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Ime in priimek

ANJA ŠIRCELJ ISTENIČ

Akcijsko vprašanje
S katerimi dejavnostmi lahko zvišam nivo bralnega razumevanja v nemščini ter posledično dosežem
višjo učenčevo samozavest pri sporazumevanju v nemščini?
Ocena začetnega stanja
V začetku šolskega leta se je pri preverjanju bralnega razumevanja izkazalo to, kar sem opažala že
dlje časa.
Učencem predstavlja veliko oviro dolžina besedila – če je besedilo dolgo, se ga ustrašijo še preden
začnejo z branjem. Čeprav je bilo besedilo podprto s sliko in barvami, so bili že zaradi dolžine
samega besedila nejevoljni oz. prestrašeni. Besedilo je vsebovalo znano snov kot tudi novo
besedišče, katerega pomen bi lahko na podlagi svojega znanja razumeli / sklepali.
Potrdilo se je tudi dejstvo, da se učenci ustrašijo nalog, pri katerih nimajo že vnaprej danih
odgovorov (naloge obkrožanja, povezovanja, izbire …), pač pa morajo odgovore poiskati sami oz.
dopolniti ali samostojno napisati krajši sestavek. Tako so npr. bolje reševali nalogo II. nivoja (naloga
povezovanja) kot nalogo I. nivoja (dopolnjevanje enostavnih povedi, iskanje enostavnih informacij v
besedilu).
Dobljeni rezultati so bili zelo različni – pri vsaki nalogi je bil razpon med najslabšim in najboljšim
dobljenim rezultatom zelo velik. Večina učencev je sicer delala zelo zagnano (kar me je pozitivno
presenetilo), nekaj pa jih je že kmalu obupalo (zanimivo, da je ena izmed njih sicer uspešna učenka,
ki pa ima zelo slabo samopodobo in nizko samozavest).
Ob spodbudi in dodatni motivaciji pri poznejšem skupnem popravljanju vrnjenih nalog so učenci
veliko bolje reševali naloge in podajali rešitve. Ugotovila sem, da so pri samostojnem delu z
besedilom precej nesamozavestni in nesamostojni. Že vnaprej se prepričajo v to, da je to zanje
pretežko, da ne znajo in »zablokirajo« tudi že pri enostavnem povezovanju znanega in novega oz.
sklepanju novega na podlagi že znane snovi.
Aktivnosti za dosego cilja
Na podlagi dobljenih rezultatov in opazovanja vedenja pri delu z besedilom sem se odločila, da
moram delati na tehniki reševanja nalog (pristop do dela, način spoprijemanja z besedilom in
nalogami, koraki reševanja) ter na višanju samozavesti pri samostojnem delu. Tekom leta sem
poskušala te cilje dosegati na različne načine:
 samostojno, vodeno ali usmerjeno delo z različnimi vrstami besedil (aktualne teme, družba
in kultura …) – širjenje besedišča, izboljšanje načina dela z besedilom,
 samostojno delo z besedili (knjige za BZ, gradivo na temo Švica – dejstva, znamenitosti,
zanimivosti, običaji, način življenja…) – iskanje in zbiranje informacij, predstavitev svoje
teme pred razredom ter priprava izročkov za sošolce,
 spoznavanje in raba stalnih besednih zvez (vsakdanje fraze, deli telesa …) – širjenje
besedišča, sklepanje/prepoznavanje novega besedišča na podlagi že znanega,
 pogostejša komunikacija v razredu na določeno (vsakdanjo) temo - višanje samozavesti.
Vse te dejavnosti so bile še dodatno podkrepljene v času priprav in izmenjave s švicarskimi vrstniki.
Ocena stanja maj 2016
Tekom leta sem opažala, da so nekateri učenci veliko pridobili na samozavesti glede komunikacije v
nemščini – pri svojem govoru so uporabljali bogato besedišče ter zahtevnejše slovnične strukture.
Poleg tega so se pogosteje in bolj samozavestno vključevali v pogovor v razredu.

Pri preverjanju stanja v mesecu maju sem ugotovila, da je večina učencev izboljšala svojo tehniko
reševanja nalog. Res da je bilo besedilo krajše, vendar po težavnosti zahtevnejše kot prvo. Le dva
učenca sta pustila nalogo iskanja odgovorov na vprašanja nerešeno, nekaj jih je bilo nepopolnih.
Večina pa se je uspešno spoprijela tudi s to nalogo, čeprav so bila nekatera vprašanja zanje težja
(novo besedišče, kjer je bilo potrebnega kar precej sklepanja).
Zelo dobro pa so reševali nalogo prepoznavanja nemških pregovorov in iskanja ustreznih slovenskih
inačic. V pregovorih je bilo precej novega besedišča, vendar so na podlagi znanih besed pomen
pregovorov pravilno razvozlali.
Z besedilom so delali precej bolj samozavestno, samostojno, zagnano in skoraj brez nejevolje, ki jo
je bilo opaziti na preverjanju v začetku leta.
Komentar
Na podlagi dela pri pouku in rezultatov pri besedilih bralnega razumevanja ugotavljam, da so učenci
tekom šolskega leta izboljšali nivo reševanja bralnega razumevanja - že prvi stik z besedilom je bolj
pozitivno naravnan kot je bil v začetku leta, poleg tega pa so se izurili tudi v sami tehniki dela z
besedilom.
Potrebujejo veliko spodbude in pozitivnega nagovarjanja k povezovanju znanja z različnih področij,
predvsem pa zaupanja vase in v svoje znanje.
Opazila sem, da so se zelo pogumno lotili reševanja naloge razumevanja nemških pregovorov,
čeprav je bila to zanje čisto nova snov (prvič videna), vendar so na podlagi znanih besed in sklepanja
večinoma 100 % rešili to nalogo (povezovanje pomensko podobnih nemških in slovenskih
pregovorov). To nalogo prilagam na naslednji strani.
Tudi v bodoče jih bom spodbujala s podobnimi nalogami, kjer morajo sami povezovati in uporabljati
svoje že pridobljeno znanje in tako razvijati višje miselne procese.

