Blažić 1997; Cabassut 1997; Häcki Buhofer 2004) predlaga,
da naj se frazemi obravnavajo pri pouku. A. Häcki Buhofer (2004: 161) meni, da spadajo v
besedila in učbenike vseh stopenj. E. Cabassut (1997: 14) je z raziskavo med predšolskimi
otroki ugotovila, da ti lahko razumejo frazeme, jih razlagajo, spreminjajo, uporabljajo in se jih
učijo, zato tudi ona predlaga, da naj bi se poučevali pri jezikovnem pouku (maternega jezika in
tujih jezikov). E. Kržišnik (1994: 99) pa poudarja, da to ni omejeno le na predmet slovenščina,

A. Häcki Buhofer (2004: 159–160) piše, da se frazemi tudi v učbenikih za nemščino sistematično obravnavajo
v 6. ali 7. razredu, prej pa zelo redko zaradi prepričanja, da jih učenci niso sposobni razumeti. Po mnenju Burgerja
(1997 v Häcki Buhofer 2004: 160) pa se je Piagetovo prepričanje, da otroci niso sposobni razumeti frazemov pred
10. oz. 12. letom, izkazalo za napačno.
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ampak so frazemi zaradi pogostosti v poljudnoznanstvenih besedilih primerni za obravnavo
tudi pri spoznavanju okolja.
Ne glede na to, da se po učnem načrtu za slovenščino sistematična obravnava frazemov
predvideva v 7. razredu, se ti uporabljajo že v učnem gradivu od 2. razreda dalje, otroci vseh
starosti pa se z njimi srečujejo v umetnostnih in neumetnostnih besedilih (pri slednjih zlasti v
poljudnoznanstvenih in v reklamah). Čeprav njihovega pomena ne moremo razbrati iz pomenov
posameznih sestavin, jih tudi učenci, mlajši od 12 let, ob ustrezni pomenski razlagi razumejo
in znajo uporabljati.
Frazemi bi bili v OŠS vključeni, ker njihov pomen ni predvidljiv, ampak se jih moramo naučiti;
ker se preverjanje razumevanja njihovega pomena pojavlja v učnem gradivu za 1. in 2. VIO;
ker se frazemi in njihove prenovitve uporabljajo v umetnostnih in neumetnostnih besedilih,
namenjenim otrokom razredne stopnje; ker so otrokom privlačni in zabavni in ker jih z malo
truda tudi razumejo (Béjoint 2010; Kržišnik 1994; Blažić 1997; Caabassut 1997). V slovarju bi
bili tisti, ki so zvrstno nezaznamovani, ne pa zvrstno/časovno zaznamovani kot npr. pogovorni,
pokrajinsko pogovorni, nižje pogovorni, narečni, zastareli.
Frazeološke enote so običajno v frazeološkem gnezdu na koncu sestavka (prim. Kržišnik 2009
v pogl. 2.2). V skladu s tem predlagamo, da bi bili frazemi v OŠS v posebni rubriki oz. gnezdu,
navedenem za stalnimi besednimi zvezami. Ker e-oblika ne predstavlja prostorskih omejitev in
ker bi bilo tako iskanje učencem lažje, predlagamo, da bi bil posamezni frazem v sestavkih vseh
predmetnopomenskih besed, ki jih vsebuje. Tako bi bil npr. pregovor Ko mačke ni doma, miši
plešejo naveden v sestavkih z gesli mačka, doma, miš, plesati.

13.16 Ilustracije
Ena izmed osnovnih značilnosti, po katerih se slovar, namenjen mlajšim uporabnikom, loči od
tistih, namenjenih odraslim, so ilustracije. Te v slovarju niso samo zato, da priročnik izgleda
privlačnejši, ampak tudi dopolnjujejo pomensko razlago. Bolj ko je slovar osnovni ali
pedagoški, koristnejše so, mdr. tudi zato, ker si otrok ob njih lažje kot samo na podlagi
pomenske razlage predstavlja neko stvar, ki je prej še nikoli ni videl (Landau 2001: 146–147;
Svensén 2009: 300). V OŠS bi težili k temu, da bi bila v vsakem slovarskem sestavku ilustracija
oz. fotografija. Pri več pomenskih razlagah v enem sestavku predlagamo, da bi bila ilustracija
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ob vsaki, če bi bilo ilustriranje pomena seveda mogoče, da bi bilo razumevanje lažje. Ilustracije,
sploh za prikaz podpomenk, bi bile tudi v rubriki Besediščnik; v tej bi bile v okviru sestavkov
nekaterih gesel navedene nad- in podpomenke (pogl. 11.1.2 in 13.17).

13.17 Nadpomenke
Ob pregledu učnega gradiva za slovenščino smo ugotovili, da je v njem precej nalog, v katerih
učenci iščejo nad- oz. podpomenke, in s tem razvijajo svojo poimenovalno zmožnost, tj. širijo
svoje besedišče (pogl. 11.1.2 in 12.5). Predlagamo, da bi bila del sestavka rubrika Besediščnik,
v kateri bi pri nekaterih geslih navedli podpomenke, npr. za skupine orodje, listavec, iglavec,
barva, bolezen, roža, letni čas, oblačilo, glasbilo, poklic, šport, plazilec, obuvalo, žuželka,
pohištvo, prevozno sredstvo, sadje, zelenjava, obrok, orožje, čutilo, del telesa, mesec v letu,
prst. Za to, da bi določili, pri katerih geslih bodo navedene, bi si pomagali z učnim gradivom.
Izhajali bi iz vsebine pri vseh predmetih, npr. pri glasbeni umetnosti učenci spoznavajo glasbila,
pri spoznavanju okolja se učijo/pogovarjajo o letnih časih, listavcih, iglavcih ipd.
V isti rubriki bi lahko, prav tako na podlagi učnega gradiva, pri določenih geslih dopisali
sopomenke in/ali protipomenke. Sopomenka bi lahko bila sicer napisana v pomenski razlagi,
npr. za razlago in pred piko, zagotovo v primerih, v katerih je geslo slogovno zaznamovano,
kot dajemo kasneje za zgled (pogl. 13.20.1), npr. Kokica je zrno koruze, ki ob segrevanju poči
in se napihne; pokovka. Podobno so sopomenke navedene za pomensko razlago v SSKJ, npr.
moder – sposoben prodorno misliti in ustrezno ravnati; preudaren, pameten.
13.18 Seznam krajšav
Del OŠS bi bil seznam krajšav, čeprav morajo učenci po učnem načrtu za slovenščino ta
jezikoslovni izraz poznati šele v 6. razredu. Razlogov za uvrstitev krajšav v OŠS je več: po D.
E. Paynter idr. (2015: 16) učenci že v 2. in 3. razredu širijo svoje besedišče tudi s krajšavami,
ki jih srečujejo v zapisanih besedilih (pogl. 7.1.1); učenci nanje naletijo pri več predmetih in
njihov zapis vpliva na razvijanje pravopisne zmožnosti (pogl. 11.1.4); naloge s krajšavami so
že v učnem gradivu za 5. razred (pogl. 12.5). Krajšave ne bi bile del geslovnika, ampak bi bil
seznam na voljo na posebni povezavi. V njem bi bile kratice, okrajšave in simboli (vključno za
mere in uteži), ki se pogosto uporabljajo. Vir zanje bi bili učbeniki in (samostojni) delovni
zvezki za vse predmete od 1. do 5. razreda.
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13.19 OŠS kot del spletnega portala
T. Rozman idr. (2015: 162) ugotavljajo, da slovar v »šolski praksi ni le priročnik, ki daje
informativno-normativne podatke o jeziku, ampak je tudi pomembno didaktično sredstvo«.
Predlagajo izdelavo spletnega portala, na katerem bi se slovarske vsebine dopolnjevale z
drugimi jezikovnimi (slovničnimi in pravopisnimi) vsebinami in bolj »šolskimi« razlagami,
kvizi in nalogami …
Če bi bil OŠS del spletnega didaktičnega portala, bi lahko kasneje ob njem ustvarili razne
didaktične naloge in igre, npr. besedne igre, uganke, šale, križanke, besedne mreže, ker so te za
razvijanje poimenovalne zmožnosti oz. za usvajanje besedišča učinkovite in med učenci
priljubljene (Paynter idr. 2002; Rot Vrhovec 2016). Ob njem bi lahko oblikovali rubrike za
razvijanje jezikovne zmožnosti, npr. uporabniku razumljive razlage jezikovnih posebnosti in
pravopisne namige.
Prepričani smo, da bi OŠS spodbujal aktivno dejavnost učencev. Ti bi ga lahko uporabljali
samostojno (tudi doma), v paru ali v skupinah ob sodelovalnem učenju. Kasnejša morebitna
interaktivna zasnova slovarja z didaktičnimi nalogami in igrami bi pri učencih spodbujala
zanimanje za jezik, razmišljanje o njem in njegovo bolj sproščeno rabo. Treba pa je tudi
ozavestiti učitelje, da je raba slovarja pomembna pri vseh predmetih, ne le pri slovenščini. Ob
nastanku OŠS bi se morale spremeniti naloge v učnem gradivu tako, da bi se spodbujala raba
tega priročnika, ne SSKJ. Učenci bi se najprej seznanili z OŠS, kasneje pa bi svoje znanje rabe
slovarjev nadaljevali z zahtevnejšimi priročniki, šolskim slovarjem, če bo nastal, in nato s SSKJ
oz. priročniki na portalu Fran. Delo oz. pouk bi morali v tem smislu prilagoditi tudi učitelji. Z
nastankom OŠS bi obstajala možnost postopne obravnave slovarjev, primerne zmožnostim
učencev.

13.20 Primeri slovarskih sestavkov
Pripravili smo nekaj vzorčnih slovarskih sestavkov za vsako besedno (pod)vrsto, ki naj bi bila
v OŠS. Gesla smo izbrali iz korpusa spisov učencev in izmed besed, za katere so učitelji navedli
v anketi, da jih z učenci iščejo v slovarju. Pripravili smo slovarske sestavke z eno- in
večpomenkami. Izhodišče za pomenske razlage sta SSKJ 2 in SP, vendar so te poenostavljene,
prilagojene ali pa smo jih tvorili na novo. Zgledi so prav tako iz SSKJ 2, SP ali iz korpusa spisov
učencev, vendar v vseh primerih prilagojeni. Ilustracije/fotografije so s spleta.
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V OŠS bi težili k temu, da je čim več besed, ki so v pomenskih razlagah ali zgledih, tudi gesel.

13.20.1

Samostalniki

panj
panja

panji

Panj je zaboj, v katerem živijo čebele.
V panju smo videli čebele, trote in matico. / Čebele letajo iz panja.

vila
vili

vile

1. Vila je velika hiša z vrtom.
Živijo v vili ob morju.
2. Vila je izmišljeno žensko bitje, ki ima čarobno moč.
Vila je čarala čarobno vreme.

kokica
kokici

kokice

neknjižno: Kokica je zrno koruze, ki ob segrevanju poči in se
napihne; pokovka.
Ob gledanju filma sva jedla kokice.

dan
dneva

dnevi

1. Dan je čas 24 ur, ki traja od polnoči do polnoči.
Leto ima 365 dni.
2. Dan je čas svetlobe od sončnega vzhoda do zahoda.
Ves dan se že potepa.
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■ Rojstni dan je dan, na katerega se je nekdo rodil in ki ga praznuje vsako leto. Kdaj imaš
rojstni dan?
■ Dan odprtih vrat je predstavitev dela kake ustanove v tej ustanovi na določen dan. V vrtcu
so priredili dan odprtih vrat.
■ Biti kot dan in noč pomeni zelo se razlikovati. Brata sta kot dan in noč.
Besediščnik
dnevi v tednu: ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek, sobota, nedelja

13.20.2

Glagoli

huškniti
hušknem, sem hušknil/sem hušknila, bom hušknil/bom hušknila

Huškniti pomeni hitro in s šumom se premakniti.
Ptice so hušknile z drevesa.

zalučati
zalučam, sem zalučal/sem zalučala, bom zalučal/bom zalučala

Zalučati pomeni vreči.
Žogo je zalučala visoko v zrak.

izleči
izleže, je izlegel/je izlegla, bo izlegel/bo izlegla

Izleči pomeni izločiti jajčece ali jajce zaradi razmnoževanja.
Ptica izleže navadno po štiri jajca.
izleči se
Izleči se pomeni začeti živeti ob prihodu iz jajčeca ali jajca.
Izleglo se je pet piščancev. / Iz jajčec se izležejo ličinke.
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13.20.3

Pridevniki

moder
bolj moder, najbolj moder

1. Moder je tak, ki je take barve kot nebo.
Ima modre oči.
modrejši, najmodrejši

2. Moder je tak, ki je pameten.
Njegov nasvet se mu je zdel moder.

bistroumen
bistroumnejši, najbistroumnejši

Bistroumen je tak, ki je pameten.
V razredu je veliko bistroumnih učencev.

obubožan
bolj obubožan, najbolj obubožan

Obubožan je tak, ki je postal reven in ubog.
Sosedje bodo pomagali obubožani družini.

13.20.4

Prislovi

hudomušno
hudomušneje, najhudomušneje

Hudomušno pomeni šaljivo in nagajivo.
Hudomušno se ji je nasmehnil.
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naglo
Naglo pomeni hitro.
Čas naglo beži.

pozimi
Pozimi pomeni takrat, ko je zima.
Pozimi se smučamo.
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IV SKLEP
Po zgledu Prvega školskega rječnika hrvatskoga jezika (Čilaš Šimpraga idr. 2008) in po
izkušnjah pri poučevanju študentov, bodočih učiteljev razrednega pouka, se je porodila zamisel
o zasnovi slovarja, namenjenega učencem v 1. in 2. VIO in prilagojenega njihovim spoznavnojezikovnim zmožnostim. Pregled literature je pokazal, da je o potrebi po slovenskem šolskem
slovarju pisal že Weiss (2001), tej temi pa se je intenzivneje posvetila T. Rozman (2010).
Namen disertacije in raziskave v okviru te je bil ugotoviti, ali sploh potrebujemo OŠS, in čim
natančneje opredeliti zasnovo priročnika na ravni mega-, makro- in mikrostrukture. Izhodišče
je bilo pregled tuje, predvsem angleške, in domače literature o tem, kaj je slovar, katere vrste
so in katere so njihove vloge. V zvezi z rabo smo se osredotočili na navade, potrebe in veščine
uporabnikov, ki jih sodobna leksikografija postavlja v središče.
Izhajali smo iz splošnega enojezičnega pomenskorazlagalnega slovarja, nato pa so nas zanimale
značilnosti slovarjev, namenjenih otrokom. Zanje se v literaturi neenotno uporablja več izrazov,
npr. pedagoški, didaktični, šolski, otroški, slovarji za učence (TJ) (Tarp 2011; Tarp in Gouws
2012). Odločili smo se za termin otroški šolski slovar in z njim poimenujemo enojezični
razlagalni slovar, ki bi bil namenjen učencem od 1. do 5. razreda oz. učencem na razredni
stopnji OŠ, starim 6–10 let. Po pregledu literature o slovarjih, namenjenih otrokom, in analizi
nekaj tujih in domačih tovrstnih priročnikov, lahko povzamemo njihove značilnosti: so
oblikovno privlačni, barvni in obogateni z ilustracijami oz. avdio-vizualnim gradivom;
geslovnik in besedišče sta prilagojena zmožnostim ciljnega uporabnika, pomenske razlage so
preprostejše in sestavki vsebujejo manj podatkov o besedah; v knjižnih izdajah jih spremljajo
delovni zvezki in učni listi, v elektronskih različicah pa razne rubrike in povezave z nalogami
za usvajanje besedišča in/ali za učenje rabe slovarja. Najpomembnejši vlogi OŠS sta uporabna
(z njim naj bi si pomagali predvsem pri sprejemanju/razumevanju in tudi tvorjenju besedil) in
jezikovnodidaktična; tak slovar je namreč didaktični pripomoček, ob katerem učenci razvijajo
svojo jezikovno zmožnost in se učijo rabe slovarja na splošno.
V raziskavi smo izvedli tri ankete. Z anketo učiteljev razrednega pouka in učiteljev slovenščine
smo želeli preveriti navade učiteljev o rabi slovarjev pri pripravi na delo in pri pouku, način
razlaganja pomena novih besed in njihovo mnenje o potrebi po OŠS. Z anketama tretje- in
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šestošolcev pa smo želeli ugotoviti njihove navade pri rabi slovarjev doma in pri pouku, to,
kako se znajdejo v slovarskem sestavku in kako razlagajo pomen besed.
Podobno, kot so ugotovili že npr. Stabej idr. (2008), T. Rozman (2010), M. Čebulj (2013), se
je tudi v naši raziskavi pokazalo, da se SSKJ uporablja pri pouku že v 1. VIO in da je večina
anketiranih učiteljev izrazila potrebo po slovarju, namenjenem in prilagojenem učencem.
Po rezultatih naše raziskave pri pouku uporabljajo SSKJ (skoraj) vsi učitelji od 3. razreda dalje,
dobra četrtina že v 1. in polovica v 2. razredu. SP uporabljajo predvsem učitelji slovenščine, tj.
od 6. razreda dalje. Dve tretjini učiteljev poznata vsaj enega izmed obstoječih slovenskih OŠS,
predvsem MPS, in ta se izmed OŠS pri pouku tudi največ uporablja, predvsem v 1. razredu. To
se razlikuje od ugotovitev M. Čebulj (2013); v njeni raziskavi namreč večina učiteljev
razrednega pouka OŠS ni poznala. Različni rezultati so lahko posledica spletnega anketiranja;
lahko da so našo anketo izpolnjevali predvsem tisti, ki uporabljajo slovarje in poznajo OŠS,
drugi pa se za reševanje ankete niso odločili ali je niso rešili v celoti.
Večina učiteljev, ne glede na starost, uporablja elektronsko različico slovarjev in tudi pri pouku
ta prevladuje, vendar ni tako samoumevna, kot bi pričakovali. Skoraj polovica učiteljev in
60,8 % učencev je odgovorilo, da uporabljajo tudi tiskane (pri OŠS obstajajo samo te). Poleg
tega so učitelji v anketi prevladujoče izrazili željo po OŠS v e- in tiskani obliki, predvsem zaradi
lažje didaktične uporabe pri pouku (individualno delo, delo po skupinah). Predlagamo, da naj
bo OŠS prvotno v e-obliki zaradi številnih prednosti: omogoča hitrejše in lažje iskanje, večjo
količino podatkov, dodatne in drugačne vsebine, razne povezavne možnosti, mladim je bližja,
ker radi uporabljajo IKT, učenci se ob njej navajajo na kasnejšo rabo obsežnejših in
zahtevnejših slovarjev, ki v sodobnem času nastajajo v e-obliki, nenazadnje je za uporabnike
cenejša in dostopnejša. Priljubljenost e-gradiva potrjuje tudi A. Rot Vrhovec (2016), ki je pri
svojem delu ugotovila, da učence zelo motivira delo ob računalniku in da interaktivne naloge
radi rešujejo tudi doma. Menimo, da lahko učitelji e-obliko učinkovito vključijo v pouk in ob
njej pripravijo pestre in različno zahtevne naloge za rabo. Prepričani smo, da bo z razvojem in
širjenjem rabe IKT v prihodnosti tudi pri pouku priročnejša raba e-slovarja.

