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ŠOLA 

OŠ »Joţeta Krajca« Rakek, Partizanska c. 28, 1381 RAKEK 

 

 

 

 

Izpolnila: Tjaša Prudič, univ. dipl. pedagoginja,  

                mag. prof. inkluzivne pedagogike 

 

1. OPERATIVNI NAČRT 

 

SPODBUJANJE BRALNE PISMENOSTI UČENCEV OSNOVNIH ŠOL  V LJUBLJANSKI REGIJI – šolsko leto 2013/14 

 

 

Utemeljitev prijave (kako ocenjujemo bralno pismenost naših učencev, kaj nam povedo rezultati NPZ-jev, kako dobro učitelji 

poznajo bralne učne strategije in kako jih uporabljajo pri pouku, zakaj smo se odločili sodelovati, kaj pričakujemo od sodelovanja z 

zavodom…) 
 

Kljub temu, da nam rezultati NPZ-jev kaţejo, da so naši učenci nad slovenskim povprečjem, kar seveda pomeni tudi na področju bralne pismenosti, učitelji 

zaznavajo, da učenci niso več tako spretni v branju z razumevanjem, v iskanju informacij v besedilih, slabše se znajdejo pri delu z učbenikom. Učenci 

manjkrat posegajo po knjiţnem gradivu in knjiga ni več stalnica v ţivljenju otrok. 

 

S pomočjo projekta, oziroma naše skupne pozornosti v okviru tega projekta, ţelimo razvijati branje z razumevanjem, razvijati bralne zmoţnosti učencev in 

povečati interes/motivacijo za branje. 

 

S strani zavoda pričakujemo strokovno podporo: 

- pri seznanjanju z bralno-učnimi strategijami, primeri dobre prakse, vpeljavo bralno-učnih strategij v pouk, 

- na področju motivacije učencev za branje (leposlovno, strokovno, ipd.). 
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Pričakovani rezultati Aktivnosti za doseganje rezultatov in rok izvedbe Nosilec aktivnosti 

(učitelj ali tim) 

Vključeni učitelji, 

učenci 

Konkretni kazalniki 

(kdo jih preverja) 

 

RAZVOJ  

BRANJA Z 

RAZUMEVANJEM 

(II. in III. triada) 

 

 seznaniti učitelje z različnimi vrstami pismenosti in 

različnimi bralno-učnimi strategijami 

 uvajanje bralno-učnih strategij v pouk 

 samostojno delo učencev s pomočjo učbenika 

 

T. Prudič 

 

aktiv DSP 

učitelji 

 

učitelji II. in III. triade, 

učenci II. in III. triade 

 učitelji poznajo BUS (T.P.) 

 učitelji pripravijo in izvedejo vsaj 3 ure 

z uporabo BUS (T. P.) 

 učenci poznajo vsaj eno BUS (učitelji) 

 

RAZVOJ BRALNIH 

ZMOŢNOSTI 

UČENCEV 

(I. in II. triada) 

 

 

 

 

 

 uvajanje bralnih testov za pomoč učiteljem pri odkrivanju 

bralnih teţav pri učencih 

 

 načrtno spremljanje učencev s slabše razvitimi bralnimi 

zmoţnostmi 

 aktivnosti za izboljšanje bralnih zmoţnosti (ID Potovanje v 

deţelo besed in ID Potovanje v deţelo črk; individualizacija 

in diferenciacija pri pouku) 

 

 poenotiti način preverjanja predznanja ob začetku 1. 

razreda 

 

T. Prudič 

 

razredniki  

 

M. Hiti, 

P. Verbič 

 

T. Milharčič, I. 

Marušič, T. Svet, V. 

Rovan, K. Petrič, E. 

Baraga, T. Prudič 

 

učitelji I. in II. triade 

učenci I. in II. triade 

 rezultati na ocenjevalnih lestvicah 

bralne zmoţnosti pri učencih s slabše 

razvitimi bralnimi zmoţnosti 

(primerjava) (T.P., M. H.) 

 

 doseţeni dobri rezultati na bralnem 

testu v primerjavi s slovenskim 

povprečjem (T.P., M. H.) 

 

 poenoten način vrednotenja 

predznanja učencev ob vstopu v šolo 

(T. P.) 