Zanimiv izsek, ki bi lahko bil del skupne predstavitev (slikovno gradivo, učni list, video, razmišljanje
učencev, graf, tabela …)

Predlogi za delo učeče se skupnosti za prihodnje šolsko leto
Tudi v prihodnjem letu bom nadaljevala s podobnim pristopom in načinom dela kot letos.
Še naprej bodo nadgrajevali svoje znanje na podlagi različnih besedil; poseben poudarek bom
namenila razumevanju vprašanj in iskanju odgovorov, saj opažam, da je to ena izmed nalog, ki se je
učenci najbolj »bojijo« (ne glede na to, s katerega nivoja so zastavljena vprašanja). Vključevala bom
dodatne načine dela z besediščem oz. besedilom (razširjanje povedi, stalne besedne zveze,
pregovori, razumevanje in tvorba besedila…), samozavest in samostojnost pri delu pa bom
poskušala zviševati s še več samostojnim in aktivnim delom samih učencev (tvorba besedila,
priprava razrednega časopisa, dramatizacija …) ter aktivnim vključevanjem v pogovor v razredu.

Ime in priimek
Akcijsko vprašanje

EMILJANA BARAGA

S katerimi aktivnostmi doseči boljše in hitrejše branje in višji nivo razumevanja v razredu?
Ocena začetnega stanja
Predvidevala sem, da so učenci dokaj uspešni na 1. nivoju razumevanja ( osnovni podatki, naštevanje
pojmov, ...), več težav pa se pokaže, ko morajo učenci v besedilu poiskati podrobnosti, povzeti ali obnoviti
besedilo s svojimi besedami, utemeljiti svoj odgovor ali pa predstaviti podatke na svoj način ter izraziti in
utemeljiti lastna stališča.
Analiza vprašalnika:
Rezultati meritev s pomočjo vprašalnika (%. r.: vprašalnik BP, ZRSŠ, 2014; 4. razred primerljivo besedilo ) je
potrdil moja predvidevanja.
Učenci 4. razreda so segli dokaj visok rezultat na 1. nivoju razumevanja ( 82%), precej nižji rezultat na 2.
nivoju (52%), medtem, ko so bili popolnoma neuspešni na 3. nivoju razumevanja (0%).
Učenci 5. razreda so na prvem nivoju dosegli podoben rezultat kot četrtošolci (80%), enako na 2. nivoju
razumevanja (50%), na najvišjem nivoju zahtevnosti pa so bili celo uspešnejši kot na 2. nivoju (53,5%).
Aktivnosti za dosego cilja
a. samostojno delo s pisnimi gradivi s pomočjo (individualnih) dnevnih načrtov dela;
1. primer – diferencirano delo:

2. primer - vsi učenci imajo enake naloge:

b. uvajanje in bralnih strategij ob različnih pisnih gradivih;
Najpogosteje smo BUS uporabili pri pouku SLO v 4. in 5 razredu ter pri obravnavi snovi pri DRU v 5.
razredu, občasno tudi pri NIT.
c. formativno spremljanje razumevanja s pomočjo učenčevega dnevnika;
Izsek iz dnevnika:

Dan:
MLADI VEDEŽ:
Za boljše pomnenje ponovi današnjo snov. Zapiši le ključne (najpomembnejše) besede. Vse kar si
razumel/a in znaš obkroži z modro barvo, če sar še ne znaš ali ne razumeš obkroži z rumeno barvo.

Zapise sem kolikor je bilo le mogoče sproti pregledovala. Ob rumenih označbah sem sproti preverjala, v
čem ima učenec težavo. Večinoma smo individualne dileme ali nerazumevanja rešili in odpravili sproti, ob
večjih težavah pa z dodatno razlago in vajo v okviru pouka ali pri dopolnilnem pouku.
Ocena stanja maj 2016
Učenci 4. razreda so (glede na začetno stanje)najbolj napredovali na 3. nivoju bralnega razumevanja,
učenci 5. razreda so izpopolnili 1. in 2. nivo, ter izboljšali 3. nivo razumevanja.
Rezultati preverjanja (junij 2016)
V 4. razredu so učenci dosegli na 1. nivoju 87, 5% rezultat (napredek 5%*), na drugem nivoju 71%
rezultat (napredek 19%*), na tretjem nivoju razumevanja pa 45% rezultat, kar istočasno pomeni tudi
napredek na začetno stanje.
V 5. razredu so učenci dosegli na 1. nivoju 89% rezultat (napredek 9%*), na drugem nivoju 82% rezultat
(napredek 35%*), na 3. nivoju pa73% rezultat ( napredek 19,5%*)

Komentar
*Primerjava rezultatov je lahko zgolj orientacijska, saj je težko izbrati in oblikovati popolnoma
enakovredno besedilo in naloge. Vsekakor pa se kaže, da se sposobnost razumevanja in interpretacije
besedil izboljšuje v obeh oddelkih.
Zanimivo se mi zdi tudi dejstvo, da so nekateri, posebno sposobnejši učenci, dosegli boljši rezultat na 2. (in
celo na 3.) kot na 1. nivoju, kar kaže na to, da morda ti učenci niso več tako pozorni na posamezne
podatke v besedilu, ampak bolj na razumevanje celote.
To daje misliti, da tudi 1. nivoja ne smemo zanemarjati in je potrebno še naprej učence usmerjati tudi v
podrobnosti.
Zanimiv izsek, ki bi lahko bil del skupne predstavitev (slikovno gradivo, učni list, video, razmišljanje učencev,
graf, tabela …)
V prilogi so vzorci nekaterih nalog.