Slovar se pri pouku uporablja predvsem za dekodiranje, in sicer pri branju oz. obravnavi
raznih besedil. Učenci v njem preverjajo pomen ali zapis besede, najmanjkrat pa izgovor. Oboje
potrjujejo tudi druge raziskave in spoznanja drugih avtorjev (npr. Jackson 2003; Beech 2004).
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Učenci bi zagotovo večkrat preverjali tudi izgovor, če bi imeli na voljo zvočni posnetek. Ker
ne poznajo pomena naglasnih znamenj, tega v tiskani različici ne počnejo.
Slovar se večinoma uporablja pri slovenščini, in sicer tako pri jezikovnem kot književnem
delu pouka, občasno tudi pri družbi, naravoslovju in tehniki ter spoznavanju okolja. Pogostost
rabe ni odvisna od razreda, ampak jo pripisujemo učitelju, tj. temu, koliko jo ta spodbuja.
Strinjamo se z avtoricami, npr. P. Menyuk in M. E. Brisk (2005), M. Čebulj (2013), M. Križaj
Ortar (2006), A. Rot Vrhovec (2016), ki poudarjajo, da je treba skrbeti za razvoj
sporazumevalne in v okviru te jezikovne zmožnosti pri vseh predmetih v šoli, ne le pri
slovenščini.
Usvajanje besedišča pri pouku je zelo pomembno, ker nimajo vsi otroci doma enakih spodbud
(Paynter idr. 2005; Rot Vrhovec 2016). Strategij je več (prim. Paynter idr. 2005; Menyuk in
Brisk 2005; Pečjak 2010) in učitelji bi jih morali pri pouku uporabljati. Ena izmed njih je
razlaganje pomena besed in tudi to lahko poteka na več načinov. Učitelji so navedli, da pomen
besede največkrat razloži učenec, ki besedo pozna, ali sam učitelj, manj pogosto pa tako, da
učenec ali učitelj pogleda v slovar in razloži drugim, ali tako, da učenci sami uporabijo slovar.
Podobno so odgovarjali učitelji v raziskavi M. Čebulj (2013), le da se je tam slednji način
izkazal celo za najmanj pogostega. Raba slovarja se poleg razumevanja pomena besed iz
sobesedila omenja kot najbolj znana in učinkovita metoda za usvajanje besedišča (Beck in
McKeown 1991; Knight 1994), zato bi jo morali pri pouku bolj spodbujati.
Ob usvajanju besedišča naj omenimo še razumevanje pomena frazemov in njihovo rabo pri
učencih v 1. in 2. VIO. Rezultati ankete in analize spisov so pokazali, da sta razumevanje
frazemov in njihova raba povezana s starostjo učencev, njihovo oceno pri slovenščini, temo
spisa in z motiviranostjo posameznika, in so skladni z rezultati drugih manjših raziskav pri nas
(npr. Balažic 2013; Kavc 2016; Mavec 2017; Planinšek 2017). Čeprav je sistematična
obravnava frazemov po učnem načrtu za slovenščino predvidena šele v 7. razredu, se frazemi
pojavljajo v učbenikih za slovenski jezik že prej, veliko pa jih je, kot potrjuje M. Mavec (2017),
v umetnostnih besedilih, ki se obravnavajo pri pouku. Zato bi bilo smiselno frazeme vključevati
v učni proces, predvsem z raznimi nalogami, ki spodbujajo njihovo razumevanje, in tudi z rabo
OŠS. B. Šimenc (2018) poudarja tudi rabo vizualnih pripomočkov, ker ti pripomorejo k
boljšemu razumevanju frazemov.
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Učitelji učence učijo rabe slovarja, in sicer s svojim zgledom, skupaj z njimi ali pa učenci
sami iščejo besede. Opažajo, da učencem povzročajo največ težav kvalifikatorji, ker ne vedo,
kaj pomenijo. Težavi, da ne razumejo pomenske razlage ali da ne znajo poiskati besede, ker ne
obvladajo abecednega reda, sta po mnenju anketiranih učiteljev občasni, v raziskavi M. Čebulj
(2013) pa sta se pokazali kot najpogostejši. Težav zaradi abecednega reda pri rabi
e-slovarja ni, kvalifikatorjem bi se v OŠS izogibali, pri pomenskih razlagah pa bi težili k temu,
da so čim razumljivejše, bolje poenostavljene kot prezapletene. Najmanj težav učencem
predstavlja raba računalnika. Učitelji še menijo, da učenci radi uporabljajo slovar (delež takih
učencev z razredi narašča), in jih spodbujajo, da to počnejo tudi doma.
Z anketo učencev smo ugotovili, da slovar doma uporablja več šesto- kot tretješolcev, da
večina prvih uporablja dvojezične slovarje, največ tretješolcev pa SSKJ. Šestošolci uporabljajo
slovarje predvsem na računalniku in so pri tem samostojni, tretješolci pa v tiskani obliki in pri
rabi večini pomaga eden od staršev. O rabi v šoli se odgovori učencev in učiteljev razlikujejo,
in sicer je večji delež učiteljev kot učencev odgovoril pritrdilno. Za razkorak v odgovorih
vidimo naslednje vzroke: a) mogoče so učitelji odgovarjali bolj v skladu s tem, o čemer so
prepričani, da se od njih pričakuje; b) verjetno vsi učenci ne vedo, kaj je slovar, in se ne
zavedajo, da se ta v šoli uporablja; c) anketa učiteljev je bila poslana na vse OŠ, zato so v njej
sodelovali tudi tisti, ki niso poučevali anketiranih učencev.
Preverjali smo, kako se tretješolci znajdejo v slovarskem sestavku iz MPS, šestošolci pa iz
SSKJ 2. Oboji so imeli težave. Približno polovica tretješolcev je prepoznala pomensko razlago
in zgled, tretjina pa ustrezno pomensko razlago v sestavku večpomenke. Učenci se niso
razlikovali niti glede na oceno, ki jo imajo pri slovenščini, niti glede na to, ali sicer uporabljajo
slovar. Pri šestošolcih jih je dobra polovica razbrala pomen besede, zgled pa četrtina. Večina ni
vedela,

kako

je

označen

spol

samostalnika

in

kaj

pomenita

končnici

-a

in

-o ob pridevniškem geslu, vedeli pa so, kaj pomenita okrajšava prid. in naglasno znamenje.
Tudi oni se v večini primerov niso statistično pomembno razlikovali glede na oceno pri
slovenščini.
Rezultati potrjujejo, da učinkovita raba slovarja ni samoumevna, ampak se jo moramo
naučiti. Težav ne predstavlja le slovar, ki ni prilagojen zmožnostim učencem (v primeru
šestošolcev SSKJ), ampak tudi tak, ki je (v primeru tretješolcev MPS). Učence je treba torej
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seznaniti z zgradbo in rabo slovarja ter izboljšati njihove veščine. To lahko po mnenju več
avtorjev (npr. Hartmann 2001; M. in A. Vrbinc 2006; Svensén 2009; Béjoint 2010; Tarp 2012)
najučinkoviteje dosežemo pri pouku. Osnova so navodila za rabo slovarja – ta naj bodo
razumljiva, pregledna, z zgledi slovarskih sestavkov in z grafično ponazoritvijo njihovih delov
– in didaktične naloge sestavljavcev slovarja. Še pomembnejša pa je v primeru OŠS vloga
učiteljev; ti naj učence navajajo na rabo slovarjev s svojim zgledom, s spodbujanjem in z
učenjem. Če so učitelji sami navajeni učinkovite rabe slovarja, lahko s svojim zgledom
spodbujajo učence. Rezultati naše ankete kažejo, da skoraj vsi učitelji pri pripravi na svoje delo
uporabljajo SSKJ (97,2 %), večina tudi SP (69,9), zato obstaja večja verjetnost, da bodo k temu
spodbujali tudi učence.
Učitelji naj pripravljajo praktične naloge, pri katerih bodo morali učenci uporabljati slovar za
rešitev jezikovnih težav, in jih spodbujati k rabi kadarkoli in pri vseh predmetih, ne le v okviru
slovenščine ali učne ure, posvečene izključno rabi slovarja. Kot je omenjeno v literaturi (npr.
Cowie 1999; Hartmann 2001; Stabej in Rozman 2011), je treba tudi učitelje za to usposobiti,
povečati njihovo zavest in odgovornost o pomembnosti rabe slovarja. Pomen tega
potrjujejo odgovori učiteljev v naši anketi, zakaj pri pouku ne uporabljajo slovarja. Nekateri so
odgovorili, da na rabo sploh niso pomislili in to bolj povezujejo z dvojezičnimi slovarji. Nekaj
učiteljev je odgovorilo, da učenci v 1. razredu še niso opismenjeni. Vemo, da nekateri prvošolci
že ob vstopu v šolo znajo brati in pisati, zato bi lahko slovar diferencirano uporabljali zmožnejši
učenci tudi že v 1. razredu. Pomenljivo je prepričanje učiteljev, da raba slovarja pri pouku ni
potrebna, ker to učenci v 5. razredu že znajo. Ti se ne zavedajo pomena učinkovite rabe tega
priročnika celo življenje. Tako lahko samo potrdimo, da ugotovitve oz. priporočila A. in M.
Vrbinc (2004: 148) v zvezi z rabo slovarja pri učenju TJ veljajo tudi za rabo OŠS, in sicer da
bi se morala raba slovarja v šoli sistematično poučevati; da bi bilo treba učence spodbujati k
rabi slovarja v šoli in doma; in da bi se poučevanje rabe slovarja moralo začeti že zgodaj v
procesu učenja jezika in bi moralo biti prilagojeno starosti in znanju učencev. Nenazadnje na
pogostejšo rabo vpliva tudi predstavljanje slovarja učiteljem, učencem in njihovim staršem, kot
za kubanski primer omenjata Tarp in Ruiz Miyares (2013).
Z analizo spisov tretje- in šestošolcev smo želeli ugotoviti razlike v jezikovni zmožnosti
učencev pri tvorjenju besedil. Menili smo, da bi lahko na podlagi analize napak kasneje
oblikovali didaktične napotke, ki bi bili posebna rubrika v OŠS. Zaradi obsežnosti zasnove smo
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se na koncu osredotočili le na slovar v najožjem smislu, tj. del A–Ž, zamisel o didaktičnih
napotkih pa bodo mogoče uresničili sestavljavci slovarja. Ob analizi smo sicer ugotovili, da
imajo deklice pri slovenščini višjo oceno kot dečki in da tvorijo daljše spise deklice, šestošolci
in tisti, ki imajo pri slovenščini višjo oceno. Analizirali smo samo pravopisne in poimenovalne
napake, ker bi si učenci pri odpravi prav teh lahko pomagali s slovarjem.
Pri enaki dolžini spisa tretješolci naredijo več pravopisnih napak, povezanih z zapisom
besed, lastnih imen in rabo velike/male začetnice, kot šestošolci, verjetno zato, ker so še v
obdobju opismenjevanja in poznajo manj pravopisnih pravil. Učenci pa se glede na razred ne
razlikujejo pri številu napak, povezanih z zapisom skupaj/narazen, mogoče zato, ker je pravil
več in so za vse učence težje obvladljiva. Manj pravopisnih napak je sicer v spisih učencev, ki
imajo pri slovenščini višjo oceno. Pri številu poimenovalnih napak pa se učenci niso
razlikovali, ne glede na razred in ne glede na oceno.
Na podlagi korpusa spisov učencev smo ugotovili, da je več različnih besed v spisih dečkov
in tretješolcev, razlike pa ni glede na oceno. Zanimiva ugotovitev je tudi, da je bilo v spisih
tretješolcev več takih besed, ki so v korpusu Kres manj pogoste, kot v spisih šestošolcev.
Pričakovali smo namreč obratno, ker imajo starejši učenci bolj razvito poimenovalno zmožnost
oz. širše besedišče. Mogoče je razlika povezana s temo spisa Čebelarska učna pot ali s tem, da
so učenci pisanje spisa dobili za nalogo in da so vedeli, da jih učitelji ne bodo pregledali in
ocenili, zato so se šestošolci manj potrudili, tretješolci pa še vse naloge jemljejo resneje.

Z analizo spisov nismo dobili veliko uporabnih podatkov. Identificiranje pravopisnih in
poimenovalnih napak lahko služi kot izhodišče za oblikovanje didaktičnih napotkov v posebni
rubriki OŠS in sestavo spremljajočih nalog za utrjevanje pravilnih oblik. Po drugi strani pa so
(predvsem pravopisne) napake predvidljive in bi lahko didaktične napotke oblikovali brez
spisov. Kljub vsemu bi korpus spisov lahko bil izhodišče za obsežnejši korpus besedil
učencev in besedil, namenjenih učencem, ta pa vir za geslovnik OŠS, sestavo pomenskih razlag
in za zglede.
Pregled učnega načrta za slovenščino (Program osnovna šola 2011) in učnega gradiva za
jezikovni pouk slovenščine od 1. do 6. razreda je potrdil, da je raba slovarja smiselna že v 1.
VIO. Temeljni cilj pouka slovenščine je razvijanje sporazumevalne zmožnosti. Slovar bi
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učencem pomagal ne le pri razvijanju poimenovalne, ampak tudi pravopisne, pravorečne in
skladenjske zmožnosti. Pri slednji je po učnem načrtu v 1. in 2. VIO v ospredju predvsem
praktično obvladanje slovnice, ne pa poznavanje metajezikovnih izrazov, zato bi se tem v OŠS
izognili. V posameznih primerih učnega gradiva se naloge, ki spodbujajo rabo slovarja,
pojavljajo že v 2. in 3. razredu, predvsem pa v 5. in 6. Navezujejo se na SSKJ, zato bi bilo treba
ob nastanku OŠS to upoštevati pri spremembi učnega načrta in pri novih nalogah v učnem
gradivu.
V slovenščini sicer že obstaja nekaj OŠS. Moj prvi slovar, Moj slovar in Besede nagajivke so
oblikovno privlačni in dobro zamišljeni, vendar skromni po obsegu in z leksikografskega
stališča premalo dosledni in premišljeni. Primerni so za prvi stik učencev s slovarjem v tem
smislu, da ti spoznajo, kaj je slovar in kako se rabi. Zaradi preskromnega obsega pa verjetno
niso priročni za to, da bi učenci v njih dejansko iskali besede, katerih pomena ne razumejo.
Škoda je, da jih učitelji (po rezultatih raziskave M. Čebulj (2013)) ne poznajo oz. (po rezultatih
naše) sicer poznajo, vendar jih pri pouku malo uporabljajo.
V predlagani zasnovi OŠS smo želeli opredeliti čim več stvari. Največ odprtih vprašanj
ostaja pri dveh ključnih odločitvah – določitvi geslovnika in sestavljanju pomenskih razlag.
Geslovnik bi bilo lažje določiti ob naboru besed iz korpusa in določitvi obsega slovarja, ki je
vedno povezan s finančnimi stroški. Predlagamo tri osnovna načela, tj. pogostost, raba besede
v učnem gradivu in predvideno poznavanje besede po učnem načrtu ter jezikovna posebnost
besede. V zvezi s pomenskimi razlagami je težko določiti, katera je primerna zmožnostim
učenca in lahko razumljiva. Ker v slovenščini ne obstajajo seznami besed, primernih za
posamezno starostno stopnjo, se zanašamo bolj na občutek sestavljavca. Lahko pa sledimo
nekaterim načelom (npr. McKeown 1993; Landau 2001; Paynter idr. 2005; Svensén 2009;
Béjoint 2010; Rozman 2010; De Schryver in Prinsloo 2011), ki bi veljala za pomenske razlage
v OŠS:
̶

bolje je, da so pomenske razlage enostavne kot zapletene;
̶

primernejši je neposrednejši način izražanja oz. jezikovno izražanje naj bo konkretno;
̶

v pomenskih razlagah naj ne bo besed, ki so težje razumljive od gesla;
̶

nedvoumno mora biti, kateri pomen večpomenske besede v razlagi je mišljen;
̶

pomenske razlage naj bodo jedrnate, vendar naj ima razumljivost prednost pred kratkostjo;
̶

pomene/pomenske odtenke je bolje združevati kot jih »drobiti«.
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Sodobna leksikografija poudarja sodelovanje uporabnikov. Dobro bi bilo OŠS sestaviti tako,
da bi ga lahko glede na smiselne in temeljene pripombe ter potrebe uporabnikov posodabljali.
Predvsem bi moral učiteljem omogočati komentiranje in izmenjavo mnenj.
Ob predlagani zasnovi smo ugotovili, da slovar težko sestavi en sam človek. Če želimo ustvariti
kakovosten in uporaben OŠS, naj bo ta, kot omenjata že Tarp in Gouws (2012), plod dela več
avtorjev – leksikografov, jezikoslovcev, jezikovnih didaktikov, poznavalcev učnega načrta in
učiteljev. Kljub temu da bo rezultat skupinskega dela, mora delovati kot homogena celota (Žele
2008).
Potreba po OŠS torej obstaja in raba tega jezikovnodidaktičnega pripomočka bi bila v skladu z
učnim načrtom – pripomogla bi pri razvijanju jezikovne zmožnosti učencev. Čeprav smo
poskušali opredeliti čim več stvari v zvezi z zasnovo OŠS, bo zagotovo še več vprašanj ob
dejanskem nastajanju slovarja in, kot piše Hanks (2009: 23), je konkretne rešitve možno
oblikovati šele v samem procesu izdelovanja slovarja.

Po opravljeni raziskavi smo ugotovili naslednje pomanjkljivosti:
 V anketah je sodelovalo malo učiteljev in učencev. Razlogov za to je več:
o anketirali smo ob koncu šolskega leta in to obdobje je za učitelje in učence zaradi
številnih obveznosti stresno;
o na šole prihaja veliko vprašalnikov, zato so učitelji, učenci, starši in ravnatelji
anketiranja že naveličani;
o reševanje vprašalnika je vzelo kar nekaj časa, zato se ga učitelji niso niti lotili ali ga
niso rešili do konca;
o za anketiranje učencev smo potrebovali soglasje staršev;
o učenci in starši so bili o anketiranju preslabo obveščeni;
o izpolnjevanje vprašalnika za učence je bilo predvideno za eno šolsko uro in za to je
bila na šoli potrebna posebna organizacija;
o želeli smo preveriti veliko stvari, zato so bili vprašalniki obsežni.
 Za to, da bi se osredotočili na znajdenje v slovarskem sestavku, razumevanje pomenskih
razlag ali frazemov, bi morali pripraviti več nalog podobnega tipa oz. več primerov. To bi
pomenilo, da bi bili vprašalniki obsežnejši in da bi izpolnjevanje trajalo še dlje. V nadaljnjih
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raziskavah bi se bilo zato smiselno osredotočiti samo na eno stvar, npr. samo na pomenske
razlage.
 To, kateri tip pomenske razlage je učencem najbližji, bi morali preverjati ob več primerih,
ne le ob primeru bergla. Kljub temu da smo anketo med učenci izvajali sami in so nas učenci
med izpolnjevanjem vprašalnika lahko vprašali, če niso česa dobro razumeli, obstaja
možnost, da so obkrožili kar prvi odgovor, ker so mislili, da jih sprašujemo po pomenu, ne
po tem, katera pomenska razlaga jim je najrazumljivejša.
 Pri preverjanju pomena frazemov so bili rezultati različni. Menimo, da so nanje vplivali
sobesedilo, možnost dobesednega razumevanja in verjetnost, da se eden izmed frazemov
pogosteje pojavlja v leposlovju.
 Vzorec učencev je bil majhen in neslučajnostni, zato rezultatov ne moremo posplošiti na
celotno populacijo.
 Odgovori učencev in učiteljev na podobna vprašanja (npr. raba slovarja pri pouku, katera
oblika se uporablja) niso primerljivi, ker niso odgovarjali samo učitelji, ki poučujejo
anketirane učence, ampak tudi drugi.
 O iskrenosti nekaterih odgovorov lahko dvomimo in menimo, da so predvsem učitelji včasih
odgovarjali tako, kot so menili, da se od njih pričakuje.
 Naša pričakovanja se z analizo spisov niso potrdila; spisov je bilo premalo, besedila so bila
premalo različna, zato je iz njih nastali korpus skromen po obsegu in neuravnotežen.
Rezultati so bili preveč povezani z naslovom oz. s temo spisa.
Ob upoštevanju omejitev in pomanjkljivosti raziskave je naše delo prispevek k
metaleksikografski in jezikovnodidaktični znanosti. Obravnavali smo OŠS, ki sta se mu v
slovenski znanstveni literaturi do zdaj posvetili le M. Čebulj (2013), v okviru šolskega slovarja
pa T. Rozman (2010). Poudarili smo ga kot jezikovnodidaktični pripomoček, ki pomaga
učencem pri razvijanju njihove jezikovne zmožnosti, predvsem poimenovalne in v okviru te pri
usvajanju besedišča. V delu vidimo tudi njegovo uporabno vlogo. Predlagana zasnova slovarja
je namreč lahko izhodišče za dejanski nastanek takega priročnika, katerega rabo bi morali
spodbujati učitelji razrednega pouka pri vseh predmetih, ne le pri slovenščini, in kadarkoli, ne
le ob namenski učni uri spoznavanja slovarja. Nenazadnje je delo tudi spodbuda za nastanek
šolskega slovarja, namenjenega osnovnošolcem na predmetni stopnji in dijakom.
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Ob raziskovanju so se odprla tudi nova vprašanja, možnosti raziskav in uporabe v praksi.


V disertaciji smo izhajali iz literature o angleških slovarjih, zato bi bilo treba preučiti še
literaturo o slovanskih.



Čeprav smo pri zasnovi OŠS skušali opredeliti čim več stvari, nismo mogli natančno
določiti meril za izbiro geslovnika in z jezikovnega vidika oblikovati tipov pomenskih
razlag. Za slednje bi bilo dobro na večjem in reprezentativnem vzorcu osnovnošolcev na
razredni stopnji ob več primerih preveriti, kako se znajdejo v slovarskih sestavkih OŠS,
kateri način razlaganja pomena besed jim je najbližji in kaj vpliva na razumljivost
pomenskih razlag.



Po vzoru angleških seznamov besedišča, primernega posamezni starostni stopnji otrok, bi
lahko take sezname naredili tudi za slovenščino. S tem bi lažje oblikovali pomenske
razlage; pri teh se lahko zaenkrat opremo le na splošna načela sestavljanja.



Zasnova OŠS je lahko povod za nastanek uravnoteženega korpusa besedil, namenjenih
mlajšim osnovnošolcem, in njihovih besedil. Ta pa bi bil temelj za slovar.



Ob nastajanju jedrnega dela OŠS bi bilo treba sestaviti tudi razne naloge in didaktične igre
za usvajanje besedišča, utrjevanje jezikovnega znanja in rabo slovarja. Čeprav nimamo
veliko stika s poučevanjem slovenščine na razredni stopnji, menimo, da bi morali usvajanje
besedišča bolj spodbujati tudi z raznimi tekmovalnimi besednimi igrami. Verjetno se
premalo zavedamo njihovega pomena. Take igre niso primerne le za pouk slovenščine,
ampak tudi pri drugih predmetih, predvsem za usvajanje strokovnih besed. Učenci radi
tekmujejo, se igrajo, ob raznih predlaganih igrah sodelujejo in se tudi gibljejo. Na splošno
naj bo usvajanje besedišča čim aktivnejše za učence in tako skladno z načeli sodobnega,
transakcijskega pouka. Lahko smo zadovoljni, če pri otrocih prebudimo željo po tem, da si
novo besedo zapomnijo in jo znajo uporabljati, tj. da ta postane del njihovega aktivnega
besedišča.



Kot smo ugotovili, se slovar uporablja predvsem za dekodiranje. Dobro bi bilo raziskati
možnosti rabe tudi za enkodiranje. Za ta namen bi bil uporaben bolj šolski slovar, v katerem
bi bilo v primerjavi z OŠS več slovničnih podatkov.