 

 

POVEČAN 

INTERES/MOTIVACIJA 

ZA BRANJE 

(I., II. in III. triada) 

 

 

 

 

 I. in II. triada, OPB (minute za branje oz. metode 

motivacije) 

 knjige v razredih, razredna knjiţnica 

 priporočanje prebranih knjig sovrstnikom 

 obisk knjiţnice v okviru OPB, pouka 

 spodbujanje bralne značke 

 

ŠOLSKA KNJIŢNICA 

 nakup knjiţnega gradiva v skladu s predpisanimi standardi 

 udeleţba knjiţničarke na strokovnih srečanjih mladinskih in 

šolskih knjiţničarjev v organizaciji KOŢ 

 mesečni knjiţni kvizi v knjiţnici (uporaba rekov, pregovorov, 

ugank) 

 priporočanje prebranih knjig sovrstnikom 

 knjiţnični urnik dostopen učencem 

 spodbujanje bralne značke (slavisti, anglisti, germanisti) 

 za opravljanje bralne značke določen urnik 

 

 

A. Šircelj Istenič 

 

 

 

 

 

 

 

L. Sterle 

P. Verbič 

 

 

vsi 

učitelji  

 

učenci I., II. in III. 

triade 

 

 več samostojnega poseganja po 

knjigah 

 

 večja motivacija za branje (anketa) (A. 

Š. I.) 

 

 

 

 

 

 

 večje število bralcev (primerjava z 

lanskim letom) (P. V., L. S.) 

 

 obisk knjiţnice (primerjava ob začetku 

in koncu leta) (P. V., L. S.) 
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2. SESTANKI V OKVIRU PROJEKTA BRALNA PISMENOST 

 

1. sestanek, četrtek, 19. september 2013 

 

V mesecu septembru 2014 smo v operativni načrt zdruţile ideje in ţelje ter cilje, ki bi 

smo jih ţelele doseči v okviru projekta Bralna pismenost.  
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2. sestanek, ponedeljek, 21. oktober 2013, 14.00 

 

1. Uvodna motivacija 

Primer dobre prakse: Zapis in razumevanje navodila za izvedbo gimnastične vaje, 

Kamnik, marec 2012. http://www.youtube.com/watch?v=P9dTnTkuPbE (uporabljeno: 

27. maj 2014) 

 

2. Predstavitev projekta s pomočjo spletne učilnice  

 
Spletna učilnica Spodbujanje BP v OŠ, OE Ljubljana 

Ključ oeljučitelji 

Geslo bp 

 

3. Pregled dopolnjenega operativnega načrta in povratne informacije s strani 

skrbnice Minke Vičar 

 

4. Spodbujanje bralne pismenosti pri delu z viri(Patricia Verbič) 

Delo z viri lahko uporabimo tudi za povečevanje bralne pismenosti. Izsledki raziskav 

o bralni pismenosti so: 

a) učenci so močni pri iskanju in priklicu informacij (spodbujamo z delom z viri kot 

viri informacij), 

b) učenci so močni pri povzemanju in interpretaciji besedil (spodbujamo z delom 

z viri kot viri informacij), 

c) učenci so šibki pri vrednotenju besedil, razmišljanju o vsebini, o pomenu 

(spodbujamo z delom z viri kot študijskim gradivom). 

 

http://www.youtube.com/watch?v=P9dTnTkuPbE
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Predstavljen nam je bil način dela z viri, ki bi spodbujal bralno pismenost, predvsem 

pri vrednotenju besedil, razmišljanju o vsebini in pomenu (podrobnejšo predstavitev 

si lahko ogledate na spletni strani:  

http://skupnost.sio.si/mod/folder/view.php?id=274351). 

 

5. Delavnica: Spoznajmo bralne dejavnosti (Tjaša Prudič) 

glej poglavje 4.  

 

6. Kratkoročni cilji 

 

7. Načrtovanje kratkoročnih ciljev v treh skupinah 

- šolska knjiţnica 

- motivacija za branje 

- bralna pismenost  

http://skupnost.sio.si/mod/folder/view.php?id=274351
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3. sestanek, ponedeljek, 18. november 2013  

 

1. Uvodna motivacija 

Pozdravni nagovor udeleţencem posveta ob bralni pismenosti, Majšperk 2012 

http://www.youtube.com/watch?v=Agx3EYO7GuQ (uporabljeno: 27. maj 2014) 

 

2. Primerjava bralne pismenosti med Slovenijo in Finsko (Alenka Moţe) 

 

3. Pregled dela in kratkoročnih ciljev za mesec december  

 

4. Mini projekt – motivacija za branje/bralna pismenost 

 

5. Kako naprej? 

 

  

CILJ  

 

KAZALNIKI/  

MERILA  

AKTIVNOSTI  ROKI  

 

NOSILCI  

 

Kaj natančno 

ţelim doseči?  