Predlogi za delo učeče se skupnosti za prihodnje šolsko leto
Pohvala vodji!!!!!

Ime in priimek
Akcijsko vprašanje


JULIJA BOMBAČ

Koliko učenje BUS izboljša nivo učenčevega bralnega razumevanja?

Ocena začetnega stanja
Na začetku je bilo najprej ugotavljanje stanja – število rešenih nalog na različnih ravneh
razumevanja in hitrosti branja.
Ugotovila sem, da učenci uspešno rešujejo naloge, kjer so odgovori neposredno v besedilu, ko pa se
raven dvigne, se reševanje upočasni, pade pa tudi nivo pravilno rešenih nalog. Naloge, ki zahtevajo
višji nivo, pogosto ne rešijo.

Aktivnosti za dosego cilja
Učenje BUS pri različnih predmetih, poudarek na uporabi in zapisu miselnih vzorcev in pojmovnih
map. Uporaba aktualnih vsebin za branje, širjenje besedišča.

Ocena stanja maj 2016
Ob pregledu stanja lahko rečem, da je napredek, vendar pa ne tolikšen kot sem upala in pričakovala.
Povečalo se je število rešitev na vprašanja druge ravni, vendar pa se ob tem pojavljajo nepravilni
odgovori na vprašanja prve ravni.

Komentar
Delo s poudarkom na učenju BUS za vsakdanje življenje, aktualizacija vsebin ter ozaveščanje
pomena branja je potrebno še nadalje razvijati in motivirati učence za branje. Mislim, da so
napredki majhni, a pomembni.

Zanimiv izsek, ki bi lahko bil del skupne predstavitev (slikovno gradivo, učni list, video, razmišljanje
učencev, graf, tabela …)

Predlogi za delo učeče se skupnosti za prihodnje šolsko leto
Z delom bi rada še nadaljevala. V skupini se dobro počutim, zanimivo je slediti idejam drugih
sodelujočih.

Ime in priimek
Akcijsko vprašanje

MARTINA HITI

V kolikšni meri gibalne aktivnosti za integracijo možganov vplivajo na tekočnost branja ter doseganje
višjih nivojev bralne pismenosti?
Ocena začetnega stanja
Opažam, da imajo učenci s posebnimi potrebami, pri katerih izvajam DSP, izredno šibko razvito bralno
razumevanje. Predvidevam, da je to posledica slabše tehnike branja, branje ni avtomatizirano. Učenci
vse preveč časa porabijo za prebijanje skozi besedilo, premalo pozornosti posvečajo vsebini
prebranega. Pri branju posameznih besed naredijo izredno veliko napak, branje je počasno.
Učenci zmorejo rešiti samo naloge najnižjega nivoja, tu so uspešni v 80%. Rezultati reševanje nalog
drugega nivoja so bistveno nižji. Učenci imajo šibko razvite strategije reševanja, v besedilih se težko
znajdejo.
Vprašanj, ki zahtevajo višje nivoje bralne pismenost, se niti ne lotijo
Aktivnosti za dosego cilja
Po oceni začetnega stanja, sem začela z učenci aktivno izvajati različne vaje za integracijo možganskih
polovic. V planu pa je bilo tudi, da učenci vsaj enkrat na teden rešujejo različna besedila bralnega
razumevanja.
Kaj kmalu sem prišla v slepo ulico, saj so učenci za krajše besedilo potrebovali celo šolsko uro, nekateri
celo več. Ker je delo specialnega pedagoga zelo specifično, v eni šolski uri je potrebno obravnavati
učno snov, nuditi dodatno razlago, izvajati korekcijske vaje, se z učenci pogovarjati, sem začela
razmišljati o drugačni strategiji. Pri vseh težavah in primanjkljajih, ki jih učenci imajo in z do tremi
urami DSP na teden, si namreč nisem mogla privoščiti, da dve uri posvetim razvijanju višjih nivojev
bralne pismenosti.
Razlogi, zakaj so učenci, pri katerih izvajam DSP, tako neuspešni pri nalogah bralnega razumevanja,
so večplastni:
- Specifične učne težave (disleksija, motnje pozornosti, …)
- Strategije reševanja so izredno slabo razvite
- V besedilu se ne znajdejo, so slabo organizirani
- Ne zmorejo razmišljati izven okvirjev, nefleksibilno mišljenje
- Imajo nizko stopnjo splošne poučnosti
- Že pridobljenega znanja ne zmorejo prenašati v drugo situacijo.
Nekateri učenci nikoli ne bodo dobri oz. učinkoviti bralci, kljub ponavljajočim vajam za integracijo,
korekcijskemu in bralnemu treningu, … zato se mi je zdelo smiselno, da svoje delo na začetku
raziskave usmerim v:
- Razvijanje strategij reševanja
- Skupnim pogovorom in razmišljanjem ob določeni vsebini
- Navajanje na povezovanje že znanih informacij
Ure sem organizirala tako, da smo delali na besedilih, ki so bili tema učne snovi. Z učenci smo se
prebijali skozi vsebino, se o temi pogovarjali, razmišljali in povezovali nove informacije z že znanimi.
Za vse to je bilo potrebno veliko usmerjanja, vodenja, postavljanja podvprašanj, kreiranja resničnih
življenjskih situacij s situacijo v besedilih. Veliko časa sem posvetila predpripravi na uro, saj sem želela,
da učenci rešujejo naloge različnih nivojev, s tem pa sem se tudi sama učila postavljati vprašanja v
vseh treh težavnostnih stopnjah.