V slovenskem prostoru se raziskuje predvsem razvoj jezika in govora pri predšolskih
otrocih, zato bi bilo zanimivo, če bi se posvetili tudi značilnostim jezikovnega razvoja in
usvajanja besedišča mlajših osnovnošolcev.
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V

POVZETEK

V doktorski disertaciji z naslovom Zasnova šolskega slovarja za otroke v 1. in 2. vzgojnoizobraževalnem obdobju obravnavamo slovar, namenjen učencem na razredni stopnji osnovne
šole, in ga imenujemo otroški šolski slovar (OŠS). Raba takega priročnika, prilagojenega
spoznavno-jezikovnim zmožnostim učencev, predstavlja enega izmed načinov razvijanja
poimenovalne zmožnosti učencev.
V poglavju Kaj je slovar naštevamo vloge, namen in vrste slovarjev. Ugotavljamo, da sodobna
leksikografija poudarja predvsem uporabno vlogo slovarja, za OŠS pa je pomembna tudi
njegova jezikovnodidaktična vloga. V poglavju Zgradba slovarja izhajamo iz enojezičnih
splošnih razlagalnih slovarjev, ker poznavanje njihove zgradbe omogoča analizo slovarjev,
namenjenih otrokom, saj zgradbo šolskih slovarjev obravnavajo le redki avtorji. Osredotočili
smo se na jedrni sestavini slovarskega sestavka, tj. na pomenske razlage in zglede, in na
ilustracije, ker imajo te v slovarjih, namenjenih otrokom, pomembno vlogo. V poglavju Tiskani
ali elektronski slovar primerjamo prednosti in pomanjkljivosti slovarjev glede na obliko. Kljub
številnim prednostim e-slovarjev, tj. s stališča uporabnikov predvsem hitrejše in lažje iskanje
ter prijaznejši prikaz podatkov, s stališča leksikografov pa tudi vključevanje tako rekoč
neomejene količine podatkov in raznih povezav, se anketiranim učiteljem izključno e-oblika
OŠS ne zdi zadovoljiva, ampak si želijo tudi tiskane različice, predvsem zaradi lažje uporabe v
razredu. V poglavju Besedilni korpus ugotavljamo, da sodobni slovarji nastajajo na podlagi
korpusov in da naj bi OŠS temeljil na korpusu besedil za otroke in otrok. V slovenščini bi bilo
treba tak korpus še zgraditi, in sicer za začetek iz besedil iz učbenikov in drugega učnega
gradiva za učence od 1. do 5. razreda pri vseh predmetih. Nato bi ga lahko dopolnili z besedili,
ki jih učenci tvorijo v okviru pouka. V poglavju Raba slovarja ugotavljamo, da uporabniki
najpogosteje preverjajo pomen ali zapis besede, manj pogosto pa druge podatke. Za rabo
slovarja se pogosto ne odločijo ali so pri njej neuspešni, ker se sploh ne zavedajo, da lahko v
slovarju najdejo določen podatek, ga ne prepoznajo ali ga napačno interpretirajo. Po mnenju
metaleksikografov bi k učinkovitejši in optimalni rabi pripomoglo na eni strani izboljšanje
slovarjev in na drugi izboljšanje veščin uporabnikov; slednje bi bilo najučinkovitejše v okviru
izobraževalnega sistema, tj. pri pouku. V poglavju Otroški šolski slovar so predstavljene
ugotovitve analize nekaterih tujih in domačih OŠS. Ti se po izgledu in vsebini razlikujejo od
tistih za odrasle. Oblikovno so privlačni, barvni in obogateni z ilustracijami, z vsebinskega
vidika pa se razlikujejo po geslovniku, besedišče je prilagojeno zmožnostim ciljnega
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uporabnika, pomenske razlage so preprostejše in na ravni mikrostrukture vsebujejo manj
podatkov o besedah. Priporočljivo je, da vsebujejo pregledna in razumljiva navodila za rabo
slovarja s primeri sestavkov in da jih spremljajo različne naloge ali didaktične igre. Ker je raba
slovarja povezana z razvojem poimenovalne zmožnosti, se v zadnjem poglavju Teoretičnega
dela z naslovom Razvijanje poimenovalne zmožnosti osredotočamo na značilnosti jezikovnega
razvoja otrok in usvajanje besedišča, in sicer v obdobju srednjega otroštva (6–11/12 let). Pri
tem se strinjamo z drugimi avtoricami, ki poudarjajo pomen usvajanja besedišča pri vseh
predmetih, ne le pri slovenščini.
V Empiričnem delu so predstavljeni:
– rezultati ankete učiteljev razrednega pouka in slovenščine o njihovih navadah v zvezi z rabo
enojezičnih slovenskih slovarjev pri pouku, o načinih razlaganja pomena besed in o
njihovem mnenju o potrebi OŠS;
– rezultati ankete učencev 3. in 6. razreda o njihovih navadah v zvezi z rabo slovarjev ter o
njihovi zmožnosti razumevanja slovarskih sestavkov in razlaganja pomena besed;
– rezultati analize spisov učencev 3. in 6. razreda;
– ugotovitve ob pregledu učnega načrta za slovenščino o tem, kdaj se po njem predvideva raba
slovarja pri pouku in katere slovnične podatke je glede na metajezikovno znanje ciljnih
uporabnikov smiselno vključiti v OŠS;
– ugotovitve ob pregledu učnega gradiva za slovenščino od 1. do 6. razreda OŠ o tem, ali se v
njem spodbuja raba slovarja.
Z anketo učiteljev smo ugotovili, da skoraj vsi anketirani učitelji pri pripravi na svoje delo
uporabljajo SSKJ. Ta se uporablja tudi pri pouku, predvsem pri slovenščini in od 3. razreda
dalje. Učenci najpogosteje v njem preverjajo pomen ali pravilen zapis besede, najmanjkrat pa
izgovor. Po mnenju učiteljev imajo učenci pri rabi slovarja razne težave, npr. največkrat ne
vedo, kaj pomenijo kvalifikatorji, občasno pa ne razumejo pomenske razlage ali ne znajo
poiskati ustrezne besede. Sicer pa večina učencev rada uporablja slovar, učitelji jih k temu
spodbujajo in jih tega tudi učijo. Večina učiteljev meni, da potrebujemo OŠS v knjižni in
e-obliki, predvsem zaradi večje didaktične uporabnosti pri pouku.
Rezultati ankete učencev so pokazali, da učenci uporabljajo pri pouku in doma dvojezične
slovarje in SSKJ in da to počne več šesto- kot tretješolcev. Šestošolci uporabljajo slovar sami,
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tretješolcem doma pomaga eden od staršev, pri pouku pa slovar uporablja samo učitelj. V anketi
smo tudi preverjali, kako se tretješolci znajdejo v slovarskih sestavkih iz Mojega prvega
slovarja. Ugotovili smo, da imajo pri iskanju podatkov (prepoznava pomenske razlage, zgleda,
izbira ustrezne pomenske razlage v sestavku večpomenke) težave, in sicer ne glede na višjo
oceno pri slovenščini ali izkušnje z rabo slovarja. Prav tako smo ugotovili, da se šestošolci ne
znajdejo v sestavku iz SSKJ 2. Največ težav so imeli s poznavanjem slovničnih kvalifikatorjev.
Rezultati so pričakovani, ker se raba SSKJ sistematično poučuje v 7. razredu in ker ta slovar ni
prilagojen spoznavnim zmožnostim učencev. Tudi pri šestošolcih se ni pokazalo, da bi se
učenci, ki imajo višjo oceno pri slovenščini, bolje znašli v slovarskem sestavku. Za učinkovito
rabo določenega slovarja je torej pomembno, da učence nekdo seznani z zgradbo slovarja, jim
pomaga pri rabi ter jih spodbuja, da je ta pogostejša in redna.
Preverjali smo še, kako učenci razlagajo pomen besed. Za pomenske razlage tretješolcev je
značilno, da so v obliki povedi, da se začnejo z razlagano besedo ter da so tretješolcem bližje
oblike glagola za 2. os. ed. in čim konkretnejše poimenovanje. Ugotovitve temeljijo le na
primerih razlage pomena treh besed; za verodostojnejše rezultate bi bilo treba vključiti več
primerov.
Z analizo spisov tretje- in šestošolcev smo želeli ugotoviti, katere pravopisne in poimenovalne
napake delajo učenci, ker bi nekatere od teh lahko prepoznali in odpravili s pomočjo OŠS.
Največ pravopisnih napak je pri rabi ločil, sicer pa pri zapisu besed. Število napak je povezano
z dolžino spisa – v daljšem spisu je več napak kot v krajšem. Ob upoštevanju enake dolžine
spisa smo ugotovili, da naredijo več pravopisnih napak tretje- kot šestošolci in tisti z nižjo
oceno, pri poimenovalnih napakah pa med učenci ni razlik. Več pravopisnih napak pri
tretješolcih povezujemo s tem, da so ti učenci še v obdobju opismenjevanja. Iz spisov učencev
smo ustvarili tudi korpus in ugotovili, da je več različnih besed – presenetljivo – v spisih dečkov
in v spisih tretješolcev, ni pa razlike glede na oceno pri slovenščini.
Pregled učnega načrta za slovenščino je pokazal, da bi OŠS pri pouku pomagal učencem
predvsem pri razvijanju njihove poimenovalne, v nekoliko manjši meri pravopisne in
skladenjske zmožnosti, z zvočnim posnetkom izgovora besed pa tudi pravorečne zmožnosti.
Uporabnost OŠS v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju potrjuje tudi pregled učnega
gradiva za slovenščino od 1. do 6. razreda. Naloge, povezane z rabo slovarja ali z razlaganjem
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pomena besed/besednih zvez, se namreč pojavijo že v gradivu za 2. razred, pretežno pa od 4.
razreda dalje.
Na podlagi tuje in domače literature ter opravljene raziskave smo v poglavju Zasnova otroškega
šolskega slovarja skušali definirati OŠS, opredeliti čim več stvari, povezanih s sestavo takega
priročnika, in oblikovati nekaj zgledov slovarskih sestavkov. Z raziskavo smo ugotovili, da
kljub nekaterim obstoječim OŠS obstaja potreba po tovrstnem priročniku. To bi bil enojezični
razlagalni slovar, namenjen učencem od 1. do 5. razreda oz. učencem na razredni stopnji OŠ,
zato se morajo izbira gesel, slog pisanja pomenskih razlag, količina drugih podatkov o geslih,
zgradba slovarskega sestavka, način predstavitve in izgled slovarja razlikovati od tistih v
slovarjih za odrasle. V zvezi z njegovo zasnovo predlagamo naslednje:
– ciljni uporabniki: učenci od 1. do 5. razreda OŠ oz. v starosti 6–10 let;
– namen OŠS: predvsem za preverjanje pomena besed, pa tudi zapisa in izgovora;
– vloga OŠS: uporabna in jezikovnodidaktična;
– oblika: prvotno elektronska;
– zunanja zgradba: razumljiva, pregledna in oblikovno privlačna navodila za rabo slovarja,
naloge za seznanitev učencev z rabo slovarja in za razvijanje jezikovne zmožnosti, seznam
krajšav;
– izbira besed za geslovnik: na podlagi korpusa besedil za učence in učencev; gesla bi bili
samostalniki, glagoli, pridevniki in prislovi;
– prozodične lastnosti: zvočno posneta izgovarjava gesla in pregibnih oblik ob njem;
– slovničnih kvalifikatorjev ne bi bilo;
– pregibne oblike: pri samostalniku oblika v dvojini in množini; pri pridevniku obliki za
primernik in presežnik; pri glagolu oblike za sedanjik, preteklik in prihodnjik; pri
načinovnem prislovu obliki za stopnjevanje;
– pomenske razlage: v obliki povedi in načeloma leksikografske;
– zgledi: v obliki povedi in avtentični ali po potrebi prilagojeni iz korpusa;
– večpomenke in enakoizraznice: pri večpomenkah bi bile pomenske razlage oštevilčene in
pregledno ločene; enakoizraznice iste besedne vrste bi bile obravnavane v enem slovarskem
sestavku;
– frazemi: v slovarju bi bili zvrstno nezaznamovani; umeščeni bi bili v posebni rubriki ob
koncu sestavka;
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– ilustracije: težili bi k temu, da je ob vsaki pomenski razlagi ilustracija oz. vizualno gradivo,
če bi bilo ilustriranje pomena le mogoče;
– nadpomenke: v posebni rubriki Besediščnik, v kateri bi navedli podpomenke.
V doktorski disertaciji utemeljujemo OŠS kot jezikovnodidaktični pripomoček, ki pomaga
učencem pri razvijanju njihove jezikovne, predvsem poimenovalne zmožnosti. Predlagana
zasnova slovarja je lahko izhodišče za dejanski nastanek takega priročnika, katerega rabo bi
morali spodbujati učitelji razrednega pouka pri vseh predmetih, ne le pri slovenščini, in
kadarkoli, ne le ob namenski učni uri spoznavanja slovarja.
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VI

SUMMARY

In the doctoral thesis entitled Designing a School Dictionary for Pupils in the 1st and 2nd Triad
of Primary School, I focus on a dictionary intended for pupils in grades 1–5 of primary school
(aged 6–10) which I refer to as primary school dictionary. To use such a dictionary adapted to
the cognitive and linguistic abilities of pupils is one of the possible ways for pupils to develop
their lexical competence.

In the Theoretical Part, there are seven chapters. In the first one, entitled What is a Dictionary,
the roles, purposes and types of dictionaries are listed. Modern lexicography mainly emphasises
the functional role of a dictionary, whereas in the case of the primary school dictionary, I have
emphasised its language didactics role as well. The chapter Dictionary Composition is based
on monolingual general-purpose dictionaries. Being familiar with their structure has enabled
me to analyse the dictionaries intended for children since school dictionaries have only rarely
been researched. I focused on the core ingredients of a dictionary entry, i.e. definitions and
examples, and also illustrations since they play an essential role in dictionaries aimed at
children. In the chapter Printed or e-Dictionary, I have compared the advantages and
disadvantages of dictionaries regarding form. There are numerous advantages of e-dictionaries,
which, for the user, primarily comprise quicker and easier searching and a user-friendly display
of data, and, for the lexicographer, also the inclusion of almost endless amounts of data and
various connections. However, the surveyed teachers find an exclusive e-type of primary school
dictionary inadequate. They also wish to have a printed version, primarily due to its ease of use
in class. In the chapter Corpus I have found that modern dictionaries are based on corpora, and,
in parallel, a primary school dictionary should be based on a corpus of texts for and by children.
In Slovene, such a corpus is yet to be built. To start with, it could be based on textbooks and
other educational materials for the variety of subjects in grades 1–5 of primary school. It could
then be supplemented by texts written by pupils in school. The chapter Dictionary Use records
that users most often check the meaning or spelling of a word, and less often other types of data.
They frequently decide not to consult a dictionary, or they are not successful in finding
particular data, or fail to recognise it or interpret it in a wrong way. According to
metalexicographers, dictionary use could be more efficient by improving the dictionaries
themselves and by improving the users' skills. The latter could be best improved within the
educational system, i.e. in class. The chapter Primary School Dictionary presents the findings
of analyses of some foreign and Slovene examples of such a dictionary. Both in appearance and
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contents, they differ from adult versions. They are of appealing design, colourful and illustrated,
but also different in content: the headword list is different, the vocabulary is suited to the
abilities of target users, definitions are simpler, and, as regards microstructure, there is less data
on words. It is recommended that dictionaries for children include a clear and understandable
user’s guide with sample entries, and that they are accompanied by various exercises or didactic
games. Since the use of dictionary is connected to the development of lexical competence, the
final chapter in the Theoretical Part entitled Developing Lexical Competence focuses on the
characteristics of language development in children, and on vocabulary acquisition in the
middle childhood (children aged 6–11/12). I agree with other authors who stress the importance
of vocabulary acquisition in all subjects, not only in Slovene.

The Empirical Part comprises the following:
– Results of a survey conducted among primary school teachers (in grades 1–6) and teachers
of Slovene language on their habits regarding the use of Slovene monolingual dictionaries
in class, on their ways of explaining the meaning of words, and on their opinion about the
need for primary school dictionary;
– Results of a survey conducted among 3rd and 6th-grade pupils on their habits regarding the
use of dictionaries, and on their ability to understand dictionary entries, and their ways of
explaining the meaning of words;
– Results of an analysis of essays by 3rd and 6th-grade pupils;
– Findings based on the review of Slovene syllabus as to when the syllabus predicts the use of
a dictionary in class, and what grammatical data should be included in the primary school
dictionary concerning the meta-linguistic knowledge of target users;
– Findings based on the review of educational materials for Slovene in grades 1–6 of primary
school as to whether the use of a dictionary is encouraged in such materials.

The survey among teachers has shown that almost all of them use the Dictionary of Standard
Slovenian Language (SSKJ) in work preparations. This dictionary is also used in class, mainly
in Slovene classes and generally from grade 3 onwards. Pupils use it most often to check the
meaning or correct spelling of a word and least often to check the pronunciation. According to
teachers, pupils encounter various problems when using the dictionary, e.g. most frequently
they do not understand marking information (labels), sometimes they do not understand
dictionary definitions or do not know how to find the right word. However, the majority of
320

pupils like to use dictionary, and teachers encourage and teach them to do so. The majority of
teachers believe that we need a primary school dictionary in book and e-form, mainly because
of greater didactic convenience in class.

Results of the survey among pupils have shown that they use bilingual dictionaries and SSKJ
in school and at home. They have also shown that more 6th-grade than 3rd-grade pupils use
dictionaries, the former using it by themselves, and the latter with the help of a parent, whereas
in class, only the teacher uses it. The survey has also examined how 3rd-grade pupils grasp the
dictionary entries of Moj prvi slovar (My First Dictionary). It turned out they were having issues
with searching for data (recognising the definition, example, choosing the right definition in
entries of a polysemous word), which occurred regardless of pupils’ higher marks in Slovene
or their experience in using a dictionary. The survey has also established that 6th-grade pupils
have trouble understanding the dictionary entry in SSKJ 2. The greater part of their problems
was related to the knowledge of grammar labels. Knowing that the use of SSKJ is taught
systematically in the 7th grade and that this dictionary is not adjusted to pupils' cognitive
capabilities, the results had been expected. The results have shown that 6th-grade pupils who
have higher marks in Slovene have no better comprehension of a dictionary entry. If they are
to use a dictionary effectively, it is therefore essential that pupils are familiarised with the
dictionary's structure, that they are assisted with its use and encouraged to use it more often and
regularly.
We also checked how pupils explain the meaning of words. In the case of 3rd-grade pupils, the
explanations typically assume the form of sentences and begin with the word to be explained.
Pupils prefer 2nd person singular verb forms and as concrete references as possible. However,
findings are based on explanations of only three sample words. To obtain more plausible results,
more examples would have to be included.
By analysing essays by 3rd and 6th-grade pupils, I wanted to establish what orthographic and
lexical errors the pupils were making. Those errors were chosen, because primary school
dictionary could be used to identify and eliminate some of them. Most orthographic mistakes
occur with the use of punctuation, and a lot of them also with the spelling of words. The number
of mistakes is correlated with the length of the composition: longer essays contain more
mistakes than shorter ones. When comparing the same word count of the essays, orthographic
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mistakes were more common among 3rd-grade pupils than 6th-grade pupils, and in essays of
those with lower marks, whereas there were no significant differences in number of lexical
mistakes. Higher occurrence of orthographic mistakes with 3rd-grade pupils tends to be related
to their being in the process of becoming literate. We also used pupils' essays to compose a
corpus, which showed that, surprisingly, boys and 3rd-grade pupils use a larger variety of words,
whereas there are no differences with regard to their marks in Slovene.

A review of the Slovene syllabus has shown that the primary school dictionary would mostly
assist pupils in developing their lexical competence, to some extent also orthographic and
grammar competences. Sound recordings of pronunciation would also assist their orthoepic
competence. The functionality of the primary school dictionary in the 1st and 2nd education
circle has also been proven by the overview of the Slovene educational materials for grades 1–
6. Exercises related to the use of the dictionary or explanation of word meanings/set phrases
appear already in the 2nd-grade materials, but more commonly from the 4th grade on.

Based on Slovene and foreign scientific writings and the survey conducted, I have tried to define
the primary school dictionary in the chapter on the Concept of the Primary School Dictionary,
as well as specify as many issues as possible related to composing such a reference book and
form some sample dictionary entries. The research has shown that despite some existing
primary school dictionaries there is a need for such a reference book in Slovene. It should be a
monolingual explanatory dictionary intended for 1st to 5th-grade pupils, which would require
that the choice of headwords, the style of writing dictionary definitions, the amount of other
entry-related data, the composition of entries, the manner of presentation and the appearance of
the dictionary have to differ from dictionaries for adults. I propose the following to be
considered concerning its design:
– Target users: 1st to 5th-grade primary school pupils, i.e. aged 6–10;
– Purpose of the primary school dictionary: primarily for checking the meaning of words, also
for checking their spelling and pronunciation;
– Role of the primary school dictionary: functional and language didactic;
– Form: primarily electronic;
– Outside matter: a part of the megastructure should be comprehensible, clear, visually
appealing user’s guide, exercises for pupils to get acquainted with the use of the dictionary
and develop their linguistic competence; a list of abbreviations;
322

– Headword list selection: based on a corpus of texts for and by pupils; the headwords should
be nouns, verbs, adjectives and adverbs;
– Prosodic characteristics: audio recorded pronunciation of the headword and the
accompanying inflected forms;
– No grammar labels;
– Inflected forms: dual and plural forms for nouns, comparative and superlative forms for
adjectives; present, past and future forms for verbs; gradation forms for adverbs of manner;
– Dictionary definitions: in sentence form and lexicographical in principle;
– Examples: in sentence form and authentic, or adapted corpus examples if required;
– Polysemous words and homonyms: for polysemous words, numbered and clearly separated
definitions; homonyms of the same part of speech listed in one dictionary entry;
– Idioms: those featured in the dictionary should be unmarked, and listed in a special section
in the final part of an entry;
– Illustrations: it is advisable that each definition be accompanied by an illustration or visually
supported if the meaning described can possibly be depicted;
– Hypernyms: listed together with hyponyms in a special section.

In this thesis, I have substantiated the primary school dictionary as a language didactics tool to
help pupils in the development of their linguistic, and particularly lexical competence. The
proposed design can serve as the basis for the actual development of such a reference book. Its
use should be encouraged by teachers of grades 1–5 in all classes, not only Slovene, and at all
times, not only during the lesson dedicated to learning about the dictionary.

323

14 LITERATURA IN VIRI
14.1 Literatura
Ahačič, Kozma (2017a). Kratkoslovnica: Slovenska slovnica za osnovno šolo. Ljubljana: Rokus
Klett.
Ahačič, Kozma (2017b). Slovnica na kvadrat: Slovenska slovnica za srednjo šolo. Ljubljana:
Rokus Klett.
Ahačič, Kozma, Ledinek, Nina, in Perdih, Andrej (2015). Portal Fran – nastanek in trenutno
stanje. V: Smolej, Mojca (ur.): Obdobja 34: Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis,
1. del. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 57–66.
Arhar Holdt, Špela (2015). Uporabniške raziskave za potrebe slovenskega slovaropisja: prvi
koraki. V: Gorjanc, Vojko, Gantar, Polona, Kosem, Iztok, in Krek, Simon (ur.): Slovar
sodobne slovenščine: Problemi in rešitve. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske
fakultete Univerze v Ljubljani. 136–148.
Arhar Holdt, Špela, in Rozman, Tadeja (2015). Možnosti uporabe podatkov iz korpusa Šolar za
pripravo slovarskih priročnikov. V: Smolej, Mojca (ur.): Obdobja 34: Slovnica in slovar
– aktualni jezikovni opis, 1. del. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 67–
74.
Atkins, B. T. Sue, in Rundell, Michael (2008). The Oxford guide to practical lexicography.
New York: Oxford University Press.
Balažic, Urška (2013). Zmožnost razumevanja frazemov pri učencih 3. in 5. razreda osnovne
šole: diplomsko delo. Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta. Dostopno na:
http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=40625.
Beck, Isabel L., in McKeown, Margaret G. (1991). Conditions of vocabulary acquisition. V:
Barr, R., Karnil, M. L., Mosenthal, P., in Pearson, P. D. (ur.): Handbook of reading
research (Vol. 2). New York: Longman. 789–814.
Beech, John R. (2004). Using a dictionary: its influence on children's reading, spelling, and
phonology. Reading Psychology 25/1. 19–36.
Béjoint, Henri (2010). The Lexicography of English: From Origins to Present. Oxford: Oxford
University Press.
Berk, Laura E. (1994). Infants and Children: Prenatal through Middle Childhood. Boston:
Allyn and Bacon.
Bešter Turk, Marja (2011). Sporazumevalna zmožnost – eden izmed temeljnih ciljev pouka
slovenščine. Jezik in slovstvo 56/3–4. 111–130.
324

Bešter Turk, Marja (2014). »Odgovôri v celem stavku.« Jezik in slovstvo 59/2–3. 223–231.
Bizjak Končar, Aleksandra, in Dobrovoljc, Helena (2011). Razporeditev ilustrativnega gradiva
v splošnem razlagalnem slovarju slovenskega jezika. V: Jesenšek, Marko (ur.): Izzivi
sodobnega slovenskega slovaropisja. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za
slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta. 75–85.
Blažić, Milena (1997). Razumevanje frazemov na razredni stopnji osnovne šole: Izsledki
ankete. Sodobna pedagogika 48/7–8. 406–412.
Cabassut, Erika (1997). Phraseme in der Kinderwelt. V: Greciano, Gertrud, in Rothkegel,
Annely (ur.): Phraseme in Kontext und Kontrast. Bochum: Brockmeyer. 9–15.
Cajhen, Nana, Drusany, Nevenka, Kapko, Dragica, Križaj, Martina, in Bešter Turk, Marja
(2015). Slovenščina za vsak dan 7 – izdaja s plusom: Priročnik za učitelje – predstavitev
učnih
enot.
Ljubljana:
Rokus
Klett.
Dostopno
na:
http://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=8231&file=1.
Cowie, Anthony P. (1999). English Dictionaries for Foreign Learners: A History. Oxford:
Oxford University Press.
Čebulj, Monika (2013). Raba slovarja v 1. in 2. triletju osnovne šole: diplomsko delo. Univerza
v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. Dostopno na http://pefprints.pef.unilj.si/1854/1/%C4%8Cebulj%2Dza_oddajo_(1).pdf.
Čermák, František (2009). Leksikografovi zapiski o korpusnem slovarju. Jezik in slovstvo 54/3–
4. 25–42.
Čok, Lucija (2009). Poučevanje jezikov v otroštvu – sociološki in medkulturni vidiki. V:
Pižorn, Karmen (ur.): Učenje in poučevanje dodatnih jezikov v otroštvu. Ljubljana:
zavod RS za šolstvo. 136–151.
De Schryver, Giles-Maurice, in Prinsloo, D. J. (2011). Do Dictionaries Define on the Level of
their Target Users? A Case Study for Three Dutch Dictionaries. International Journal
of Lexicography 24/1. 5–28.
Dobrovoljc, Helena, in Bizjak Končar, Aleksandra (2011). Vprašanja obvestilnosti sodobnega
pravopisnega slovarja. Jesenšek, Marko (ur.): Izzivi sodobnega slovenskega
slovaropisja. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in
književnosti, Filozofska fakulteta. 86–109.
Dobrovoljc, Helena, in Krek, Simon (2011). Normativne zadrege – empirični pristop. V:
Kranjc, Simona (ur.): Obdobja 30: Meddisciplinarnost v slovenistiki. Ljubljana:
Znanstvena založba Filozofske fakultete. 89–97.

325

Dolar, Kaja (2014). Kolaborativni slovar Razvezani jezik. Slavistična revija 62/2014 (2). 235–
252.
Drstvenšek, Nina (2003). Vloga besedilnega korpusa pri postavitvi geselskega članka v
enojezičnem slovarju. Jezik in slovstvo 48/5. 65–81.
DZS, Spletni nakupovalni center. http://www.dzs.si/artikel/8634127230++++++-1/ (27. 7.
2018).
Gabrijan, Pina (2017). Na pohodu je Franček, mlajši brat slovarskega portala Fran.
Dostopno na: https://www.rtvslo.si/kultura/knjige/na-pohodu-je-francek-mlajsi-bratslovarskega-portala-fran/438351 (12. 2. 2018).
Gantar, Polona (2009). Leksikalna baza: vse, kar ste vedno želeli vedeti o jeziku. Jezik in
slovstvo 54/3–4. 69–94.
Gantar, Polona, idr. (b. l.) Leksikalna baza za slovenščino. Dostopno
http://www.slovenscina.eu/spletni-slovar/leksikalna-baza (11. 7. 2016).

na:

Gantar, Polona, in Krek, Simon (2009). Drugačen pogled na slovarske definicije: opisati,
pojasniti, razložiti?. V: Stabej, Marko (ur.): Obdobja 28: Infrastruktura slovenščine in
slovenistike. Ljubljana: Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 151–159.
Gardner, Dee (2007). Children's immediate understanding of vocabulary: contexts and
dictionary definitions. Reading Psychology 28/4. 331–373.
Gigafida: O korpusu. Dostopno na: http://www.gigafida.net/Support/About (10. 5. 2017).
Godec Soršak, Lara (2015a). Before Compiling a Primary School Dictionary. SKY Journal of
Linguistics 28. 161–186. Dostopno na:
http://www.linguistics.fi/julkaisut/SKY2015/SKYJoL28_Godec.pdf.
Godec Soršak, Lara (2015b). Slovenski otroški šolski slovar. V: Smolej, Mojca (ur.): Slovnica
in slovar – aktualni jezikovni opis, 1. del. Simpozij Obdobja 34. Ljubljana: Znanstvena
založba Filozofske fakultete. 243–250. Dostopno na: http://centerslo.si/wpcontent/uploads/2015/11/34_1-Godec-Sor.pdf.
Gorjanc, Vojko (2003). Korpusi in jezikoslovje. Jezik in slovstvo 48/3–4. 19–27.
Gorjanc, Vojko (2014). Slovar slovenskega jezika v digitalni dobi. V: Bergoč, Simona, in
Grahek, Irena (ur.): Novi slovar za 21. stoletje: E-zbornik prispevkov s Posveta o
novem slovarju slovenskega jezika na Ministrstvu za kulturo 12. 2. 2014. Ljubljana:
Ministrstvo za kulturo. Dostopno na:
http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/slovenski_jezik/E
_zbornik/1-_Vojko_Gorjanc_-_Slovar_MK_tekst_FINAL.pdf (13. 9. 2016).

326

Hanks, Patrick (2009). Sestavljanje enojezičnega slovarja za domače govorce. Jezik in slovstvo
54/3–4. 7–24.
Hartmann, R. R. K. (2001). Teaching and researching lexicography. Harlow: Pearson
Education Ltd.
Häcki Buhofer, Annelies (2004). Spielräume des Sprachverstehens: Psycholinguistische
Zugänge zum individuellen Umgang mit Phraseologismen. V: Steyer, Kathrin (ur.):
Wortverbindungen – mehr oder weniger fest. Berlin: Walter de Gruyter.
Horvat, Ludvik, in Magajna, Lidija (1989). Razvojna psihologija. Ljubljana: DZS.
Hudeček, Lana, in Mihaljević, Milica (2015). Relations between description and prescription
in Croation language manuals. V: Smolej, Mojca (ur.): Obdobja 34: Slovnica in slovar
– aktualni jezikovni opis, 1. del. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
299–307.
Jackson, Howard (2003). Lexicography: An introduction. London: Routledge.
Jeraj, Bojan (2013). Pomen spola razrednih učiteljev pri vzgoji in izobraževanju dečkov in
deklic: doktorska disertacija. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. Dostopno na:
http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1444.
Jesenšek, Vida (2015). Možnosti in omejitve kolaborativne leksikografije. V: Smolej, Mojca
(ur.): Obdobja 34: Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis, 1. del. Ljubljana:
Znanstvena založba Filozofske fakultete. 335–342.
Kaučič Baša, Majda (2001). Slovenski šolski slovar v zamisli Petra Weissa. V: Jan, Zoltan (ur.):
Sodobna slovenska narečna poezija: Ciril Kosmač in razvoj povojne slovenske proze.
Slovenski slavistični kongres, Koper, 5.–9. oktober 2000. Ljubljana: Zavod Republike
Slovenije za šolstvo. 189–192.
Kavc, Tanja (2016). Zmožnost razumevanja živalskih frazemov pri učencih 3., 5. in 9. razreda
osnovne šole: magistrsko delo. Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta. Dostopno
na: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=60512.
Klemenčič, Simona (2015). Etimološke osvetlitve v novem slovarju – izzivi in dileme. V:
Smolej, Mojca (ur.): Obdobja 34: Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis, 1. del.
Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 385–392.
Knight, Susan (1994). Dictionary use while reading: The effects on comprehension and
vocabulary acquisition for students of different verbal abilities. The Modern Language
Journal 78/3. 285–299.
Kompara, Mojca (2010). Krajšavni slovarji. Jezikoslovni zapiski 16/2. 111–129.

327

Kosem, Iztok (2006). Definicijski jezik v Slovarju slovenskega knjižnega jezika s stališča
sodobnih leksikografskih načel. Jezik in slovstvo 51/5. 26–45.
Kosem, Iztok (2011). Prihodnost leksikografije: dinamični slovar. V: Jesenšek, Marko (ur.):
Izzivi sodobnega slovenskega slovaropisja. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za
slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta. 38–48.
Kosem, Iztok (2014). Slovar v digitalnem mediju. V: Bergoč, Simona, in Grahek, Irena (ur.):
Novi slovar za 21. stoletje: E-zbornik prispevkov s Posveta o novem slovarju
slovenskega jezika na Ministrstvu za kulturo 12. 2. 2014. Ljubljana: Ministrstvo za
kulturo. Dostopno na:
http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/slovenski_jezik/E
_zbornik/6-_Iztok-Kosem_-Slovar_v_digitalnem_mediju-Posvet-2014.pdf (13. 9.
2016).
Košmrlj Levačič, Borislava (2006). O terminološkem slovarju in njegovi izdelavi z vidika
terminografske ravnine. Jezikoslovni zapiski 12/2006 (1). 71–87.
Kožuh, Boris (2003). Statistične metode v pedagoškem raziskovanju. Ljubljana: Filozofska
fakulteta, Oddelek za pedagogiko in andragogiko.
Krakar Vogel, Boža (2018). Všeček za slovenščino. Šolski razgledi 69/1 (5. januar 2018). 1.
Kranjc, Simona (1999). Razvoj govora predšolskih otrok. Ljubljana: Znanstveni inštitut
Filozofske fakultete.
Kranjc, Simona (2004). Besedni red, usvajanje prvega in učenje drugega/tujega jezika. Jezik in
slovstvo 49/3–4. 145–157.
Kranjc, Simona (2009). (So)vplivanje učenja prvega in drugega/tujega jezika v otroštvu. V:
Pižorn, Karmen (ur.): Učenje in poučevanje dodatnih jezikov v otroštvu. Ljubljana:
Zavod RS za šolstvo. 81–96.
Krek, Simon (2003a). Jezikovni priročniki in novi mediji. Jezik in slovstvo 48/3–4. 29–46.
Krek, Simon (2003b). Sodobna dvojezična leksikografija. Jezik in slovstvo 48/1. 45–60.
Krek, Simon (2004). Slovarji serije Cobuild in formalizacija definicijskega jezika. Jezik in
slovstvo 49/2. 3–16.
Krek, Simon, Kosem, Iztok, in Gantar, Polona (2013). Predlog za izdelavo Slovarja
sodobnega slovenskega jezika. Dostopno na:
http://www.sssj.si/datoteke/Predlog_SSSJ_v1.1.pdf [22. 11. 2017].
Križaj Ortar, Martina (2006). Učenčeva sporazumevalna zmožnost v slovenščini. Vzgoja in
izobraževanje 37/1. 69–71.
328

Križaj Ortar, Martina, Bešter Turk, Marja, Končina, Marija, Poznanovič, Mojca, in Bavdek,
Mojca (2010). Na pragu besedila 2: Učbenik za slovenski jezik v 2. letniku gimnazij in
srednjih strokovnih šol. Ljubljana: Rokus Klett.
Krvina, Domen (2015). Slovarske razlage: med treznim recikliranjem starega in preudarni
uvajanjem novega. V: Smolej, Mojca (ur.): Obdobja 34: Slovnica in slovar – aktualni
jezikovni opis, 1. del. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 409–415.
Kržišnik, Erika (1994). Frazeologija kot »izražanje v podobah«. V: Križaj Ortar, Martina,
Bešter, Marja, in Kržišnik, Erika: Pouk slovenščine malo drugače. Trzin: Založba
Different. 91–140.
Kržišnik, Erika (2009). Kam in kako s frazeologijo v novem slovarju. V: Perdih, Andrej (ur.):
Strokovni posvet o novem slovarju slovenskega jezika. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC
SAZU. 53–60. Dostopno na: https://isjfr.zrcsazu.si/sites/default/files/9789612541149.pdf.
Kržišnik, Erika, in Jakop, Nataša (2015). Konceptualna izhodišča za vključitev frazeologije v
splošni enojezični slovar slovenskega jezika. V: Smolej, Mojca (ur.): Obdobja 34:
Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis, 1. del. Ljubljana: Znanstvena založba
Filozofske fakultete. 417–424.
Landau, Sidney I. (2001). Dictionaries: The art and craft of lexicography. Cambridge:
Cambridge University Press.
Laufer, Batia, in Melamed, Linor (1994). Monolingual, Bilingual and 'Bilingualised'
Dictionaries: Which are More Effective, for What and for Whom?. Laufer, B. and L.
Melamed. V: Martin, W. idr. (ur.). Euralex. 565–576. Dostopno na:
http://www.euralex.org/elx_proceedings/Euralex1994/64_Euralex_Batia%20Lauf%20
er%20and%20Linor%20Melamed%20%20Monolingual,%20Bilingual%20and%20Bilingualised%20Dictionaries.pdf (6. 7.
2017).
Lew, Robert, in de Schryver, Gilles-Maurice (2014). Dictionary users in the digital revolution.
International Journal of Lexicography 27/4. 341–359.
Ljubešić, Marko, in Benjak, Mirjana (2015). Položaj i primjena jezičnih priručnika u nastavi
materinskog jezika (hrvatski primjer). V: Smolej, Mojca (ur.): Obdobja 34: Slovnica in
slovar – aktualni jezikovni opis, 2. del. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske
fakultete. 457–466.
Logar Berginc, Nataša (2009). Slovenski splošni in terminološki slovarji: za koga? V: Stabej,
Marko (ur.): Obdobja 28: Infrastruktura slovenščine in slovenistike. Ljubljana:
Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 225–231.

329

Logar, Nataša, in Vintar, Špela (2008). Korpusni pristop k izdelavi terminoloških slovarjev: od
besednih seznamov in konkordanc do samodejnega luščenja izrazja. Jezik in slovstvo
53/5. 3–17.
Logar, Nataša, Dobrovoljc, Kaja, in Arhar Holdt, Špela (2015). Gigafida: interpretacija
korpusnih podatkov. V: Smolej, Mojca (ur.): Obdobja 34: Slovnica in slovar – aktualni
jezikovni opis, 2. del. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 467–477.
Luppescu, Stuart, in Day, Richard R. (1993). Reading, dictionaries, and vocabulary learning.
Language Learning 43/2. 263–287.
Marjanovič Umek, Ljubica, in Fekonja Peklaj, Urška (2013). Ocenjevanje govora otrok in
teorije uma. V: Marjanovič Umek, Ljubica, in Zupančič, Maja (ur.) Razvojna
psihologija. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
Marjanovič Umek, Ljubica, Kranjc, Simona, Fekonja, Urška, in Bajc, Katja (2007). Govor
deklic in dečkov. Razprave II. razreda SAZU 20. 115–131.
Marjanovič Umek, Ljubica, in Svetina, Matija (2004). Spoznavni in govorni razvoj v osrednjem
in poznem otroštvu. V: Marjanovič Umek, Ljubica, in Zupančič, Maja (ur.): Razvojna
psihologija. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete. 408–427.
Marjanovič Umek, Ljubica, Kranjc, Simona, in Fekonja, Urška (2006). Otroški govor: razvoj
in učenje. Domžale: Izolit.
Mavec, Maja (2017). Razumevanje frazemov iz učnega gradiva in vsakdanjega življenja:
magistrsko delo. Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta. Dostopno na:
https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=65820.
McKeown, Margaret G. (1993). Creating effective definitions for young word learners. Reading
Research Quarterly 28/1. 16–31.
Menyuk, Paula, in Brisk, Maria Estela (2005). Language Development and Education:
Children With Varying Language Experiences. London: Palgrave Macmillan.
Michelizza, Mija (2011). Sodobno slovaropisje in splet. V: Jesenšek, Marko (ur.) Izzivi
sodobnega slovenskega slovaropisja. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za
slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta. 19–37.
Nist, Sherrie L., in Olejnik, Stephen (1995). The role of context and dictionary defintions on
varying levels of word knowledge. Reading Research Quarterly 30/2. 172–193.
Ožbot, Martina (2015). Jezikovni priročniki – med navidezno in dejansko funkcionalnostjo. V:
Smolej, Mojca (ur.): Obdobja 34: Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis, 1. del.
Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 39–45.

330

Papalia, Diane E., Wendkos Olds, Sally, in Duskin Feldman, Ruth (2002). Otrokov svet:
Otrokov razvoj od spočetja do konca mladostništva. Ljubljana: Educy.
Patterson, Charlotte J. (2008). Child Development. Boston: McGraw-Hill.
Paynter, Diane E., Bodrova, Elena, in Doty, Jane K. (2005). For the Love of Words: Vocabulary
Instruction that Works, Grades K – 6. San Francisco: Jossey-Bass.
Pečjak, Sonja (2010). Psihološki vidiki bralne pismenosti: Od teorije k praksi. Ljubljana:
Znanstvena založba Filozofske fakultete.
Pirih Svetina, Nataša (2001). Razvoj jezikovne zmožnosti pri usvajanju slovenščine kot drugega
jezika: doktorska disertacija. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta.
Pirih Svetina, Nataša (2003). Napaka v ogledalu procesa učenja tujega jezika. Jezik in slovstvo
48/2. 17–26.
Planinšek, Renato (2017). Zmožnost in razlike v razumevanju frazemov pri učencih 4., 7. in 9.
razreda osnovne šole: magistrsko delo. Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta.
Dostopno na: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=66378.
Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt. (2011). Ljubljana: Ministrstvo RS za šolstvo
in šport, Zavod RS za šolstvo. Dostopno na:
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_U
N/UN_slovenscina_OS.pdf (5. 7. 2017).
Ratner, Nan Bernstein (2011). First Language Acquisition. V: Aukrust, Vibeke Grøver (ur.):
Learning and Cognition in Education. Oxfrod: Elsevier.
Razvezani jezik – prosti slovar žive slovenščine. Dostopno na: http://razvezanijezik.org/ (7. 5.
2017).
Rigler Šilc, Katarina (2011). Razumevanje frazemov pri učenju in poučevanju slovenščine kot
drugega/tujega jezika. Jezik in slovstvo 56/5–6. 93–108.
Rigler Šilc, Katarina (2017). Frazeološka kompetenca slovenskega mladostnika: doktorska
disertacija. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. Dostopno na:
https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=102312.
Rot Vrhovec, Alenka (2016). Sporazumevalna zmožnost v slovenskem jeziku pri otrocih,
katerih prvi jezik ni slovenski: doktorska disertacija. Univerza v Ljubljani, Pedagoška
fakulteta. Dostopno na http://pefprints.pef.uni-lj.si/3707/1/A.RotVrhovec_DR.pdf.
Rozman, Tadeja (2004) Upoštevanje ciljnih uporabnikov pri izdelavi enojezičnega slovarja za
tujce. Jezik in slovstvo 49/3–4. 63–75.