Ocena stanja maj 2016

Po večmesečnem aktivnem delu na besedilih, vodenju pri obravnavanju različnih besedil, opažam
naslednje:
Učenci:
- so bolj organizirano lotijo branja in reševanja
- trudijo se razmišljati izven okvirjev
- strategije reševanja so bistveno boljše
- ne obupajo takoj, so vztrajnejši, se trudijo narediti najboljše (jim je mar)
- učenci bolje rešujejo vprašanja v druge stopnje
- pri osnovnih vprašanjih so večinoma uspešnejši,
- so veliko pridobili na splošni razgledanosti
Opazila sem, da učenci kar veliko vedo, nekateri imajo kar precej izven šolskih izkušenj, so predvsem
praktiki. Razgovorijo se v sproščenih situacijah, ko niso pod pritiskom, ko ne gre za oceno.
Še vedno pa:
- slabo rešujejo naloge najvišjega nivoja
- znanja težko povezujejo med seboj
Zavedati se moramo, da so vprašanja, ki jih učenci z DSP rešujejo kot drugi nivo, pri njihovih vrstnikih
vprašanja prvega nivoja, ravno zaradi že omenjenih vzrokov (izredno slabe poučenosti, specifičnih
primanjkljajev, …)
Komentar
V naslednjem šolskem letu bom učence postopoma navajala na pisno reševanje nalog bralnega
razumevanja, saj smo do sedaj delali le ustno.
Gibalne vaje za integracijo ne bodo imele bistvene vloge v mojem raziskovalnem vprašanju, saj je pri
učencih s specifičnimi učnimi težami bolj pomembno, da se naučijo strategij in kompenzacijskih
tehnik, ki jih bodo s pridom uporabljali kasneje v življenju.
Moje akcijsko vprašanje se bo glasilo:
V kolikšni meri večja izpostavljenost nalogam višjih nivojev bralne pismenosti vpliva na razvoj višjih
ravni bralne pismenosti?
Zanimiv izsek, ki bi lahko bil del skupne predstavitev (slikovno gradivo, učni list, video, razmišljanje
učencev, graf, tabela …)
Prilagam primer besednega in slikovnega besedila z vprašanji različnih nivojev.
SOVA
Sova ima značilno čokato telo s široko glavo, oči pa ima pomaknjene
naprej. Tako lahko gleda stereoskopsko. Ima zakrivljen in oster kljun
Po večini je sova nočno dejaven plenilec.
Živi na obrobjih vasi, ki mejijo na odprta polja. Gnezdi od januarja do
septembra na podstrešjih, cerkvenih zvonikih, skednjih in v
gnezdilnicah.
Klasičnih gnezd ne gradi, jajca znese kar na izbljuvkih. Letno ima eno
do dve legli, v katerih lahko najdemo 4‒6 jajc.
Prehranjuje se z mišmi, rovkami in voluharji, poseže pa tudi po večjih
žuželkah.
Sova je močno ogrožena vrsta. Ogrožajo jo obnove starejših objektov
in cerkva, zapiranje raznih lin z mrežami in novodobne gradnje,
promet, pesticidi na kmetijskih zemljiščih. Sovo potiska v kot
prevelika sečnja dreves, prekomerna in zelo razsežna uporaba vseh
škropiv in umetnih gnojil. Na podeželju nekateri ljudje celo
preganjajo zaradi prepričanja, da kliče smrt!

1.

* Naštej vzroke, zaradi katerih spada sova med ogrožene vrste.

_______________________,

______________________,

_______________________,

______________________, _______________________,

______________________,
_______________________,

______________________

2.

* S čim se hrani sova? _________________________________________________________

3.

** Zaradi katerih značilnosti spada sova med uspešne plenilce?
1.
2.

3.
4.

4.

** Koliko mladičev ima sova letno?

5.

*** S svojimi besedami razloži pojme:

5.
6.

od ______ do _______

IZBLJUVEK - ____________________________________________________________
STEREOSKOPSKI VID - ____________________________________________________
ČOKATO TELO - _________________________________________________________

6.

*** Naštej podobnost in razlike med orlom in sovo.
Podatke o orlu dobiš na učnem listu, ki si ga reševal prejšnji teden.

PODOBNOSTI

SOVA

RAZLIKE

OREL

Predlogi za delo učeče se skupnosti za prihodnje šolsko leto
Menim, da so naše učeče se skupnosti zelo strokovne. Zaenkrat nimam predlogov za naslednje
šolsko leto, predlagam, da sledimo aktualni problematiki, ki se bo pokazala.

Ime in priimek
TOMAŽ LULIK
Akcijsko vprašanje
Kako lahko s skico gibalne naloge vplivamo na samostojnost učencev pri pouku predmeta ŠPO?
Ocena začetnega stanja
Pri pouku predmeta Šport sem opažal, da učenci velikokrat niso bili pozorni na razlago snovi in
potem, ko je bilo potrebno navodila pretvoriti v gibalno nalogo, so nastale težave. Ko sem pričel z
izvajanjem projekta, so se moje domneve potrdile kot pravilne. Učenci so imeli kar nekaj težav pri
tem, da so prebrana navodila uporabili za postavitev in izvedbo gibalne naloge. Kasneje je večina
učencev, na podlagi skupne analize in mojih opozoril po posameznem testiranju, razumela sistem
dela in pomen pozornega branja ali poslušanja navodil in pri kasnejših testiranjih je bil pri veliki
večini viden napredek. Seveda so se še vedno pojavljale posamezne napake, ki pa jih bomo v
naslednjem šolskem letu poizkušali popraviti.
Aktivnosti za dosego cilja

-

Šol. leto 2015-2016
Razumevanje skice oz. branje skice;
Razvijanje orientacije v prostoru;
Na podlagi skice (navodil) samostojna izvedba individualne gibalne naloge

-

Šol. leto 2016-2017
Na podlagi skice (navodil) samostojna izvedba skupinske gibalne naloge

Ocena stanja maj 2016
Učenci so ugotovili, kako pomembne so lahko posamezne podrobnosti za izvedbo gibalne naloge.
Poizkušal sem jim prikazati, kako lahko malenkost popolnoma spremeni izvedbo naloge, zato sem v
navodilih za opis nalog vključeval podrobnosti, ki so vplivale na izvedbo. Učenci so imeli pri tem kar
nekaj težav, saj so si ob branju že kar predstavljali kako bodo izvedli nalogo in so malenkosti izpustili.
Ob večkratnem opozarjanju je večina učencev tem napakam posvetila več pozornosti. Bomo pa v
naslednjem šolskem letu posvetili še več pozornosti omenjenim težavam.
Komentar

Zanimiv izsek, ki bi lahko bil del skupne predstavitev (slikovno gradivo, učni list, video, razmišljanje
učencev, graf, tabela …)
Pripravil sem video, ki bi ga lahko vključili v predstavitev.

Predlogi za delo učeče se skupnosti za prihodnje šolsko leto

Ime in priimek
URŠKA DROBNIČ
Akcijsko vprašanje
Kako večja izpostavljenost nalogam višjega nivoja bralne pismenosti vpliva na razvoj višjih ravni
bralne pismenosti pri posameznih učencih
Ocena začetnega stanja
Učbeniški komplet nudi omejen nabor vrst besedil in dejavnosti za delo z besedilom, najpogosteje
uporabljena metoda so vprašanja o besedilu, ki so običajno le naloge za iskanje in priklic informacij,
oziroma so na dobesedni ravni. Manj je nalog na interpretativni ravni, med tem ko se naloge na
aplikativni ravni skoraj ne pojavljajo. S stališča učenja tujega jezika in s tem potrebnega dekodiranja
pomena besed pri določenem številu bralcev, je sicer razumljivo, da pri pouku tujega jezika
preverjamo večinoma osnovno razumevanje besedila, vendar bi ob večanju pomena obvladovanja
tujega jezika in načelnemu doseganju višjih standardov že v osnovni šoli, lahko tudi pri tujem jeziku
vzpodbujali razvijanje spretnosti reševanja nalog na višjih ravneh bralne pismenosti.
Aktivnosti za dosego cilja
 Učenci so poleg besedil za branje v sklopu učbeniškega kompleta brali raznovrstne pisne
sestavke iz različnih virov, predvsem avtentično gradivo (avtorji naravni govorci,
neprilagojeno)
 Učenci so posredno prepoznavali različne žanre in značilnosti posameznih žanrov
 Učenci so besedila obdelali na drugačne načine, ne le z vprašanji o vsebini, razmišljali so o
prebrani temi, zavzemali stališča, kreativno pisali na podlagi izhodišč v prebranem besedilu,
uporabljali prebrano za razvoj lastnih idej ipd.
Ocena stanja maj 2016
Generacija devetošolcev, ki so bili ob branju besedil redno soočeni z nalogami za preverjanje višjih
ravni bralne pismenosti, so ob koncu šolskega leta zmogli bolje odgovarjati, prožneje so razmišljali in
bili v večji meri uspešni pri reševanju nalog višjih ravni, kot v začetku leta.
Komentar
Povprečni in uspešni učenci pri tujem jeziku imajo v devetem razredu dovolj znanja tujega jezika in
izkušenj, da zmorejo po branju obdelati besedilo tudi na višjih ravneh bralne pismenosti. Zaradi
velikih razlik v znanju, je pravzaprav nujno in odgovorno, da v sklopu notranje diferenciacije
nadarjenim učencem nudimo naloge na višjih ravneh bralne pismenosti in tako razvijati njihov
potencial.
Učenci, ki so pri tujem jeziku šibki in imajo šibke sposobnosti izražanja, imajo z nalogami višjih ravni
težave, saj težko samostojno in kreativno uporabijo jezik. Zanje je kot naloga preverjanja bralnih
zmožnosti primernejša uveljavljana metoda na prvi ravni bralne pismenosti, kot jo večinoma
srečano pri nalogah v učbenikih, delovnih zvezkih in zunanjih preverjanjih.
Zanimiv izsek, ki bi lahko bil del skupne predstavitev (slikovno gradivo, učni list, video, razmišljanje
učencev, graf, tabela …)
Ob zaključni evalvaciji pouka angleščine v ciljni skupini je kar nekaj učencev izrazilo, da cenijo
ponudbo alternativnih in bolj avtentičnih besedil (ki so bila primerno zahtevna), ter zahtevnejših
nalog. Komentirali so, da so besedila (in naloge na podlagi le-teh) v učbeniku in delovnem zvezku
prelahka, in ne predstavljajo izziva.
Predlogi za delo učeče se skupnosti za prihodnje šolsko leto
Še naprej v naprej dogovorjeni termini srečevanja, delitev izkušenj in predstavitve primerov dobre
prakse.