331

Rozman, Tadeja (2009). The dictionary of Standard Slovenian – a(n) (un)faithful companion?.
V: Granić, Jagoda (ur.): Jezična politika i jezična stvarnost. Zagreb: Hrvatsko društvo
za primijenjenu lingvistiku. 126–136.
Rozman, Tadeja (2008). Mother-tongue's little helper: (The use of the monolingual dictionary
of Slovenian in school). V: Proceedings of the XIII EURALEX international congress
(Barcelona, 15-19 July 2008). Barcelona: Documenta universitaria. 1317–1324.
Rozman, Tadeja (2010). Vloga enojezičnega razlagalnega slovarja slovenščine pri razvoju
jezikovne zmožnosti: doktorska disertacija. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta.
Rozman, Tadeja, in Holz, Nanika (2007). Slovar – jezika vladar?. V: Novak Popov, Irena (ur.):
Stereotipi v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi: zbornik predavanj. 43. seminar
slovenskega jezika, literature in kulture, [Ljubljana], 25. 6.-13. 7. 2007. Ljubljana:
Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske
fakultete. 25–35.
Rozman, Tadeja, Kosem, Iztok, Pirih Svetina, Nataša, in Ferbežar, Ina (2015). Slovarji in
učenje slovenščine. V: Gorjanc, Vojko, Gantar, Polona, Kosem, Iztok, in Krek, Simon
(ur.): Slovar sodobne slovenščine: Problemi in rešitve. Ljubljana: Znanstvena založba
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 150–167.
Shaffer, David R., in Kipp, Katherine (2007). Developmental Psychology: Childhood and
Asdolescence. Belmont: Thomson Wadsworth.
Skela, Janez, in Dagarin Fojkar, Mateja (2009). Presek teorij učenja in poučevanja
drugega/tujega jezika v otroštvu. V: Pižorn, Karmen (ur.): Učenje in poučevanje
dodatnih jezikov v otroštvu. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 26–62.
Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016: Predgovor. Dostopno na:
http://www.fran.si/201/eSSKJ-slovar-slovenskega-knjiznegajezika/datoteke/eSSKJ_Predgovor.pdf (3. 5. 2017).
Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016: Uvod. Dostopno na: http://www.fran.si/201/eSSKJslovar-slovenskega-knjiznega-jezika/datoteke/eSSKJ_Uvod.pdf (3. 5. 2017).
Slovenski pravopis 2001. Dostopno na: http://bos.zrc-sazu.si/sp2001.html (11. 7. 2016).
Snoj, Marko (1997). Slovenski etimološki slovar. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Stabej, Marko (2009). Slovarji in govorci: kot pes in mačka? Jezik in slovstvo 54/3–4. 117–138.
Stabej, Marko, in Rozman, Tadeja (2011). Slovarji, učitelji in šolarji. V: Jesenšek, Marko (ur.):
Izzivi sodobnega slovenskega slovaropisja. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za
slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta. 49–58.

332

Stabej, Marko, Rozman, Tadeja, Pirih Svetina, Nataša, Modrijan, Nina, in Bajec, Boštjan
(2008). Jezikovni viri pri jezikovnem pouku v osnovni in srednji šoli: končno poročilo z
rezultati
dela.
Ljubljana:
Pedagoški
inštitut.
Dostopno
na:
http://trojinapage.evolucija.si/assets/attachments/81/StabejRozman.pdf.
Svensén, Bo (2009). A handbook of lexicography: The theory and practice of dictionarymaking. New York: Cambridge University Press.
Šimenc, Barbara (2018). Zmožnost razumevanja slovenskih in angleških frazemov pri učencih
5., 7. in 9. razreda osnovne šole: magistrsko delo. Univerza v Mariboru, Pedagoška
fakulteta. Dostopno na: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=69394.
Šolar: Korpus šolskih pisnih izdelkov. Dostopno na: http://www.slovenscina.eu/korpusi/solar
(10. 5. 2017).
Šorli, Mojca (2015). Novi slovar sodobnega slovenskega jezika: na prepihu leksikografskih
praks. V: Smolej, Mojca (ur.): Obdobja 34: Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis,
2. del. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 741–749.
Štavbar, Simona (2015). Problemi terminologije v leksikografski vedi na Slovenskem. V:
Smolej, Mojca (ur.): Obdobja 34: Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis, 2. del.
Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 751–757. Dostopno na:
http://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/11/34_2-Stavbar.pdf.
Tarp, Sven (2010). H.A. Welker and Pedagogical Lexicography. Lexicos 20. 730–749.
Tarp, Sven (2011). Pedagogical Lexicography: Towards a new and Strict Typology
Corresponding to the Present State-of-the-Art. Lexicos 21. 217–231.
Tarp, Sven (2012). New Experiences in Pedagogical Lexicography: Two Cuban School
Dictionaries. Hermes – Journal of Language and Communication in Business 48. 95–
107.
Tarp, Sven, in Gouws, Rufus H. (2012). School Dictionaries for First-Language Learners.
Lexicos 22. 333–351. Dostopno na:
https://www.ajol.info/index.php/lex/article/viewFile/84835/74820.
Tarp, Sven, in Ruiz Miyares, Leonel (2013). Cuban School Dicctionaries for First-Language
Learners: A Shared Experience. Lexicos 23. 414–425.
Toporišič, Jože (1992). Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: Cankarjeva založba.
Toporišič, Jože (2000). Slovenska slovnica. Maribor: Založba Obzorja.
Toporišič, Jože, in Rigler, Jakob (1979). Komentar k Načrtu pravil slovenskega pravopisa III.
Slavistična revija 27/1. 81–150.
333

Valenčič Zuljan, Milena (2012). Profesionalne poti pedagoških delavcev. Vršac: Visoka škola
strukovnih studija za obrazovanje vaspitača »Mihailo Pavlov«.
Vidovič Muha, Ada (1996). Razvojne prvine normativnosti slovenskega knjižnega jezika. V:
Vidovič Muha, A. (ur.): Jezik in čas. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.
15–40.
Vidovič Muha, Ada (1998). Družbeno-politični vidik normativnosti v slovanskih knjižnih
jezikih. Slavistična revija 46/1–2. 95–116.
Vidovič Muha, Ada (2001). Moč in nemoč slovenskega knjižnega jezika ali, če bi sledili nekaj
več kot 30 let stari dihotomiji Dušana Pirjevca narod kot nacija – nacionalni, vsaj
implicitno knjižni jezik, in narod kot jezikovno-kulturna skupnost – materni jezik. V:
Orel, Irena: 37. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Zbornik predavanj.
Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovanske jezike in
književnosti Filozofske fakultete. 7–18.
Vidovič Muha, Ada (2013). Slovensko leksikalno pomenoslovje. Ljubljana: Znanstvena založba
Filozofske fakultete.
Vrbinc, Alenka (1997). Tipologije slovarjev. Vestnik 31/1–2. 105–126.
Vrbinc, Alenka (1999). Slovarji za dekodiranje in slovarji za enkodiranje. Vestnik 33/1–2. 333–
350.
Vrbinc, Alenka (2002). Angleški enojezični slovarji za tuje govorce od začetkov do danes.
Vestnik 36/1–2. 361–375.
Vrbinc, Alenka, in Vrbinc, Marjeta (2004). How do Slovene Learners of English Use their
Dictionaries?. Linguistica 44. 131–160.
Vrbinc, Alenka, in Vrbinc, Marjeta (2016). Illustrative Examples in a Bilingual Decoding
Dictionary: An (Un)necessary Component?. Lexicos 26. 296–310.
Vrbinc, Marjeta (1998). Slovarska obravnava frazeoloških enot. Vestnik 32/1–2. 341–378.
Vrbinc, Marjeta, in Vrbinc, Alenka (2005). Future Professional Dictionary Users and their Use
of Dictionaries. Acta neophilologica 39/1–2. 139–152.
Vrbinc, Marjeta, in Vrbinc, Alenka (2006). A Research-based Study of Foreign Students' Use
of Grammatical Codes in Five Leading British Learners' Dictionaries. Linguistica 46/2.
227–242.
Vrbinc, Marjeta, in Vrbinc, Alenka (2016). Strukturni in vsebinski vidiki opomb o rabi v
didaktičnem dvojezičnem slovarju za dekodiranje. Slavistična revija 64/1. 33–46.

334

Weiss, Peter (2001). Slovenski šolski slovar. V: Jan, Zoltan (ur.): Sodobna slovenska narečna
poezija: Ciril Kosmač in razvoj povojne slovenske proze. Slovenski slavistični kongres,
Koper, 5.–9. oktober 2000. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 179–188.
Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Urie_Bronfenbrenner (2. 6. 2018)
Wikipedija. https://sl.wikipedia.org/wiki/Karl_von_Frisch (2. 6. 2018)
Wikipedija. https://sl.wikipedia.org/wiki/Nikolaas_Tinbergen (2. 6. 2018)
Wikipedija. https://sl.wikipedia.org/wiki/Konrad_Lorenz (2. 6. 2018)
Wild, Kate, Kilgarriff, Adam, in Tugwell, David (2013). The Oxford Children's Corpus: Using
a Children's Corpus in Lexicography. International Journal of Lexicography 26/2. 190–
218.
Žele, Andreja (2008). O leksiki s slovarsko-slovničnega vidika v smislu 'od besede do slovarja'
(Branka Tafra: Od riječi do rječnika, Zagreb 2005). Jezikoslovni zapiski 14/1. 205–209.
Žele, Andreja (2009). O geslovniku za novi slovar slovenskega jezika. V: Perdih, A. (ur.)
Strokovni posvet o novem slovarju slovenskega jezika. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC
SAZU. 75–82. Dostopno na: https://isjfr.zrcsazu.si/sites/default/files/9789612541149.pdf.

14.2 Viri
Katalog učbenikov za osnovno šolo. Dostopno na:
https://paka3.mss.edus.si/Trubar/Javno/Default.aspx (2. 8. 2017).
Wikipedija: Hudorunik (ptič). Dostopno na:
https://sl.wikipedia.org/wiki/Hudournik_(pti%C4%8D).
The World Bank Group: Gender Statistics. Dostopno na:
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=gender-statistics (2. 10.
2018).

14.2.1 Slovarji in korpusi
Bitenc, Andrej, Starovašnik, Majda, Ajdovec, Marija, in Korošec, Dijana (1996). Moj mali
slovar. Kranj: Osnovna šola Franceta Prešerna.
Collins English Dictionary. Dostopno na:
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bloody (25. 9. 2018).
335

Čilaš Šimpraga, Ankica, Jojić, Ljiljana, in Lewis, Kristian (2008). Prvi školski rječnik
hrvatskoga jezika. Zagreb: Školska knjiga, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
Gigafida. Dostopno na: http://www.gigafida.net (10. 5. 2017).
Hanuš, Barbara, Šimenc Mihalič, Irena, in Šubic, Damjana (2000). Moj slovar. Ljubljana: DZS.
Kokalj, Tatjana (2002). Besede nagajivke. Učni pripomoček za učence od 2. do 5. razreda
devetletne osnovne šole. Trzin: Založba Izolit.
Korpus Kres. Dostopno na: http://www.korpus-kres.net/ (10. 2. 2018).
Little Explorers Picture Dictionary by EnchantedLearning.com. Dostopno na:
http://www.enchantedlearning.com/Dictionary.html (15. 8. 2014).
Merriam Webster Word Central. Dostopno na: http://www.wordcentral.com/ (15. 8. 2014).
Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English (1991). Oxford: Oxford University
Press.
Oxford Dictionaries. Dostopno na: http://oxforddictionaries.com/words/for-children-andschools (15. 8. 2014).
Slovar novejšega besedja. Dostopno na: http://www.fran.si/131/snb-slovar-novejsega-besedja
(11. 7. 2016).
Slovar slovenskega knjižnega jezika (1994). Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik
Frana Ramovša, DZS.
Slovar slovenskega knjižnega jezika: Druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja.
Dostopno na: http://www.SSKJ 2.si/uporabnik/prijava (7. 5. 2017).
Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016. Dostopno na: www.fran.si (3. 5. 2017).
Spletni

slovar slovenskega jezika. Dostopno na: http://www.slovenscina.eu/spletnislovar?key=Ahttp://www.slovenscina.eu/spletni-slovar/leksikalna-baza (11. 7. 2016).

Šubic, Damjana, in Sivec, Breda (2002). Moj prvi slovar. Ljubljana: DZS.
Word Explorer Children’s Dictionary. Dostopno na: https://kids.wordsmyth.net/we/ (15. 8.
2014).
Wordsmyth Illustrated Learner's Dictionary. Dostopno na:
https://kids.wordsmyth.net/wild/#/home (15. 8. 2014).

336

14.2.2 Učno gradivo
Cajhen, Nana, Drusany, Nevenka, Kapko, Dragica, Križaj Ortar, Martina, in Bešter Turk, Marja
(2009). Gradim slovenski jezik 4: Učbenik za slovenščino v 4. razredu osnovne šole.
Ljubljana: Rokus Klett.
Cajhen, Nana, Drusany, Nevenka, Kapko, Dragica, Križaj Ortar, Martina, in Bešter Turk, Marja
(2010). Slovenščina za vsak dan 8: Učbenik za slovenščino v 8. razredu osnovne šole.
Ljubljana: Rokus Klett.
Cajhen, Nana, Drusany, Nevenka, Kapko, Dragica, Križaj Ortar, Martina, in Bešter Turk, Marja
(2011). Gradim slovenski jezik 6: Učbenik za slovenščino v 6. razredu osnovne šole.
Ljubljana: Rokus Klett.
Cajhen, Nana, Drusany, Nevenka, Kapko, Dragica, Križaj, Martina, in Bešter Turk, Marja
(2014a). Gradim slovenski jezik 4: Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 4.
razredu osnovne šole, 1. del. Ljubljana: Rokus Klett.
Cajhen, Nana, Drusany, Nevenka, Kapko, Dragica, Križaj, Martina, in Bešter Turk, Marja
(2014b). Gradim slovenski jezik 4: Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 4.
razredu osnovne šole, 2. del. Ljubljana: Rokus Klett.
Cajhen, Nana, Drusany, Nevenka, Kapko, Dragica, Križaj, Martina, in Bešter Turk, Marja
(2013). Gradim slovenski jezik 5: Učbenik za slovenščino v 5. razredu osnovne šole.
Ljubljana: Rokus Klett.
Cajhen, Nana, Drusany, Nevenka, Kapko, Dragica, Križaj, Martina, in Bešter Turk, Marja
(2015). Slovenščina za vsak dan 7 – izdaja s plusom: Učbenik za slovenščino v 7.
razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett.
Cajhen, Nana, Drusany, Nevenka, Kapko, Dragica, Križaj, Martina, in Bešter Turk, Marja
(2016a). Gradim slovenski jezik 5: Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 5.
razredu osnovne šole, 1. del. Ljubljana: Rokus Klett.
Cajhen, Nana, Drusany, Nevenka, Kapko, Dragica, Križaj, Martina, in Bešter Turk, Marja
(2016b). Gradim slovenski jezik 5: Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 5.
razredu osnovne šole, 2. del. Ljubljana: Rokus Klett.
Cajhen, Nana, Drusany, Nevenka, Kapko, Dragica, Križaj, Martina, in Bešter Turk, Marja
(2017a). Gradim slovenski jezik 6: Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 6.
razredu osnovne šole, 1. del. Ljubljana: Rokus Klett.

337

Cajhen, Nana, Drusany, Nevenka, Kapko, Dragica, Križaj, Martina, in Bešter Turk, Marja
(2017b). Gradim slovenski jezik 6: Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 6.
razredu osnovne šole, 2. del. Ljubljana: Rokus Klett.
Frančeškin, Jana, Kramarič, Mira, Ropič, Marija, in Urbančič Jelovšek, Mateja (2010). Besede
gradijo svet 1: Delovni zvezek za slovenščino za prvi razred osnovne šole. Ljubljana:
Rokus Klett.
Frančeškin, Jana, Ropič, Marija, in Urbančič Jelovšek, Mateja (2009). Besede gradijo svet 1:
Učbenik za slovenščino za prvi razred osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett.
Hočevar Gregorič, Mateja, in Čuden, Milena (2016). Slovenščina 6: Učbenik za slovenščino –
jezik v 6. razredu osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Hočevar Gregorič, Mateja, in Čuden, Milena (2017a). Slovenščina 6: Samostojni delovni zvezek
za slovenski jezik v 6. razredu osnovne šole, 1. del. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Hočevar Gregorič, Mateja, in Čuden, Milena (2017b). Slovenščina 6: Samostojni delovni zvezek
za slovenski jezik v 6. razredu osnovne šole, 2. del. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Kapko, Dragica, Čadež, Saša, in Grabner Jonke, Aleksandra (2015a). Radovednih 5:
Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 5. razredu osnovne šole, 1. del. Ljubljana:
Rokus Klett.
Kapko, Dragica, Čadež, Saša, in Grabner Jonke, Aleksandra (2015b). Radovednih 5:
Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 5. razredu osnovne šole, 2. del. Ljubljana:
Rokus Klett.
Kapko, Dragica, Čadež, Saša, in Grabner Jonke, Aleksandra (2016). Radovednih 5: Učbenik za
slovenščino v 5. razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett.
Kern, Milka, Kramarič, Mira, Pipan, Majda, in Ropič, Marija (2009a). Besede gradijo svet 2:
Učbenik za slovenščino za drugi razred osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett.
Kern, Milka, Kramarič, Mira, Pipan, Majda, in Ropič, Marija (2009b). Besede gradijo svet 3:
Učbenik za slovenščino za tretji razred osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett.
Kern, Milka, Kramarič, Mira, Pipan, Majda, in Ropič, Marija (2009c). Besede gradijo svet 3:
delovni zvezek za slovenščino za tretji razred osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett.
Kern, Milka, Kramarič, Mira, Pipan, Majda, Ropič, Marija, in Urbančič Jelovšek, Mateja
(2009). Besede gradijo svet 2: Delovni zvezek za slovenščino za drugi razred osnovne
šole. Ljubljana: Rokus Klett.
Kocjan Barle, Marta (2014a). Slovenščina: Znanka ali uganka 6. Samostojni delovni zvezek, 1.
del. Ljubljana: Modrijan.
338

Kocjan Barle, Marta (2014b). Slovenščina: Znanka ali uganka 6. Samostojni delovni zvezek, 2.
del. Ljubljana: Modrijan.
Kocjan Barle, Marta (2016). Znanka ali uganka 6: Slovenščina za 6. razred osnovne šole,
učbenik. Ljubljana: Modrijan.
Kocjan Barle, Marta, Briški, Katja, in Miklavčič, Mateja (2016a). Znanka ali uganka 4:
Učbenik za slovenščino za 4. razred osnovne šole. Ljubljana: Modrijan.
Kocjan Barle, Marta, Briški, Katja, in Miklavčič, Mateja (2016b). Znanka ali uganka 5,
Učbenik: Slovenščina za 5. razred osnovne šole. Ljubljana: Modrijan.
Kocjan Barle, Marta, Briški, Katja, in Miklavčič, Mateja (2016c). Znanka ali uganka 5,
Samostojni delovni zvezek, 1. del: Slovenščina za 5. razred osnovne šole. Ljubljana:
Modrijan.
Kocjan Barle, Marta, Briški, Katja, in Miklavčič, Mateja (2016d). Znanka ali uganka 5,
Samostojni delovni zvezek, 2. del: Slovenščina za 5. razred osnovne šole. Ljubljana:
Modrijan.
Kocjan Barle, Marta, Javh, Nada, Hrovat, Simona, in Jeretina Anžin, Draga (2016). Znanka ali
uganka 4: Samostojni delovni zvezek, slovenščina za 4. razred osnovne šole. Ljubljana:
Modrijan.
Kocjan Barle, Marta, in Smisl, Milena (2010). Znanka ali uganka 7. Učbenik: slovenščina za
7. razred osnovne šole. Ljubljana: Modrijan.
Kramarič, Mira, Kern, Milka, in Pipan, Majda (2013). Lili in Bine 1: Učbenik za slovenščino v
prvem razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett.
Kramarič, Mira, Kern, Milka, in Pipan, Majda (2016a). Lili in Bine 2: Učbenik za slovenščino
v drugem razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett.
Kramarič, Mira, Kern, Milka, in Pipan, Majda (2016b). Lili in Bine 2: Samostojni delovni zvezek
za slovenščino v drugem razredu osnovne šole, 1. del. Ljubljana: Rokus Klett.
Kramarič, Mira, Kern, Milka, in Pipan, Majda (2016c). Lili in Bine 2: Samostojni delovni zvezek
za slovenščino v drugem razredu osnovne šole, 2. del. Ljubljana: Rokus Klett.
Kramarič, Mira, Kern, Milka, in Pipan, Majda (2016d). Lili in Bine 3: Učbenik za slovenščino
v tretjem razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett.
Kramarič, Mira, Kern, Milka, in Pipan, Majda (2016e). Lili in Bine 3: Samostojni delovni zvezek
za slovenščino v tretjem razredu osnovne šole – 1. del. Ljubljana: Rokus Klett.
Kramarič, Mira, Kern, Milka, in Pipan, Majda (2016f). Lili in Bine 3: Samostojni delovni zvezek
za slovenščino v tretjem razredu osnovne šole – 2. del. Ljubljana: Rokus Klett.
339

Kramarič, Mira, Kern, Milka, Pipan, Majda, Šefer, Nataša, Kumše, Vilma, Rajšp, Martina, in
Žic, Jasna (2016a). Lili in Bine 1: Medpredmetni delovni zvezek v prvem razredu
osnovne šole, 1. del. Ljubljana: Rokus Klett.
Kramarič, Mira, Kern, Milka, Pipan, Majda, Šefer, Nataša, Kumše, Vilma, Rajšp, Martina, in
Žic, Jasna (2016b). Lili in Bine 1: Medpredmetni delovni zvezek v prvem razredu
osnovne šole, 2. del. Ljubljana: Rokus Klett.
Kramarič, Mira, Kern, Milka, Pipan, Majda, Šefer, Nataša, Kumše, Vilma, Rajšp, Martina, in
Žic, Jasna (2016c). Lili in Bine 1: Medpredmetni delovni zvezek v prvem razredu
osnovne šole, 3. del. Ljubljana: Rokus Klett.
Kramarič, Mira, Kern, Milka, Pipan, Majda, Šefer, Nataša, Kumše, Vilma, Rajšp, Martina, in
Žic, Jasna (2016d). Lili in Bine 1: Medpredmetni delovni zvezek v prvem razredu
osnovne šole, 4. del. Ljubljana: Rokus Klett.
Kranjc, Simona, in Kokalj, Tatjana (2003). Moja slovenščina 5: Učbenik za slovenščino v 4.
razredu osnovne šole in 5. razredu devetletne osnovne šole. Trzin: Izolit.
Kranjc, Simona, in Kokalj, Tatjana (2009). Moja slovenščina 5: Delovni zvezek za pouk
slovenščine v 5. razredu devetletne osnovne šole. Mengeš: Izolit.
Kumer, Vesna, Močivnik, Črt, Smolej, Mojca, in Koncilja, Tomaž (2016a). Slovenščina v
oblaku: Učbenik za slovenščino v 6. razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett.
Kumer, Vesna, Močivnik, Črt, Smolej, Mojca, in Koncilja, Tomaž (2016b). Slovenščina v
oblaku: Učni komplet za slovenščino v 6. razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett.
Medved Udovič, Vida, in Jamnik, Tilka (2003). S slikanico se igram in učim 1: Učbenik za
pouk slovenščine za prvi razred devetletne osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Medved Udovič, Vida, in Jamnik, Tilka (2008). Slovenščina 1: S slikanico se igram in učim:
Delovni zvezek za jezik in književnost v prvem razredu osnovne šole. Ljubljana:
Mladinska knjiga.
Medved Udovič, Vida, in Potočnik, Nataša (2009). Slovenščina 3: S slikanico se igram in učim:
Delovni zvezek za jezik v tretjem razredu osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Medved Udovič, Vida, in Zrimšek, Nataša (2002). S slikanico se igram in učim: Slovenščina 3
za tretji razred 9-letne osnovne šole, učbenik. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Medved Udovič, Vida, in Zrimšek, Nataša (2007). Slovenščina 3: S slikanico se igram in učim:
Učbenik za jezik v tretjem razredu osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga.

340

Medved Udovič, Vida, Jamnik, Tilka, Potočnik, Nataša, Skubic, Darija, in Gruden, Jožica
(2008). Slovenščina 2: S slikanico se igram in učim: Učbenik za jezik in književnost v
drugem razredu osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Medved Udovič, Vida, Jamnik, Tilka, Potočnik, Nataša, Skubic, Darija, in Gruden Ciber, Jožica
(2011). Slovenščina 2: S slikanico se igram in učim: Delovni zvezek za jezik in
književnost v drugem razredu osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Osterman, Sonja, in Petek, Tomaž (2017a). Slovenščina 5: Samostojni delovni zvezek za
slovenski jezik v 5. razredu osnovne šole, 1. del. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Osterman, Sonja, in Petek, Tomaž (2017b). Slovenščina 5: Samostojni delovni zvezek za
slovenski jezik v 5. razredu osnovne šole, 2. del. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Petek, Tomaž, in Osterman, Sonja (2015). Slovenščina 5: Učbenik za slovenski jezik v 5.
razredu osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Potočnik, Nataša (2011). Slovenščina 4: Učbenik za slovenščino – jezik v 4. razredu osnovne
šole. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Sivec, Marija, Kosmač, Ljubica, in Rigler Šilc, Katarina (2005). Hej hoj, povabim te s seboj:
Učbenik za pouk slovenščine v 6. razredu devetletne osnovne šole. Ljubljana: DZS.
Sivec, Marija, Kosmač, Ljubica, in Rigler Šilc, Katarina (2015). Hej hoj, povabim te s seboj:
Delovni zvezek za pouk slovenščine – jezik v 6. razredu devetletne osnovne šole.
Ljubljana: DZS.
Šubic, Damjana, in Bitenc, Francka (2003). Hej hoj, ostani z menoj: Učbenik za pouk
slovenščine v petem razredu devetletne in četrtem razredu osemletne osnovne šole.
Ljubljana: DZS.
Šubic, Damjana, in Dvornik, Andreja (2016a). Hej hoj 4: Samostojni delovni zvezek za
slovenščino v 4. razredu osnovne šole – 1. del. Ljubljana: DZS.
Šubic, Damjana, in Dvornik, Andreja (2016b). Hej hoj 4: Samostojni delovni zvezek za
slovenščino v 4. razredu osnovne šole – 2. del. Ljubljana: DZS.
Šubic, Damjana, in Dvornik, Andreja (2016c). Hej hoj 4: Učbenik za slovenščino – jezik v 4.
razredu. Ljubljana: DZS.
Šubic, Damjana, in Dvornik, Andreja (2016d). Hej hoj 5: Samostojni delovni zvezek za
slovenščino v 5. razredu osnovne šole, 1. del. Ljubljana: DZS.
Šubic, Damjana, in Dvornik, Andreja (2016e). Hej hoj 5: Samostojni delovni zvezek za
slovenščino v 5. razredu osnovne šole, 2. del. Ljubljana: DZS.

341

Vogel, Jerica, Potočnik, Nataša, Berdajs, Metka, in Javornik, Radoja (2009a). Slovenščina 4:
Delovni zvezek za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole, 1. del. Ljubljana:
Mladinska knjiga.
Vogel, Jerica, Potočnik, Nataša, Berdajs, Metka, in Javornik, Radoja (2009b). Slovenščina 5:
Delovni zvezek za slovenski jezik v petem razredu osnovne šole, 2. del. Ljubljana:
Mladinska knjiga.
Vogel, Jerica, Potočnik, Nataša, Berdajs, Metka, in Javornik, Radoja (2011). Slovenščina 4:
Delovni zvezek za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole, 2. del. Ljubljana:
Mladinska knjiga.
Vogel, Jerica, Potočnik, Nataša, Berdajs, Metka, in Javornik, Radoja (2010). Slovenščina 5:
Delovni zvezek za slovenski jezik v petem razredu osnovne šole, 1. del. Ljubljana:
Mladinska knjiga.
Vogel, Jerica, Potočnik, Nataša, Keber Jašovič, Melita, in Bašič, Mojca (2008). Slovenščina 6:
Učbenik za slovenski jezik v šestem razredu osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Vogel, Jerica, Potočnik, Nataša, Keber Jašovič, Melita, in Bašič, Mojca (2009). Slovenščina 6:
Delovni zvezek za slovenski jezik v šestem razredu osnovne šole. Ljubljana: Mladinska
knjiga.
Vogel, Jerica, Zrimšek, Nataša, Berdajs, Metka, in Javornik, Radoja (2007). Slovenščina 5:
Učbenik za slovenski jezik v petem razredu osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga.

342

15 PRILOGE
15.1 Priloga 1: Primeri iz eSSKJ

Slika 15.1: Kratka oblika slovarskega sestavka bahati se iz eSSKJ

Slika 15.2: Kratka oblika slovarskega sestavka mačka iz eSSKJ

343

Slika 15.3: Celotni slovarski sestavek v eSSKJ

Slika 15.4: Slovarski sestavek s sinonimi

344

Slika 15.5: Razdelek Stalne zveze v eSSKJ

Slika 15.6: Razdelek Frazeologija v eSSKJ

345

Slika 15.7: Razdelek Izgovor in oblike v eSSKJ

346

Slika 15.8: Nepredvidljive/zahtevnejše oblike v eSSKJ

Slika 15.9: Primer razdelka Normativnost v sestavku z geslom WC v eSSKJ

Slika 15.10: Primer razdelka Besedotvorje v sestavku z geslom mačka v eSSKJ

347

15.2 Priloga 2: Primeri iz analiziranih slovarjev

Slika 15.11: Slovarski sestavek v slovarju WILD

Slika 15.12: Slovarski sestavek v slovarju Word Explorer Children's Dictionary
348

Slika 15.13: Vzorčna stran iz slovarja Oxford First Dictionary

Slika 15.14: Slovarski sestavek v slovarju Oxford First Dictionary

349

Slika 15.15: Vzorčna stran v slovarju Oxford Junior Illustrated Dictionary

Slika 15.16: Slovarski sestavek v slovarju Oxford Junior Illustrated Dictionary

350

Slika 15.17: Vzorčna stran iz slovarja Oxford Junior Dictionary

Slika 15.18: Slovarski sestavki v slovarju Oxford Junior Dictionary

351

Slika 15.19: Vzorčna stran iz slovarja Oxford Illustrated Children's Dictionary

Slika 15.20: Slovarski sestavki v slovarju Oxford Illustrated Children's Dictionary

352

Slika 15.21: Vzorčna stran iz slovarja Oxford Primary Dictionary

Slika 15.22: Sestavki v slovarju Oxford Primary Dictionary

353

Slika 15.23: Vzorčna stran iz slovarja Oxford School Dictionary

Slika 15.24: Slovarski sestavki v slovarju Oxford School Dictionary

354

Slika 15.25: Primer delovnega lista ob slovarju Oxford Junior Illustrated Dictionary

Slika 15.26: Slikovni slovar Little Explorers Picture Dictionary with Links
355

Slika 15.27: Naslovnica slovarja Prvi školski
rječnik hrvatskoga jezika

Slika 15.28: Vzorčna stran v slovarju Prvi školski rječnik
hrvatskoga jezika

Slika 15.29: Naslovnica MMS

Slika 15.30: Stran v MMS

Slika 15.31: Naslovnica BN

Slika 15.32: Stran v slovarju BN

356

Slika 15.33: Naslovnica MPS

Slika 15.35: Naslovnica MS

Slika 15.34: Slovarska stran v MPS

Slika 15.36: Slovarska stran v MS

357

15.3 Priloga 3: Anketni vprašalnik za učitelje
ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČITELJE/UČITELJICE RAZREDNEGA POUKA
1. Spol:

M

Ž

2. Starost: ________ let.
3. Stopnja izobrazbe:
a) V. (gimnazijsko, srednje poklicno-tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno
izobraževanje)
b) VI/1. (višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program)
c) VI/2. (specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programi, visokošolski
strokovni in univerzitetni program (1. bolonjska stopnja))
č) VII. (specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni program, magisterij
stroke (2. bolonjska stopnja))
d) VIII/1. (specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti)
e) VIII/2. (doktorat znanosti, doktorat znanosti (3. bolonjska stopnja))
f) Drugo:_________________________________
4. Kaj ste po poklicu?
a) Profesor/profesorica razrednega pouka.
b) Profesor/profesorica slovenščine.
c) Drugo: _________________.
5. Število let poučevanja: ______________.
6. Vaš naziv po Pravilniku o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive:
a) Brez naziva.
b) Mentor/mentorica.
c) Svetovalec/svetovalka.
č) Svetnik/svetnica.
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7. V kateri regiji je šola, na kateri poučujete?
a) V pomurski regiji.
b) V podravski regiji.
c) V koroški regiji.
č) V savinjski regiji.
d) V zasavski regiji.
e) V spodnjeposavski regiji.
f) V gorenjski regiji.
g) V osrednjeslovenski regiji.
h) V jugovzhodni Sloveniji.
i) V goriški regiji.
j) V notranjsko-kraški regiji.
k) V obalno-kraški regiji.
8. V katerem razredu poučujete v tem šolskem letu (2014/15)?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

9. V katerih razredih vse ste že poučevali?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Prosim, če na naslednja vprašanja odgovarjate glede na to, v katerem razredu poučujete to šolsko
leto (2014/15).
10. Kateri slovenski enojezični slovar uporabljate Vi pri svojem delu oz. pri pripravi na delo (ne
pri pouku)? Izberete lahko več odgovorov.
a) Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) – knjižna različica
b) Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) – elektronska različica
c) SSKJ 2 – knjižna različica
č) SSKJ 2 – elektronska različica
d) Slovenski pravopis (SP) (slovarski del) – knjižna različica
e) Slovenski pravopis (SP) (slovarski del) – elektronska različica
f) Slovarsko spletišče Fran
g) Nobenega
h) Drugo: _______________________________________________
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11. S katerim namenom uporabljate slovar/slovarje? Izberete lahko več odgovorov. Ob vsakem
izbranem označite še pogostost, npr. 1 – pogosto, 2 – občasno, 3 – redko.
a) Da preverim zapis besede.
b) Da preverim izgovor besede.
c) Da preverim pomen besede.
č) Da preverim, kako se določena beseda uporablja.
d) Da preverim, ali obstajajo kakšni frazemi z določeno besedo.
e) Da preverim, katera/-e beseda/-e se najpogosteje povezuje/-jo z iskano besedo.
f) Da preverim določeno slovnično obliko besede.
g) Drugo: ______________________________
12. Kateri slovenski enojezični otroški šolski slovar poznate?
a) Moj mali slovar
b) Moj prvi slovar
c) Moj slovar
č) Besede nagajivke
d) Nobenega
e) Drugo: ____________________________
13. Kateri slovar uporabljajo učenci (ob Vaši pomoči) pri pouku? Izberete lahko več odgovorov.
a) SSKJ – knjižno različico
b) SSKJ – elektronsko različico
c) SSKJ 2 – knjižno različico
č) SSKJ 2 – elektronsko različico
d) SP (slovarski del) – knjižno različico
e) SP (slovarski del) – elektronsko različico
f) Slovarsko spletišče Fran
g) Moj mali slovar
h) Moj prvi slovar
i) Moj slovar
j) Besede nagajivke
k) Nobenega
l) Drugo: _______________________________________________
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Če ste na 13. vprašanje odgovorili Nobenega, ne odgovarjajte na vprašanja 14–25.
14. Navedite konkreten primer, kdaj oz. pri kateri dejavnosti spodbujate učence k rabi slovarja
pri pouku.
________________________________________________________________________________
15. Ali spodbujate učence k samostojni rabi slovarja/slovarjev doma?
a) Da.
b) Ne.
16. S katerim namenom uporabljajo učenci (ob Vaši pomoči) slovar pri pouku?
a) Da preverijo zapis besede.
b) Da preverijo izgovor besede.
c) Da preverijo pomen besede.
č) Da preverijo, kako se določena beseda uporablja.
d) Da preverijo, ali obstajajo kakšni frazemi z določeno besedo.
e) Da preverijo, katera/-e beseda/-e se najpogosteje povezuje/-jo z iskano besedo.
f) Da preverijo določeno slovnično obliko besede.
g) Drugo: ______________________________
17. Prosim, če navedete kakšno besedo, ki jo učenci pri pouku iščejo v slovarju.
a) Iskana beseda/iskane besede:______________________________________________
b) Ne spomnim se.
18. Pri katerih dejavnostih uporabljajo učenci slovar pri pouku?
a) Pri tistih, pri katerih morajo preveriti pomen besed, da razumejo besedilo.
b) Pri tistih, pri katerih morajo poiskati ustrezno besedo, da tvorijo ustrezno besedilo.
c) Drugo: ________________________________________________
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19. Pri katerih predmetih in kako pogosto (1 – pogosto, 2 – občasno, 3 – redko) učenci (ob Vaši
pomoči) uporabljajo slovar? Pri predmetih, pri katerih ne uporabljajo slovarja, pustite
okence prazno.
a) Slovenščina
b) Matematika
c) Spoznavanje okolja
č) Družba
d) Geografija
e) Zgodovina
f) Naravoslovje in tehnika
g) Naravoslovje
h) Tehnika in tehnologija
i) Gospodinjstvo
j) Glasbena umetnost
k) Likovna umetnost
l) Šport

20. Pri katerem delu pouka slovenščine učenci uporabljajo slovar?
a) Predvsem pri književnem pouku.
b) Predvsem pri jezikovnem pouku.
c) Pri obeh.
21. Ali učence učite uporabljati slovar?
a) Da.
b) Ne.
22. Če ste odgovorili z DA, prosim, če na kratko napišete, kako učence učite uporabljati slovar.
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
23. Če ste odgovorili z NE, prosim, če na kratko napišete, zakaj učencev ne učite uporabljati
slovarja.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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24. Katere težave imajo učenci pri rabi slovarja? Lahko jih izberete več in pri vsaki izbrani
napišite, kako pogosta je določena težava, npr. 1 – pogosto, 2 – občasno, 3 – redko.
a) Ne obvladajo abecednega reda.
b) Kljub temu da obvladajo abecedni red, ne znajo poiskati besede.
c) Besede ne znajo poiskati, ker ne vedo, kako se pravilno napiše.
č) Ne znajo uporabljati računalnika.
d) Ne razumejo pomenske razlage v slovarju.
e) Ne vedo, kaj pomenijo določeni kvalifikatorji v slovarju.
f) Nimajo težav.
g) Drugo: ______________________________
25. Ali učenci pri pouku radi uporabljajo slovar?
a) Da, (skoraj) vsi.
b) Da, večina.
c) Ne, le redki.
č) Ne, nobeden.
26. Ali menite, da potrebujemo slovar, namenjen in prilagojen učencem v 1. in 2. vzgojnoizobraževalnem obdobju, tj. otroški šolski slovar?
a) Da.
b) Da, potrebujemo slovar za 2. vzgojno-izobraževalno obdobje.
c) Da, potrebujemo dva slovarja: enega za 1. vzgojno-izobraževalno obdobje in enega za 2. vzgojnoizobraževalno obdobje.
č) Ne, ker že imamo take slovarje (Moj prvi slovar, Moj slovar, Besede nagajivke).
d) Ne, ker zadostuje SSKJ.
e) Ne, ker slovarja sploh ne potrebujemo.
f) Ne vem.

Če ste na 26. vprašanje odgovorili z Ne …, ne odgovarjajte na vprašanja 27–30.
27. V kateri obliki naj bo otroški šolski slovar?
a) V knjižni različici.
b) V elektronski različici.
c) V knjižni in elektronski različici.
č) Ne vem.
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28. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z a), na kratko navedite, zakaj naj bo slovar v knjižni
obliki.
_____________________________________________________________________________
29. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z b), na kratko navedite, zakaj naj bo slovar v
elektronski obliki.
_____________________________________________________________________________
30. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili s c), na kratko navedite, zakaj naj bo slovar v knjižni
in elektronski obliki.
_____________________________________________________________________________
31. Ali naj bo v otroškem šolskem slovarju ilustracija ob vsakem slovarskem sestavku?
a) Da.
b) Da, vendar samo v tistem za učence 1. vzgojno-izobraževalnega obdobja.
c) Ne, ilustracije naj bodo le ob nekaterih sestavkih.
č) Ne, otroški šolski slovar naj sploh ne vsebuje ilustracij.
d) Ne vem.
32. Kaj naj bi poleg slovarskega dela še vseboval otroški šolski slovar? Izberete lahko več
odgovorov.
a) Navodila za rabo slovarja.
b) (E-)Delovni zvezek z nalogami.
c) (E-)Učne liste z nalogami.
č) (E-)Didaktične igre.
d) Podatke o nadpomenkah in podpomenkah.
e) Ničesar.
f) Ne vem.
g) Drugo: __________________________________________
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33. Kako pogosto pri pouku uporabljate posamezni način razlage pomena besed, ki jih učenci ne
poznajo? Označite s križcem.
Način razlage

Pogosto

Redko

Nikoli

Učencem razložim pomen besede s svojimi besedami.
Učenec, ki ve, pove pomen besede.
Besedo uporabim v drugem sobesedilu.
Sam(a) uporabim slovar in jim nato razložim pomen besede.
En učenec pogleda v slovar in sošolcem razloži pomen besede.
Učenci sami uporabijo slovar.
Z učenci razložimo pomen

besede s pomočjo razlage

v

učbeniku/delovnem zvezku.
Učenci morajo ugotoviti pomen besede za domačo nalogo.
Drugo: ______________________________________
34. Ali učenci kdaj po Vaših navodilih izdelajo sezname slovenskih besed, katerih pomena ne
poznajo?
a) Da.
b) Ne.
35. Kako učenci razložijo pomen besed v izdelanem seznamu? Lahko obkrožite več odgovorov.
(Odgovorite le, če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA.)
a) Z eno besedo ali besedno zvezo, tj. s sopomenko.
b) S povedjo, v kateri razložijo pomen.
c) Z izpisano povedjo, v kateri je beseda v besedilu.
č) Z risbo.
d) Drugo: _________________________________________________________
36. Predvsem pri katerem predmetu/katerih predmetih Vi in učenci razlagate pomen slovenskih
besed?
_______________________________________________________________________
37. Pri katerem predmetu/katerih predmetih se po Vašem mnenju učenci naučijo največ novih
slovenskih besed?
___________________________________________________________________________
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38. Kako so učilnice na Vaši šoli opremljene za rabo elektronske različice slovarja?
a) V učilnici je en računalnik z dostopom do spleta.
b) V učilnici je več računalnikov z dostopom do spleta.
c) Vsak učenec ima e-tablico.
č) V učilnici ni računalnika.
d) Računalniki so samo v računalniški učilnici.
39. Ali imate v učilnici projektor?
a) Da.
b) Da, vendar ga ne uporabljam.
c) Ne.
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15.4 Priloga 4: Anketni vprašalnik za učence 3. razreda
ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČENCE 3. RAZREDA
1. Spol: DEČEK