Ime in priimek
Akcijsko vprašanje

TJAŠA PRUDIČ

V kolikšni meri več samostojnega dela z učbenikom, uvajanje aktualnih besedil in nalog kritičnega mišljenja v pouk DKE vpliva na razvoj višjih ravni bralne pismenosti pri učencih?

Ocena začetnega stanja
Ob začetku uvajanja samostojnega dela z učbenikom in aktualnih besedil so imeli učenci veliko težav oz. se niso poglobili v delo. Brali so površno, me klicali, da ne najdejo odgovorov na
vprašanja, niso bili globinski in razmišljujoči. Tudi začetni rezultat je bil pod pričakovanim. Na 1. ravni bralne pismenosti so dosegli 62 % oziroma 64 % uspešnost, na drugi ravni so dosegli
29 % oziroma 45 % uspešnost in na tretji ravni 32 % oziroma 31 % uspešnost.

Aktivnosti za dosego cilja
TEMA

samostojno delo z učbenikom
(različni nivoji BP)

samostojno ali skupinsko delo z drugim gradivom
(različni nivoji BP)

DEMOKRATIČNO IN NEDEMOKRATIČNO

CIVILNA DRUŽBA IN MANJŠINE

NASTANEK REPUBLIKE SLOVENIJE IN USTROJ
SLOVENSKE DEMOKRATIČNE DRŽAVE
DELODAJALCI IN DELOJEMALCI

KAKO JE NASTALA EVROPSKA UNIJA, SE ŠIRILA IN S
KAKŠNIMI NAMENI
SLOVENIJA IN EU

Vzporeden svet, Severna Koreja (Global, december
2012)

Karba P., Jesenko N. (2013). Domovinska in
državljanska kultura in etika 8, MK.
39 - 43
Karba P., Jesenko N. (2013). Domovinska in
državljanska kultura in etika 8, MK.
27 - 29
Karba P., Jesenko N. (2013). Domovinska in
državljanska kultura in etika 8, MK.
76 - 77
Karba P., Jesenko N. (2013). Domovinska in
državljanska kultura in etika 8, MK.
56 – 57
Slovenija in Evropska unija
(uporabljeno dne: 14. 6. 2016)
http://eucbeniki.sio.si/admin/documents/learning_u
nit/2598/Slovenija%20in%20
Evropska%20unija_1414713696/index.html

SVETOVNE SKUPNOSTI - OECD
GLOBALZACIJA

skupna razprava ob aktualnih besedilih

PISA (uporabljeno dne: 14. 6. 2016)
http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/
Didaktična gradiva za predmet državljanska in
domovinska kultura in etika za 7. in 8. razred.
Uredila Eva Klemenčič.
PROSOJNICA 59 – Zakaj je moj čokoladni namaz
globalna sestavljanka
PROSOJNICA 63 – Kitajska – svetovna tovarna

GLOBALNI PROBLEM – BEGUNCI

Plakat Pošljimo S. O. S. Evropi (Amnesty
interantional) in odigraj igro Pot v Evropo - Begunec
ne jezi se.

GLOBALNI PROBLEMI - PRENASELJENOST

Članek iz časnika Mladina: Koga od nas je preveč? (15.
1. 2015)

PROBLEMI VIROV

Karba P., Jesenko N. (2013). Domovinska in
državljanska kultura in etika 8, MK.
90 – 94
SKUPAJ 5

SKUPAJ 3

SKUPAJ 3

Ocena stanja maj 2016

8. A
ZAČETNO STANJE KONČNO STANJE

DEKLETA

SKUPAJ

91%

88%

53%

64%

80%
75%

97%

3. raven

38%

41%
31%
0
0
0

21%

22%

17%
0
0
0
FANTJE

2. raven

45%

47%

53%

64%

67%
40%
30%

38%

29%
32%

42%

53%

60%

62%

78%
28%
29%

50%
30%
36%

1. raven
90%

3. raven

97%

2. raven

85%

1. raven

8. B
ZAČETNO STANJE KONČNO STANJE

FANTJE

DEKLETA

SKUPAJ

FANTJE

DEKLETA

SKUPAJ

FANTJE

DEKLETA

SKUPAJ

Komentar
Iz grafov je razvidno, da ob zaključku leta večina učencev dosega bolje rezultate na vseh treh nivojih bralne pismenosti.
V 8. A kar 90 % otrok dosega 1. nivo bralne pismenosti, torej 28 % več, 53 % 2. nivo bralne pismenosti, torej 14 % več, na 3. nivoju pa niso napredovali.
V 8. B kar 91 % otrok dosega 1. nivo bralne pismenosti, torej 28 % več, 53 % 2. nivo bralne pismenosti, torej 8 % več, 3. nivo pa 38 % otrok, torej 7 % več.
Kot pričakovano so učenci najbolj napredovali na 1. nivoju bralne pismenost in rezultat je zelo dober. Zagotovo morajo učenci najprej napredovati na 1. nivoju, da potem lahko
napredujejo tudi na 2. in 3. nivoju. Zagotovo pa so zadovoljivi vsi rezultati, kjer so učenci napredovali. Zelo izstopajoči, visoki so končni rezultati fantov iz 8. B razreda, nekaj pripisujem

bolj naravoslovno tehnični temi, s katero sem preverjala majsko stanje, večji del pa ozaveščenosti namena našega početja, moji sproti evalvaciji in seveda fantje izstopajo po dobrih,
izvirnih idejah.
Zagotovo se je načrtno delo obrestovalo in pripomoglo k razvoju višjih ravni bralne pismenosti.
Menim, da več samostojnega dela z učbenikom, uvajanje aktualnih besedil v pomembni meri vpliva na razvoj višjih ravni bralne pismenosti.