DEKLICA

2. Starost: ______ let.
3. Katerih ocen imaš pri slovenščini največ?
5

4

3

2

4. Ali veš, kaj je slovar?
a) Da.
b) Ne.
5. Če si pri 4. vprašanju odgovoril z Da, napiši, kaj je po tvojem mnenju slovar.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6. Ali kdaj uporabljaš slovar doma? (Odgovarjajte samo tisti, ki ste pri 4. vprašanju odgovorili
z DA.)
a) Da, večinoma slovar v knjižni obliki.
b) Da, večinoma na računalniku.
c) Ne.
7. Kateri slovar uporabljaš DOMA? Obkrožiš lahko več črk. (Tisti, ki ste pri 6. vprašanju
odgovorili z NE, ne odgovarjajte.)
a) Dvojezičnega (npr. kadar se učim tuji jezik – angleščino, nemščino …).
b) Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ).
c) Slovenski pravopis (SP).
č) Moj prvi slovar.
d) Moj slovar.
e) Besede nagajivke.
f) Ne vem.
g) Drugo (napiši približen naslov): ___________________________________

367

8. Ali ti pri rabi slovarja DOMA kdo pomaga? Obkrožiš lahko več črk. (Tisti, ki ste pri 6.
vprašanju odgovorili z NE, ne odgovarjajte.)
a) Da, pomaga mi eden od staršev.
b) Da, pomaga mi starejši brat/starejša sestra.
c) Ne, uporabljam ga sam.
č) Drugo: _______________________________________

9. Ali kdaj uporabljaš slovar v ŠOLI? (Odgovarjajte samo tisti, ki ste pri 4. vprašanju
odgovorili z DA.)
a) Da, večinoma slovar v knjižni obliki.
b) Da, večinoma na računalniku.
c) Ne, uporablja ga samo učitelj (večinoma v knjižni obliki).
č) Ne, uporablja ga samo učitelj (večinoma na računalniku).
d) Ne, slovarja v šoli nihče ne uporablja.
10. Kateri slovar uporabljaš ali uporabljate v ŠOLI? Obkrožiš lahko več črk. (Tisti, ki ste pri 9.
vprašanju odgovorili z Ne, slovarja v šoli nihče ne uporablja, ne odgovarjajte.)
a) Dvojezičnega (npr. kadar se učim tuji jezik – angleščino, nemščino …).
b) Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ).
c) Slovenski pravopis (SP).
č) Moj prvi slovar.
d) Moj slovar.
e) Besede nagajivke.
f) Ne vem.
g) Drugo (napiši približen naslov): ___________________________________
11. Ali ti pri rabi slovarja v ŠOLI kdo pomaga? Obkrožiš lahko več črk. (Tisti, ki ste pri 9.
vprašanju odgovorili z Ne, slovarja v šoli nihče ne uporablja, ne odgovarjajte.)
a) Da, pomaga mi učitelj.
b) Da, pomaga mi sošolec/sošolka.
c) Ne, uporabljam ga sam.
č) Ne, uporablja ga samo učitelj.
d) Drugo: _________________________________________

368

12. Obkroži tiste besede, ki jih ne razumeš.

GALERIJA

GNEZDO

GOŽ

GAMS

GOL

GRADBIŠČE

GARDEROBA

GORA

GRIČ

GAZITI

GORILA

GRIPA

GLADINA

GOST, GOSTJA

GUSAR

GLEDALIŠČE

GOZD

13. Preberi odlomek iz knjige Moj prvi slovar.

13.1 Obkroži tisti del, v katerem je razloženo, kaj pomeni beseda galerija.
13.2 Ali si že prej vedel, kaj pomeni galerija?
a) Da, že prej sem vedel, kaj pomeni galerija.
b) Ne; kaj pomeni, sem izvedel zdaj, ko sem prebral.
c) Ne; kaj pomeni, sem ugotovil z ilustracije/risbe.
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14. Preberi še en odlomek iz knjige Moj prvi slovar.

14.1 V kateri povedi NI razloženo, kaj pomeni gnezdo, ampak je samo primer, kako to
besedo uporabljamo?
a) Gnezdo je prostor, ki si ga pripravi ptica, da vanj zleže jajca.
b) V gnezdu čivkajo lačni lastovičji mladički.
c) Ne vem.
15. Neki učenec je napisal: Hudournik ima zelo kratke noge, zato težko sedi na veji ali hodi po tleh.
Kaj pomeni hudournik v učenčevi povedi? Pomagaj si s spodnjim odlomkom iz slovarja in v
njem obkroži ustrezno oranžno piko (ali odgovor Ne vem.).

Ne vem.

16. V slovarju je najprej beseda GALERIJA, nato GNEZDO, nato HUDOURNIK. Kaj meniš,
zakaj so v tem vrstnem redu?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
17. Kaj pomeni beseda jagoda?/Kako bi nekomu, ki ne pozna besede jagoda, z besedami razložil,
kaj pomeni?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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18. Kaj pomeni prečkati?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
19. Kaj pomeni škrbast?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
20. Podčrtani besedi zamenjaj z drugimi besedami tako, da bo poved imela še vedno enak
pomen.
Križanke so včasih trd oreh.

_________________________________________________________________________
21. Katero razlago besede bergla najbolje razumeš?
a) pripomoček za oporo pri hoji
b) Bergla je oporna priprava za pomoč invalidom pri hoji.
c) Bergla je pripomoček, na katerega se opiramo pri hoji.
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15.5 Priloga 5: Anketni vprašalnik za učence 6. razreda
ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČENCE 6. RAZREDA
DEČEK

1. Spol:

DEKLICA

2. Starost: ______ let.
3. Katerih ocen imaš pri slovenščini največ?
5

4

3

2

4. Ali veš, kaj je slovar?
a) Da.
b) Ne.
5. Če si pri 4. vprašanju odgovoril z DA, napiši, kaj je po tvojem mnenju slovar.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6. Ali kdaj uporabljaš slovar DOMA? (Odgovarjajte samo tisti, ki ste pri 4. vprašanju
odgovorili z DA.)
a) Da, večinoma slovar v knjižni obliki.
b) Da, večinoma na računalniku.
c) Ne.
7. Kateri slovar uporabljaš DOMA? Obkrožiš lahko več črk. (Tisti, ki ste pri 6. vprašanju
odgovorili z NE, ne odgovarjajte.)
a) Dvojezičnega (npr. kadar se učim tuji jezik – angleščino, nemščino …).
b) Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ).
c) Slovenski pravopis (SP).
č) Moj prvi slovar.
d) Moj slovar.
e) Besede nagajivke.
f) Ne vem.
g) Drugo (napiši približen naslov): ____________________________________________________
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8. Ali ti pri rabi slovarja DOMA kdo pomaga? Obkrožiš lahko več črk. (Tisti, ki ste pri 6.
vprašanju odgovorili z NE, ne odgovarjajte.)
a) Da, pomaga mi eden od staršev.
b) Da, pomaga mi starejši brat/starejša sestra.
c) Ne, uporabljam ga sam.
č) Drugo: _______________________________________
9. Ali kdaj uporabljaš slovar V ŠOLI? (Odgovarjajte samo tisti, ki ste pri 4. vprašanju
odgovorili z DA.)
a) Da, večinoma slovar v knjižni obliki.
b) Da, večinoma na računalniku.
c) Ne, uporablja ga samo učitelj (večinoma v knjižni obliki).
č) Ne, uporablja ga samo učitelj (večinoma na računalniku).
d) Ne, slovarja v šoli nihče ne uporablja.
10. Kateri slovar uporabljaš ali uporabljate V ŠOLI? Obkrožiš lahko več črk. (Tisti, ki ste pri 9.
vprašanju odgovorili z Ne, slovarja v šoli nihče ne uporablja, ne odgovarjajte.)
a) Dvojezičnega (npr. kadar se učim tuji jezik – angleščino, nemščino …).
b) Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ).
c) Slovenski pravopis (SP).
č) Moj prvi slovar.
d) Moj slovar.
e) Besede nagajivke.
f) Ne vem.
g) Drugo (napiši približen naslov): ____________________________________________________
11. Ali ti pri rabi slovarja V ŠOLI kdo pomaga? Obkrožiš lahko več črk. (Tisti, ki ste pri 9.
vprašanju odgovorili z Ne, slovarja v šoli nihče ne uporablja, ne odgovarjajte.)
a) Da, pomaga mi učitelj.
b) Da, pomaga mi sošolec/sošolka.
c) Ne, uporabljam ga sam.
č) Ne, uporablja ga samo učitelj.
d) Drugo: _________________________________________
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12. Oglej si odlomek iz slovarja (Slovar slovenskega knjižnega jezika 2).

12.1 Obkroži prvih 5 besed, ki so razložene v odlomku iz slovarja.
13. Kaj je oljenka? Poišči to besedo v zgornjem odlomku iz slovarja in v njem podčrtaj razlago
te besede.
14. Zakaj je v slovarju npr. oljenka pred oljka?

_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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15. Kateri samostalniki v odlomku iz slovarja so srednjega spola?
______________________________________________________________________________
15.1

Kako je to napisano v slovarju?

______________________________________________________________________________
16. Preberi odlomek.

16.1

Koliko pomenov ima beseda čeladar?

a) Enega.
b) Dva.
c) Tri.
č) Ne vem.

16.2

Pojasni svoj odgovor: ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________
17. Preberi odlomek.
óljnat -a -o prid. (o ̣̑) 1. nanašajoč se na olje: oljnata površina, steklenica / oljnata tekočina // ki vsebuje
olje: semena so oljnata / oljnati kruh, papir; oljnata barva barva, pri kateri se za vezivo uporablja olje;
oljnata slika ● knjiž., ekspr. oljnato morje mirno morje z ravno površino 2. knjiž., ekspr. ki izraža pretirano
prijaznost: govoriti z oljnatim glasom; oljnat smehljaj
17.1

V odlomku poišči primera za rabo besede oljnat s pomenom 'ki izraža pretirano
prijaznost'. Primera podčrtaj.

17.2

Kaj pomeni črtica nad črko o v besedi óljnat?

____________________________________________________________________________
17.3

Kaj pomeni -a -o za besedo óljnat? (V odlomku je to v prvem okvirčku.)

_______________________________________________________________________________
17.4

Kaj pomeni prid.? (V odlomku je to v drugem okvirčku.)

________________________________________________________________________________
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18. Kaj pomeni beseda jagoda?/Kako bi nekomu, ki ne pozna besede jagoda, z besedami razložil,
kaj pomeni?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
19. Kaj pomeni prečkati?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
20. Kaj pomeni škrbast?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
21. Kaj pomeni podčrtani del v spodnji povedi? Poved zapiši drugače.

Ko se je slon postavil na zadnje noge, je Matjažu srce padlo v hlače.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Metka v vsaki stvari išče dlako v jajcu.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
22. Katero razlago besede bergla najbolje razumeš?
a) pripomoček za oporo pri hoji
b) Bergla je oporna priprava za pomoč invalidom pri hoji.
c) Bergla je pripomoček, na katerega se opiramo pri hoji.
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15.6 Priloga 6: Statistične preglednice 1
Preglednica 15.1: Razvrščenost gesel v slovarju (testiranje deleža)
Razvrščenost
gesel v slovarju

Število

Dejanski delež

Testni delež

101

0,59

0,50

70

0,41

171

1,00

Pravilno
Nepravilno
Skupaj

Statistična značilnost
0,011

Preglednica 15.2: Raba slovarja doma v določeni obliki (testiranje deleža)
Število

Dejanski delež

Testni delež

Statistična značilnost

na računalniku

66

0,67

0,50

0,000

v knjižni obliki
Skupaj

32

0,33

98

1,00

Raba slovarja

Preglednica 15.3: Kje v sestavku je pomenska razlaga (testiranje deleža)
Prepoznava
Število
pomenske razlage

Dejanski delež

Testni delež

Statistična značilnost

0,50

0,099

DA

58

0,57

NE
Skupaj

44

0,43

102

1,00

Preglednica 15.4: Ali učenci prepoznajo zgled (testiranje deleža)
Število

Dejanski delež

Testni delež

Pravilno

59

0,58

0,50

Nepravilno
Skupaj

43

0,42

102

1,00

Zgled v sestavku gnezdo

Statistična značilnost
0,068

Preglednica 15.5: Prepoznava ustrezne pomenske razlage (testiranje deleža)
Ustrezna pomenska
Število
razlaga (hudournik)

Dejanski delež

Testni delež

Statistična značilnost

0,50

0,001

Pravilno

35

0,34

Nepravilno
Skupaj

67

0,66

102

1,00

Preglednica 15.6: Prepoznava gesla v slovarskem sestavku iz SSKJ 2 (testiranje deleža)
Prepoznavanje gesla

Število

Dejanski delež

Testni delež

Statistična značilnost

0,50

0,000

Pravilno

55

0,80

Nepravilno/Ne vem
Skupaj

14

0,20

69

1,00
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Preglednica 15.7: Prepoznava pomenske razlage besede oljenka (testiranje deleža)
Prepoznava
pomenske razlage

Število

Dejanski delež

Pravilno

17

0,25

Nepravilno/Ne vem
Skupaj

52

0,75

69

1,00

Testni delež

Statistična značilnost

0,50

0,000

Preglednica 15.8: Prepoznava spola v slovarskem sestavku (testiranje deleža)
Prepoznava spola

Število

Dejanski delež

Testni delež

Statistična značilnost

0,50

0,000

Pravilno

12

0,17

Nepravilno/Ne vem
Skupaj

57

0,83

69

1,00

Preglednica 15.9: Število pomenskih razlag v sestavku z geslom čeladar (testiranje deleža)
Število pomenskih
razlag

Število

Dejanski delež

Testni delež

Statistična značilnost

0,50

0,315

Dejanski delež

Testni delež

Statistična značilnost

0,50

0,000

Pravilno

37

0,54

Nepravilno/Ne vem
Skupaj

32

0,46

69

1,00

Preglednica 15.10: Prepoznava zgledov (testiranje deleža)
Prepoznava zgledov

Število

Pravilno

17

0,25

Nepravilno/Ne vem
Skupaj

52

0,75

69

1,00

Preglednica 15.11: Pomen simbola nad geslom (testiranje deleža)
Število

Pomen simbola nad geslom

Dejanski delež

Testni delež

Statistična značilnost

0,50

0,045

Pravilno

42

0,61

Nepravilno/Ne vem
Skupaj

27

0,39

69

1,00

Preglednica 15.12: Pomen končnic -a -o v sestavku z geslom oljnat (testiranje deleža)
Pomen končnic

Število

Dejanski delež

Testni delež

Statistična značilnost

0,50

0,000

Pravilno

18

0,26

Nepravilno/Ne vem
Skupaj

51

0,74

69

1,00
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Preglednica 15.13: Poznavanje pomena okrajšave prid. (testiranje deleža)
Pomen okrajšave prid.
Pravilno

Število
Dejanski delež Testni delež Statistična značilnost
47
0,68
0,50
0,002

Nepravilno/Ne vem

22

0,32

Skupaj

69

1,00

Preglednica 15.14: Razumevanje frazema trd oreh (testiranje deleža)
Razumevanje
frazema trd oreh
Pravilno

Število

Dejanski delež

Testni delež

54

0,53

0,50

48

0,47

102

1,00

Nepravilno
Skupaj

Statistična značilnost
0,310

Preglednica 15.15: Razumevanje F1 (testiranje deleža)
Število

Razumevanje F1

Dejanski delež

Testni delež

Statistična značilnost

0,50

0,045

Dejanski delež

Testni delež

Statistična značilnost

0,50

0,007

Pravilno

42

0,61

Nepravilno/Ne vem
Skupaj

27

0,39

69

1,00

Preglednica 15.16: Razumevanje F2 (testiranje deleža)
Število

Razumevanje F2
Pravilno

24

0,35

Nepravilno/Ne vem
Skupaj

45

0,65

69

1,00

Preglednica 15.17: T-test za ugotavljanje razlik v številu razločevalnih lastnosti glede na razred
Levenov test
enakosti varianc
Razločevalne
lastnosti

F
0,048

T-test enakosti povprečij

p

t

0,828 –1,117

df

p
dvostranska

165

0,265

enostranska
0,132

Razlika v
povprečju
–0,199

Preglednica 15.18: Poznavanje pomena besede prečkati (testiranje deleža)
Pomen besede prečkati
Pravilno
Nepravilno/Ne vem
Skupaj

Število
Dejanski delež Testni delež Statistična značilnost
158
0,92
0,50
0,000
13

0,08

171

1,00

379

Preglednica 15.19: Pomen besede škrbast (testiranje deleža)
Pomen besede škrbast
Pravilno
Nepravilno/Ne vem
Skupaj

Število
Dejanski delež Testni delež Statistična značilnost
132
0,77
0,50
0,000
39

0,23

171

1,00

380

15.7 Priloga 7: Statistične preglednice 2
Preglednica 15.20: T-test za ugotavljanje razlik v oceni pri slovenščini glede na spol
Levenov test
enakosti varianc

Ocena pri
slovenščini

F

T-test enakosti povprečij

p

2,013

t
–2,051

0,158

p

df

dvostranska
0,042

137

Razlika v
enostranska povprečju
–0,316
0,021

Preglednica 15.21: T-test za ugotavljanje razlik v številu besed v spisu glede na spol

Število
besed v
spisu

Levenov test
enakosti varianc
F

T-test enakosti povprečij

p

t

0,003 –3,223

9,119

p

df

dvostranska

134,111

enostranska

0,002

Razlika v
povprečju
–53,360

0,001

Preglednica 15.22: T-test za ugotavljanje razlik v številu besed v spisu glede na razred

Število
besed v
spisu

Levenov test
enakosti varianc
F

T-test enakosti povprečij

p

34,063

t

0,000

p

df

–10,465

dvostranska

97,900

Razlika v
povprečju

enostranska

0,000

0,000

–136,226

Preglednica 15.23: T-test za ugotavljanje razlik v številu pravopisnih napak glede na razred
Levenov test
enakosti varianc
Pravopisne
napake

F
0,280

p
0,598

T-test enakosti povprečij
p
df
dvostranska enostranska

t
–1,969

137

0,051

Razlika v
povprečju

0,025

–1,181

Preglednica 15.24: T-test za ugotavljanje razlik v številu pravopisnih napak na 100 besed glede na razred
Levenov test
enakosti varianc
Pravopisne
napake

F
20,957

p
0,000

T-test enakosti povprečij
t
2,406

p

df

dvostranska

106,177
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0,018

enostranska
0,009

Razlika v
povprečju
0,845

Preglednica 15.25: T-test za ugotavljanje razlik v številu pravopisnih napak na 100 besed glede na oceno
Levenov test
enakosti varianc
Pravopisne
napake

F

p

1,336

T-test enakosti povprečij
t

0,250

p

df

2,358

dvostranska

137

Razlika v
povprečju

enostranska

0,020

0,934

0,010

Preglednica 15.26: T-test za ugotavljanje razlik v številu pravopisnih napak pri zapisu besed glede na razred
Levenov test
enakosti varianc
Zapis besed

F

T-test enakosti povprečij

p

12,743

0,000

t

p

df

1,990

dvostranska

95,732

Razlika v
povprečju

enostranska

0,049

0,466

0,025

Preglednica 15.27: T-test za ugotavljanje razlik v številu napak pri zapisu lastnih imen in rabi velike/male
začetnice glede na razred

Zapis lastnih
imen in raba
velike/male
začetnice

Levenov test
enakosti varianc
F

p

34,966

T-test enakosti povprečij
t

0,000

p

df

2,870

dvostranska

88,924

Razlika v
povprečju

enostranska

0,005

0,255

0,003

Preglednica 15.28: T-test za ugotavljanje razlik v številu napak pri zapisu besed skupaj/narazen glede na
razred
Levenov test
enakosti varianc
Zapis besed
skupaj/narazen

F
0,090

T-test enakosti povprečij

p
0,765

t
–1,020

p

df

dvostranska

137

enostranska

0,309

Razlika v
povprečju

0,155

–0,087

Preglednica 15.29: T-test za ugotavljanje razlik v številu poimenovalnih napak glede na razred
Levenov test
enakosti varianc
Poimenovalne
napake

F
12,757

p
0,000

T-test enakosti povprečij
t
–3,780

df
127,381

382

p
dvostranska
0,000

enostranska
0,000

Razlika v
povprečju
–0,467

Preglednica 15.30: T-test za ugotavljanje razlik v številu poimenovalnih napak na 100 besed glede na razred
Levenov test
enakosti varianc
Poimenovalne
napake

F

T-test enakosti povprečij

p

6,875

t
–0,084

0,010

p

df

dvostranska

98,411

enostranska

0,933

0,467

Razlika v
povprečju
–0,007

Preglednica 15.31: T-test za ugotavljanje razlik v številu poimenovalnih napak na 100 besed glede na oceno
Levenov test
enakosti varianc
Poimenovalne
napake

T-test enakosti povprečij

F

p

t

0,344

0,559

p

df

0,946

dvostranska

137

enostranska

0,346

0,173

Razlika v
povprečju
0,094

Preglednica 15.32: T-test za ugotavljanje razlik v številu različnih besed na 100 besed glede na razred
Število
različnih
besed

Levenov test
enakosti varianc
F
1,164

p

T-test enakosti povprečij
t

0,283

Razlika v
povprečju
9,337
0,000

df

8,301

p (dvostranska)
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Preglednica 15.33: T-test za ugotavljanje razlik v številu različnih besed na 100 besed glede na oceno
Število
različnih
besed

Levenov test
enakosti varianc
F
0,034

T-test enakosti povprečij

p

t

0,854

Razlika v
povprečju
–1,810
0,246

df

–1,166

p (dvostranska)

137

Preglednica 15.34: T-test za ugotavljanje razlik v številu različnih besed v spisu na 100 besed glede na spol

Število
različnih
besed

Levenov test
enakosti varianc
F
0,123

T-test enakosti povprečij

p

t

0,726

p

df

2,277

dvostranska
137

0,024

enostranska
0,012

Razlika v
povprečju
3,091

Preglednica 15.35: Brown-Forsythov test za ugotavljanje razlik med naslovom spisa in njegovo dolžino