Zanimiv izsek, ki bi lahko bil del skupne predstavitev (slikovno gradivo, učni list, video, razmišljanje učencev, graf, tabela …)

GLOBALNI PROBLEM – BEGUNCI
Preberi plakat Pošljimo S. O. S. Evropi (Amnesty interantional)
in odigraj igro Pot v Evropo ter odgovori na vprašanja.
1. Kdo je BEGUNEC in kdo MIGRANT (zapiši). /1. raven/
2. Zapiši bistveno podobnost in bistveno razliko med
beguncem in migrantom. /2. raven/
3. Zapiši dva dogodka, zaradi katerih je trenutno na svetu
največ beguncev. /2. raven/
4. Mednarodno pravo (14. člen Splošne deklaracije o človekovih pravicah – vsi imamo pravico, da v tujih državah iščemo in dobimo zaščito, če zbežimo pred preganjanjem.)
nas zavezuje, da beguncem pomagamo in jim nudimo zaščito. S kakšnim vedenjem pa se po navadi begunci dandanes soočijo ob prihodu v drugo državo? /1. raven/
5. S katerimi ovirami se spopada večina Sircev, ki si želi vstopiti v Evropo, da bi živeli življenje brez nevarnosti? /1. raven/
6. Predlagaj, kaj lahko stori posameznik, da bi naša država bila pripravljena ponuditi več prostih mest za begunce iz Sirije (september 2015 je ponudila sprejem le 861
beguncev). /3. raven/
Predlogi za delo učeče se skupnosti za prihodnje šolsko leto
medsebojne hospitacije in kritično prijateljevanje
poiskati pomoč pri S. Pečjak – preveriti postavljanje različnih nivojem bralnega razumevanja

Ime in priimek
Akcijsko vprašanje

ANITA ŠEN

V kolikšni meri večja pogostost izvajanja praktičnega dela pri pouku kemije vpliva na natančno branje navodil in pravilno izvedbo poskusa ter na razvoj višjih nivojev bralnega
razumevanja?

Ocena začetnega stanja

ANALIZA OCENJEVALNEGA LISTA PRI IZVAJANJU POSKUSA - Kriminalistični center – severni pol (začetno stanje), 21. 12. 2015
45
40
Anej Zidar
35

Tilen Švigelj

30

Gašper Šlajnar

25

Anja Peternelj
Janja Peteh

20

Manca Opeka

15

Živa Juvančič

10

Primož Jernejčič
Hana Grintal

5

Maša Gorjanc

0
P

D

N

P

D

N

Pripravi ustrezne
Upošteva varnostna
kemijske pripomočke.
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navodilih brez pomoči
učencev v skupini.
NATANČNOST

SAMOSTOJNOST

Matej Godeša

Irena Gnezda
Miloš Aleksić
ODGOVORI NA
VPRAŠANJA

LEGENDA: P – POPOLNO = 3 točke, D – DELNO = 2 točke, N – NEPOPOLNO = 1 točka
Vsi učenci prepoznavajo kemijske pripomočke in so pri delu samostojni. Večina učencev je zelo spretnih pri delu in upoštevajo varnostna navodila. Pri reševanju
nalog, ki so bile zastavljene na različnih nivojih bralnega razumevanja, so bili najbolj uspešni pri reševanju nalog prve ravni od 62,5 do 93,9 % (druga raven od 50 do
64,3 % in tretja raven od 17,9 do 40,5 %).
Aktivnosti za dosego cilja
- Spremljanje učencev pri izvajanju kemijskega poskusa po navodilih.
- Iskanje podatkov o lastnostih in sestavi snovi v različnih virih (strokovna literatura, znanstveni članki).

Pogostost Izvajanje praktičnega dela tako pri izbirnem predmetu, kot pri rednem pouku kemije. Pri rednem pouku kemije so opravili tudi projektno delo, kjer so si
lahko sami zamislili poskus in ga demonstracijsko ali pa v tandemu oz. v skupini izvajali.
- Načrtovanje eksperimentalnega dela na podlagi raziskovalnega vprašanja.
Ocena stanja maj 2016
-

ANALIZA OCENJEVALNEGA LISTA PRI IZVAJANJU POSKUSA - Reakcije kovin s kislinami (končno stanje), 30. 5. 2016
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Miloš Aleksić

ODGOVORI NA
VPRAŠANJA

LEGENDA: P – POPOLNO = 3 točke, D – DELNO = 2 točke, N – NEPOPOLNO = 1 točka
Vsi učenci prepoznavajo kemijske pripomočke in so spretni pri delu. Večina otrok je zelo natančnih in samostojnih pri delu. Štirje učenci pri držanju kapalke niso
upoštevali varnostna navodila. Pri reševanju nalog, ki so bile zastavljene na različnih nivojih bralnega razumevanja, so bili najbolj uspešni pri reševanju nalog prve ravni
od 63,5 do 94,2 % (druga raven od 36,5 do 73,1 % in tretja raven od 23,1 do 55,5 %).