Brown-Forsythov test

Statistika

df1

15,139

2

df2

p

60,908

0,000

383

Preglednica 15.36: T-test za ugotavljanje razlik v številu konkordanc v Kresu glede na podkorpus

Število
konkordanc
v Kresu

Levenov test
enakosti varianc
F
10,704

p
0,002

T-test enakosti povprečij
p

t

df

–2,601

30,078

dvostranska
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0,014

enostranska

Razlika v
povprečju

0,007 –21.481,53

15.8 Priloga 8: Učni načrt
Razvijanje jezikovne in metajezikovne zmožnosti po učnem načrtu za slovenščino314
Preglednica 15.37: Razvijanje poimenovalne zmožnosti
1. VIO
2. VIO
Učenci razvijajo poimenovalno zmožnost tako, da:
 predstavljajo pomen dane
 razlagajo dane besede/besedne
besede/besedne zveze
zveze
 poimenujejo bitja/predmete idr. v
svoji okolici/na sliki idr. s
knjižnimi besedami
 navajajo besede iz istega
tematskega polja, besede z
nasprotnim, enakim/podobnim
pomenom, ožjim ali širšim
pomenom

 ob zgledu tvorijo
manjšalnice/ljubkovalnice, ženski
par moškemu, samostalniške
izpeljanke za živega in neživega
vršilca dejanja, za dejanje in za
prostor dejanja, pridevniške
izpeljanke za svojino in snovnost
ipd.

 poimenujejo bitja,
predmete, dejanja, lastnosti
idr. s knjižnimi besedami
 dodajajo protipomenke,
sopomenke, nadpomenke,
podpomenke ter besede iz
iste besedne družine k dani
besedi
 ob danem korenu navajajo
besede iz iste besedne
družine
 po analogiji tvorijo
pridevniške izpeljanke za
izvor in namembnost ter
samostalniške izpeljanke za
nosilca lastnosti, za
napravo in za abstraktno
lastnost
 navajajo pomene
večpomenske besede in jih
ponazarjajo v povedih
 v besedilu, povedih
prepoznavajo besede/BZ s
prenesenim pomenom, jih
razlagajo in uporabljajo v
novih povedih
 dopolnjujejo preproste
pomanjkljive definicije z
definiranim pojmom
 tvorijo preproste definicije
danih besed, pojmov
 izogibajo se ponavljanju
iste besede v besedilu
 prepoznavajo
poimenovalne napake v
svojih in tujih besedilih ter
jih odpravljajo

3. VIO
 predstavijo pomen danih besed in
stalnih besednih zvez ter jih
smiselno uporabljajo v povedih
 poimenujejo bitja, predmete,
dejanja, lastnosti idr. s knjižnimi
besedami, izogibajo se ponovitvam
 dodajajo protipomenke,
sopomenke, nadpomenke,
podpomenke ter besede iz iste
besedne družine k danim besedam
 delajo tvorjenke iz danih
skladenjskih podstav, pretvarjajo
tvorjenke v skladenjske podstave

 dopolnijo pomanjkljive definicije z
definiranim pojmom

 poznavajo in odpravljajo
poimenovalne napake v svojih in
tujih besedilih
 uporabljajo slovarske priročnike
v knjižni in elektronski obliki
(npr. SSKJ, Veliki slovar tujk)

314

Vsebina preglednic je povzeta po učnem načrtu za slovenščino (Program osnovna šola 2011).
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Preglednica 15.38: Razvijanje pravorečne zmožnosti
1. VIO
2. VIO
Učenci razvijajo pravorečno zmožnost tako, da:
 vadijo in utrjujejo knjižni
 posnemajo knjižno izreko
izgovor posameznih besed
in povedi
 imajo čim bolj knjižno, razločno in  med govornim
naravno izreko med govornim
nastopanjem in med
nastopanjem in pogovarjanjem z
pogovarjanjem z učiteljem
učiteljem
govorijo čim bolj knjižno
 spoznajo slovenske knjižne
samoglasnike ter vadijo in
utrjujejo njihovo izreko (v
besedah)
 prepoznavajo neknjižne glasove,
naglasne in intonacijske prvine v
svoji in tuji izreki ter odpravljajo
napake

 prepoznajo pravorečne
napake v svoji in tuji
govorici ter jih odpravijo

3. VIO
 vadijo in utrjujejo knjižni izgovor
posameznih besed, povedi in
besedil
 med govornim nastopanjem in
med pogovarjanjem z učiteljem
govorijo čim bolj knjižno
 glasno izgovarjajo besede in
opisujejo njihovo izreko, npr.
predstavijo mesto naglasa,
naglašeni samoglasnik in
njegovo trajanje …
 prepoznajo pravorečne napake v
svoji in tuji govorici ter jih
odpravijo

Preglednica 15.39: Razvijanje pravopisne zmožnosti
1. VIO
2. VIO
Učenci razvijajo pravopisno zmožnost tako, da:
postopoma,
sistematično
in ob zapisanih primerih ugotavljajo
individualizirano
spoznavajo, in usvajajo, kako:
usvajajo in utrjujejo:
 zapis besed z nekritičnimi glasovi,
 pišemo kritične glasove
zapis besed s kritičnimi glasovi
(polglasnik, u, nezvočnike na
koncu in sredi besede, variante
fonema v na začetku besede,
soglasniška sklopa lj/nj)
 ločeno pisanje predloga in
 pišemo predlog in naslednjo
naslednje besede
besedo
 ločeno pisanje nikalnice ne pred
 pišemo nikalnico ne pred
glagolom
glagoli in drugimi besedami
 raba VZ na začetku povedi
 pišemo začetek povedi
 raba VZ v lastnih imenih bitij
 pišemo lastna imena bitij
 raba VZ v bližnjih zemljepisnih
 pišemo bližnja, znana,
lastnih imenih
slovenska eno- in večbesedna
zemljepisna lastna imena
 pišemo znana eno- in
večbesedna stvarna lastna
imena
 raba VZ v svojilnih pridevnikih iz
lastnih imen bitij

 pišemo svojilne pridevnike iz
lastnih imen bitij
 pišemo vrstne pridevnike iz
zemljepisnih lastnih imen
 pišemo izraze spoštovanja
 pišemo funkcijske nazive
 pišemo imena dni in mesecev
 pišemo imena praznikov
 pišemo imena jezikov
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3. VIO
ob zapisanih besedah,
besedilih
spoznavajo,
poglabljajo in nadgrajujejo:
 pisanje kritičnih glasov

povedih,
utrjujejo,

 pisanje lastnih imen bitij
 pisanje eno- in večbesednih
zemljepisnih lastnih imen
 pisanje eno- in večbesednih stvarnih
lastnih imen
 pisanje imen prebivalcev
 pisanje svojilnih pridevnikov iz
lastnih imen bitij

 pisanje imen praznikov
 pisanje imen jezikov

1. VIO
2. VIO
Učenci razvijajo pravopisno zmožnost tako, da:
postopoma,
sistematično
in ob zapisanih primerih ugotavljajo
individualizirano
spoznavajo, in usvajajo, kako:
usvajajo in utrjujejo:
 pisanje glavnih in vrstilnih
 pišemo glavne in vrstilne
števnikov (do 100) s številko
števnike do 100 in stotice s
številkami in besedami;
pišemo glavne in vrstilne
števnike od 100 do 1000
(razen stotic) s številkami in z
besedami
 delimo domače besede
 izberemo različico predloga z/s
in k/h
 raba končnih ločil (pika, vprašaj,
 uporabljamo končna ločila
klicaj)
(piko, vprašaj in klicaj) na
koncu eno- in večstavčnih
povedi
 raba vejice pri naštevanju
 uporabljamo vejico pri
naštevanju in med stavki
 uporabljamo ločila v premem
govoru (s spremnim stavkom
pred dobesednim navedkom ali
za njim)
 uporabljamo oklepaj
 pišemo krajšave

 uporabljajo pravopisne
priročnike (v knjižni in
elektronski obliki), pri
oblikovanju besedil z
računalnikom pa tudi
urejevalnike besedil
 svoja besedila členijo na
odstavke, v njih upoštevajo
pravopisna pravila, skrbijo za
čitljivost in estetskost pisave
ter se ustrezno odločijo za
pisanje s pisanimi oz.
tiskanimi črkami ipd.
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3. VIO
ob zapisanih besedah, povedih,
besedilih
spoznavajo,
utrjujejo,
poglabljajo in nadgrajujejo:
 pisanje glavnih in vrstilnih števnikov
s številkami in z besedami

 izbiro variante predloga z/s in k/h
 rabo končnih ločil v eno- oz.
večstavčnih povedih
 rabo vejice v večstavčnih povedih
ter v povedih s polstavki
 zapis premega govora (s spremnim
stavkom pred dobesednim
navedkom ali za njim)
 pisanje okrajšav, kratic in simbolov
 pisanje prevzetih besed
 pisanje občnih imen, nastalih iz
lastnih
 pisanje imen pripadnikov ras
 pisanje imen zgodovinskih obdobij,
gibanj, nazorov, stran; barva in
odtenkov; zaimenskih, prislovnih in
vezniških sklopov;
 rabo dvodelnega in predložnega
pomišljaja
 rabo vezaja v prirednih zloženkah in
v besedah, katerih prva sestavina je
črka/številka
 raba treh pik
 naštevanje v stolpcih
 navajanje virov na koncu zapisanega
besedila
 uporabljajo pravopisne priročnike (v
knjižni in elektronski obliki), pri
oblikovanju besedil z računalnikom
pa tudi urejevalnike besedil
 svoja besedila členijo na odstavke, v
njih upoštevajo pravopisna pravila,
skrbijo za čitljivost in estetskost
pisave ter se ustrezno odločijo za
pisanje s pisanimi oz. tiskanimi
črkami ipd.

1. VIO
2. VIO
Učenci razvijajo pravopisno zmožnost tako, da:
postopoma,
sistematično
in ob zapisanih primerih ugotavljajo
individualizirano
spoznavajo, in usvajajo, kako:
usvajajo in utrjujejo:
 prepoznajo pravopisne napake
v svojih in tujih besedilih, jih
odpravijo in utemeljijo svoje
popravke

3. VIO
ob zapisanih besedah, povedih,
besedilih
spoznavajo,
utrjujejo,
poglabljajo in nadgrajujejo:
 prepoznajo pravopisne napake v
svojih in tujih besedilih, jih
odpravijo in utemeljijo svoje
popravke

Preglednica 15.40: Razvijanje skladenjske zmožnosti
1. VIO
2. VIO
Učenci razvijajo skladenjsko zmožnost tako, da:
 razlagajo dane povedi/zveze
 predstavljajo pomen dane povedi,
povedi
zveze povedi
 opazujejo bitja/predmete (na
 dopolnjujejo nepopolne povedi s
sliki) in izražajo njihove količine
pomensko in oblikovno
s števniki/prislovi mere, ob tem
pravilnimi besedami
pa pravilno slovnično oblikujejo
samostalnike in povedke ob
količinskem izrazu
 opazujejo bitja/predmete (na
 iz niza besed (v slovarski obliki)
sliki), sprašujejo po njihovem
tvorijo pomensko in oblikovno
položaju oz. premikanju s
pravilne povedi
pravilnim vprašalnim
prislovom ter izražajo njihov
položaj s pravilnim predlogom in
pravilno sklonsko obliko
samostalnika za njim
 opazujejo bitja/predmete (na
sliki), določajo stopnjo lastnosti
ter njeno izražanje z obrazilno
stopnjevanimi pridevniki

 opazujejo dogodek ter izražajo
njegova dejanja glede na čas
sporočanja (s časovnimi prislovi
zdaj/prej/potem in z glagolskimi
časovnimi oblikami) ter glede na
njihovo zapovrstje (s časovnimi
prislovi najprej/potem/nazadnje
oz. s časovnim veznikom ko (tudi
medtem ko, potem ko)
 odpravljajo kritična mesta v
praktičnem obvladovanju
slovnice (na primer v izražanju
spola in števila samostalnikov,
sklanjanju samostalnikov,
tvorbi in spreganju glagolskih
časovnih in naklonskih oblik
ipd.)

 v zvezi iz dveh povedi prepoznajo
pomensko razmerje med njima
(tj. sočasnost, nesočasnost,
vzročnost, posledičnost,
namernost ali pogojnost) in ga
izrazijo z veznikom (tako
združijo zvezo povedi v
dvostavčno poved)
 pretvarjajo trdilne povedi v
nikalne in pri tem uresničujejo
oblikovne spremembe besed v
povedih
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3. VIO
 predstavijo pomen dane povedi,
zveze povedi
 dopolnijo enostavčne povedi s
pomensko in oblikovno
pravilnimi besedami

 sprašujejo po danih delih povedi

 dopolnijo (glavne) stavke z
opisom vršilca, prizadetega,
prejemnika, kraja, časa, načina
dejanja iz glavnega stavka oz. s
stavčnim vzrokom, namenom,
pogojem ali izjemo dejanja iz
glavnega stavka
 utrjujejo in nadgrajujejo
prepoznavanje logičnega
razmerja (to je sočasnosti,
nesočasnosti, vzročnosti,
posledičnosti, namernosti ali
pogojnosti) v zvezi iz dveh
povedi ter njegovega izrekanja z
vezniki oz. s predlogi
 v zvezi iz dveh povedi
prepoznajo druga logična
razmerja (tj. stopnjevanost,
nasprotje, pojasnilo ali sklep) ter
jih izrazijo z ustreznimi vezniki

2. VIO
Učenci razvijajo skladenjsko zmožnost tako, da:
 v povedih odpravljajo kritična mesta v svojem
praktičnem obvladovanju slovnice (npr. v
poznavanju spola in števila samostalnikov, v
sklanjanju samostalnikov, pridevnikov, osebnih
zaimkov in vprašalnic kdo/kaj, v rabi vprašalnic kdo
in kaj ter kakšen in kateri, v stopnjevanju
pridevnikov z obrazili, v tvorbi in spreganju
glagolskih časovnih oblik, v rabi nedoločnika in
namenilnika ipd.)

 poročajo o prvotnem dogodku s premim govorom in
z odvisnim govorom ter pretvorijo premi govor v
odvisnega

 v zvezi dveh povedi s ponovljeno besedo prepoznajo
napako in jo odpravijo tako, da ponovljeno besedo
izpustijo oz. zamenjajo s sopomenko ali z osebnim,
kazalnim, oziralnim zaimkom

 skladajo povedi v zveze povedi in replike v zveze
replik – pri tem upoštevajo njihova pomenska in
oblikovna razmerja
 prepoznajo skladenjske napake v svojih in tujih
besedilih ter jih odpravijo
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3. VIO
 v povedih odpravljajo kritična mesta v svojem
praktičnem obvladanju slovnice (npr. v
sklanjanju posebnih samostalnikov, pridevnikov
in osebnih zaimkov, vprašalnih zaimkov kdo/kaj
in oziralnih zaimkov kdor/kar, v rabi povratnega
svojilnega zaimka, oziralnih zaimkov ki oz.
kateri in čigar oz. katerega/katere/katerih ter
istostnih zaimkov enak oz. isti, v tvorbi in
spreganju velelnika, v tvorbi in rabi dovršnika in
nedovršnika, v rabi protipomenskih predlogov in
v tvorbi predložnih zvez, v stopnjevanju
pridevnikov z obrazili, v rabi nedoločnika in
namenilnika ipd.)
 poročajo o prvotnem govornem dogodku s
premim govorom, z odvisnim govorom ali s
predložno zvezo ter pretvarjajo premi govor v
odvisnega, tega v predložno zvezo
 strnjujejo podredno zložene povedi v enostavčne
 razširjajo enostavčne povedi v podredno zložene
 pretvarjajo skladenjsko zapletene povedi v
preprostejše
 v zvezi povedi, v krajšem besedilu poiščejo
besede, s katerimi je poimenovana ista prvina
predmetnosti, in vrednotijo njihovo ustreznost;
predstavljajo razloge za odpravljanje ponavljanja
besede in navajajo še druge možnosti za
nadomeščanje dane besede (npr. sopomenko,
parafrazo, nadpomenko, osebni, svojilni, kazalni
zaimek, izpust)
 v enostavčni povedi razvrstijo stavčne člene na
razne načine in za vsako možnost povedo, v
katerih okoliščinah bi bila pravilna
 skladajo besede v povedi, povedi v zveze povedi
oz. replike v zveze replik ter pri tem upoštevajo
njihova pomenska, oblikovna in aktualnostna
razmerja
 prepoznajo pomenske, oblikovne in aktualnostne
napake v svojih in tujih besedilih ter jih odpravijo

Jezikoslovni izrazi, ki jih učenci po učnem načrtu za slovenščino spoznajo v posameznem
VIO (Program osnovna šola 2011)
V 1. VIO učenci poznajo, razumejo in uporabljajo naslednje jezikoslovne izraze:
–
–
–
–
–
–
–

prvi/materni in tuji jezik;
knjižni/neknjižni jezik;
besedilo, poved, beseda, zlog, glas, črka;
velika in mala začetnica;
pika, vprašaj, klicaj, vejica;
pozdrav, voščilo, čestitka, vabilo;
opis, pripoved, novica.

V 2. VIO učenci poznajo, razumejo, opišejo in uporabljajo naslednje jezikoslovne izraze:
v 4. razredu:
–
–
–
–
–
–
–
–

prvi/materni jezik; drugi jezik/jezik okolja, tuji jezik;
poved: pripovedna, vprašalna, vzklična; trdilna, nikalna;
lastno ime, občno ime;
lastno ime bitja, zemljepisno lastno ime, stvarno lastno ime;
velika in mala začetnica;
sporazumevanje, sporočevalec, naslovnik;
opravičilo, prošnja, zahvala, opis osebe, poklica ali živali;
seznam (vrsta), obrazec;

v 5. razredu:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

državni, uradni jezik;
knjižni, neknjižni jezik;
samoglasnik, soglasnik;
enopomenka, večpomenka;
sopomenka, protipomenka, nadpomenka, podpomenka;
besedna družina, koren;
samostalnik, spol: moški, ženski, srednji; število: ednina, dvojina, množina, edninski
samostalnik, množinski samostalnik;
pridevnik: lastnostni, vrstni, svojilni;
odstavek, uvod, jedro, zaključek;
pismo, opis rastline/predmeta, besedilo ekonomske propagande, definicija pojma;
obnova besedila;
seznam (vrsta);

v 6. razredu:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

osnova, končnica, sklon: I–O;
osebni zaimek, oseba: 1., 2., 3.;
stopnje pridevnika: osnovnik, primernik, presežnik;
glagol, časovna oblika: sedanjik, preteklik, prihodnjik; neosebna oblika: nedoločnik, namenilnik;
prislov: krajevni, časovni, načinovni;
števnik: glavni, vrstilni;
odvisni govor, premi govor, dobesedni navedek, spremni stavek;
krajšava;
zasebno in javno besedilo;
obvestilo, opis kraja, igre, športa, naravnega pojava, bolezni, navodilo za delo;
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–
–

ocena besedila;
seznam (vrsta).

V 3. VIO učenci poznajo, razumejo, opišejo in uporabljajo naslednje jezikoslovne izraze:
v 7. razredu:
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

knjižni zborni jezik, knjižni pogovorni jezik, narečje;
stalna besedna zveza;
svojilni zaimek, povratni svojilni zaimek;
vprašalni zaimek;
oziralni zaimek;
kazalni zaimek;
povedni, velelni in pogojni naklon, povednik, velelnik, pogojnik;
predlog;
stavek;
stavčni člen: povedek, osebek, predmet, prislovno določilo (kraja, časa, načina, vzroka);
neuradno in uradno pismo, neuradno, uradno in javno vabilo;
opis življenja osebe/države;
definicija pojma;
seznam/vrsta;

v 8. razredu:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

sleng
slogovno (ne)zaznamovana beseda;
domača, prevzeta beseda;
glagolski vid, nedovršnik, dovršnik;
veznik, nepravi veznik (vezniška beseda);
enostavčna poved, dvostavčna/zložena poved;
podredno zložena poved;
glavni stavek, odvisni stavek/odvisnik (osebkov, predmetni, časovni, krajevni, načinovni, vzročni,
namerni, pogojni, dopustni, prilastkov);
(ne)umetnostno besedilo;
subjektivno, objektivno besedilo;
neuradna in uradna zahvala, opravičilo;
opis naprave/postopka, razlaga nastanka naravnega pojava, nasvet strokovnjaka;
seznam (vrsta);

v 9. razredu:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

(ne)tvorjenka;
zamejci, izseljenci;
medmet, členek;
tvorni in trpni stavek;
priredno zložena poved;
praktičnosporazumevalno, uradovalno, strokovno, publicistično besedilo;
uradna prošnja, neuradno in uradno sožalje;
opis in oznaka osebe, življenjepis, opis poti, ocena besedila;
seznam (vrsta).
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IZJAVA O AVTORSTVU
DOKTORSKE DISERTACIJE

Podpisana Lara Godec Soršak, z vpisno številko 18129020, rojena 19. 1. 1978 v kraju
Maribor, sem avtorica doktorske disertacije z naslovom Zasnova šolskega slovarja za otroke v
1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju.

S svojim podpisom zagotavljam, da:
– je predložena doktorska disertacija izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela;
– sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam v
predloženem delu, navedena v seznamu virov in so v delu citirana v skladu z mednarodnimi
standardi in veljavno zakonodajo v RS na področju avtorskih in sorodnih pravic;
– je elektronska oblika identična s tiskano obliko doktorske disertacije;
– soglašam z objavo doktorske disertacije na spletnih straneh Filozofske fakultete Univerze v
Ljubljani.
Izvleček in Povzetek je v angleščino prevedla Alenka Ropret, univ. dipl. anglistka in univ.
dipl. sociologinja kulture.

V Ljubljani, dne ___________________

Podpis avtorice:__________________
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