Komentar
Pri analiz končnega stanja je, v primerjavi z začetnim stanjem, opazen le manjši napredek na drugi in tretji ravni bralnega razumevanja, kar nekoliko pripisujem novi in
zahtevnejši snovi, ki še ni bila povsem utrjena, ter utrujenosti učencev ob koncu šolskega leta. Pri analizi vmesnega stanja so učenci kljub obilici dela, namreč izvedli so
dva poskusa, pokazali veliko znanja in bralnega razumevanja.
ANALIZA OCENJEVALNEGA LISTA PRI IZVAJANJU POSKUSA - Skrito orožje svetlolask in skrivnost čiščenja kontaktnih leč (vmesno stanje), 29. 2. 2016
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ODGOVORI NA
VPRAŠANJA

LEGENDA: P – POPOLNO = 3 točke, D – DELNO = 2 točke, N – NEPOPOLNO = 1 točka
Vsi učenci prepoznavajo kemijske pripomočke, upoštevajo varnostna navodila in so spretni pri delu. Večina otrok je zelo natančnih in samostojnih pri delu. Pri
reševanju nalog, ki so bile zastavljene na različnih nivojih bralnega razumevanja, so bili najbolj uspešni pri reševanju nalog druge ravni od 60,7 do 82,1 % (tretja raven
od 46,4 do 82,1 % in prva raven od 62,5 do 76,8 %). Nekoliko slabše rešene naloge prve ravni lahko pripišem tudi večji količini podatkov, kajti izvajali so dva poskusa.

Z delom učencev sem zelo zadovoljna. Pri samem delu so bili zelo motivirani, natančni, spretni, upoštevali so varnostna navodila, poskrbeli so za čist delovni prostor,
pokazali so pozitiven odnos do varovanja našega okolja, kajti po končanem delu so odstranili kemikalije v zato namenjene posode. Pokazali so veliko kemijskega
znanja ne glede na učno sposobnost posameznika znotraj skupine.
Zanimiv izsek, ki bi lahko bil del skupne predstavitev (slikovno gradivo, učni list, video, razmišljanje učencev, graf, tabela …)
KRIMINALISTIČNI CENTER – SEVERNI POL (začetno stanje)
Priloženo pod tabelo.
Predlogi za delo učeče se skupnosti za prihodnje šolsko leto
V prihodnjem šolskem letu 2016/2017 bi pri izbirnem predmetu Poskusi v kemiji z drugimi učenci preizkusila iste naloge in na isti način kot v tem letu. Pri izbirnem
predmetu Kemija v življenju pa bi z nekaterimi učenci, ki so v tem letu obiskovali Poskuse v kemiji in še nekaterimi, ki so k temu predmetu pristopili na novo poskušala
vplesti načrtovanje eksperimentalnega dela na podlagi raziskovalnega vprašanja.

KRIMINALISTIČNI CENTER – SEVERNI POL
Primer št. 1123: SKRIVNOST

BOŽIČNIH PIŠKOTOV

Vsak Božič pripravi ga. Božič Božičku veliko svojih sladkih
piškotkov, ki mu dajo veliko energije za raznašanje daril
po celem svetu. Letos pa se je zgodil zločin.
Hudobni škrat se je prikradel v kuhinjo in pomešal
posebne sestavine, ki jih ga. Božič potrebuje za pripravo
piškotov.
Pustil je sporočilo in tri vrečke z mešanico belih praškov.
Naloga Kriminalističnega centra je, da ugotovi, katera
mešanica je prava za pripravo piškotkov. Kriminalistični
center je poleg treh mešanic, zbral tudi vse bele praške,
ki jih je našel v Božičkovi hiši.

Sem hudobni škrat.
Letos Božiček ne bo
dobil piškotov, zato ne
bo imel dovolj energije
za raznašanje daril.
VSA DARILA BODO
MOJA!!!

Brez tvoje pomoči ga. Božič ne bo mogla speči svojih
piškotkov in Božiča ne bomo praznovali.

Pomagajte rešiti Božič!
Recept ga. Božič za pripravo piškotov

Zmešaj 15 skodelic moke, 6 žlic pecilnega praška, 5 skodeli sladkorja v
prahu. Mešanici dodaj ½ kg masla, 10 jajc in vse skupaj zmešaj v rdeči
skledi. Dodaj veliko ljubezni in malo čarobnega prahu in peci do zlato rjave
barve.

1. del: Razišči, kako se obnašajo vsi zbrani beli praški najdeni v kuhinji gospe Božičkove, če
jim dodamo vodo, kis ali jod. Raziščite tudi, kaj se zgodi s praški če jih segrevamo. Svoja
opažanja zapišite v tabelo 1.
2. del: Nato vzemite tri mešanice in tudi pri njih preizkusite, kako se obnašajo, če jim dodamo
vodo, kis, jod ali če jih segrevamo. Primerjajte rezultate s tabelo 1 in poskušajte ugotoviti,
katera mešanica je prava za pripravo piškotov.
PRIPOMOČKI
KEMIKALIJE
delovna površina, aluminijasta folija, držalo za jod, kis, voda in 6 belih praškov
epruvete, sveča, vžigalnik

VARNOST

PAZI – pri delu z jodom bodi previden. Uporabljaj rokavice, haljo in zaščitna
očala!

Pri segrevanju praška naredi lonček iz alufolije in ga z držalom za epruvete
drži nad svečo! PREVIDNO!

Navodila za delo:
1 del
1. Na označene kroge (na delovni plošči) položi manjšo količino (polovico čajne žličke)
posameznih praškov. Nato praškom dodaj 2 – 3 kapljice snovi za testiranje (vodo, kis, jod).
2. Opazuj, kaj se dogaja s snovmi, ko jim dodaš posamezne tekočine in opažanja zapiši v
tabelo 1.

2. del
1. Raziskovanje mešanic poteka na isti način, kot pri 1. delu.
Rezultate zapiši v TABELO 2.
PO KONČANEM DELU POČISTI ZA SEBOJ!
TABELA 1:
vzorec

opis

voda

kis

jod

toplota

1
2
3
4
5
6

TABELA 2:
vzorec

opis

voda

kis

jod

A
B
C

Kateri vzorec je mešanica ga. Božič? ………………………………

toplota