Kako vem, da je 

cilj uresničen? 

Na osnovi česa 

presojam, da je 

cilj doseţen?  

Kaj natančno 

počnem, da 

doseţem cilj? 

Kaj je moj 1., 

kaj 2.korak, itd.?  

Kdaj natančno 

naj bo cilj 

doseţen? Kdaj 

naj se zaključi 

posamezna 

aktivnost za 

doseganje cilja?  

Kdo je 

odgovoren 

za 

doseganje 

cilja?  

Kdo vse 

sodeluje/naj 

sodeluje, da 

bom cilj 

dosegel?  

http://www.youtube.com/watch?v=Agx3EYO7GuQ
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4. sestanek, ponedeljek, 13. januar 2014 

 

1. Uvodna motivacija 

 

2. Poročilo z 2. srečanja: Bralne dejavnosti na razredni stopnji (Julija Bombač) 

 

3. Bralno-učne strategije (Tjaša Prudič) 

glej poglavje 5  

 

4. Pregled kratkoročnih ciljev  

 

5. Pregled anket – razgovor 

 

6. Poročilo z 2. srečanja:Uporaba učbenika pri pouku (Anja Š. Istenič) 

 

Na delavnici smo reševali delovni list na temo celica (biologija), pri čemer smo si 

lahko pomagali z dvema različnima učbenikoma za biologijo. Primerjali smo ju med 

seboj, tako oblikovno kot vsebinsko, ter ugotavljali, kaj od tega odlikuje dober 

učbenik. Razpravljali smo o pomembnosti vsebine, o količini besedila, slikovnem 

gradivu ter sistematičnosti, preglednosti in privlačnosti učbenika tako s stališča 

učitelja kot učenca. 

 

7. Poročilo z 2. srečanja:Bralno-učne strategije in digitalno branje v luči 

specifike predmeta matematike in naravoslovja (Patricia Verbič) 

 

Na delavnici je bil predstavljen način dela z računalnikom in e-učbeniki ali e-knjigami. 

Takšen način dela je pogojen z opremljenostjo šole in vzdrţevanjem računalnikov ali 

tablic, s pomočjo katerih naj bi se učenci učili. Način dela si lahko ogledate na spletni 

strani: 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/Delavnica_BPOELJ_8.1._DB_BUS_specifika_pred

metaza.pdf 

 

8. Predstavitev mini projektov 

 

9. Kratkoročni cilji za januar in februar  

 

  

file:///C:\Users\Admin\Downloads\Delavnica_BPOELJ_8.1._DB_BUS_specifika_predmetaza.pdf
file:///C:\Users\Admin\Downloads\Delavnica_BPOELJ_8.1._DB_BUS_specifika_predmetaza.pdf
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5. sestanek, ponedeljek, 3. marec 2014  

 

1. Predstavitev bralne terapije s psom (Mojca Debevc, Zavod za terapijo s 

pomočjo psov PET) 

 
vir: lasten arhiv 

 

Seznanili smo se s programom BEREM ZA PET. Program Berem za pet je eden 

izmed programov, ki ga izvaja Zavod za terapijo s pomočjo psov PET. S pomočjo 

programa pri učencih spodbujajo bralno pismenost, motivacijo in interes oziroma 

pozitiven odnos do branja ter skušajo udeleţencu privzgojiti ljubezen do knjig in 

branja. 

 

Nas so obiskale Mojca, Nina in njena psička Avša. Na zanimiv način so nam 

predstavile, kako terapevtski pari (usposobljeni prostovoljci s svojimi psi) pomagajo 

otrokom, mladostnikom, odraslim in starostnikom, ki se v ţivljenju ali  v določenem 

ţivljenjskem obdobju srečujejo z različnimi ovirami. 

 

2. Predstavitev mini projektov 

 

3. Predstavitev uporabe BUS pri pouku 

 

4. Pregled kratkoročnih ciljev za mesec marec in april 

 

 

 

  

http://www.zavod-pet.si/index.php/o-zavodu
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6. SESTANEK, ponedeljek,19. maj 2014 

 

1. Predstavitev gradiva s 3. srečanja BP v okviru ZRSŠ 

 

 Kolegialne hospitacije (M. Hiti) 

 

Namen delavnice je bil pripraviti udeleţence na pripravo in izvedbo medsebojnih 

kolegialnih hospitacij in spoznati dejavnosti, ki naj potekajo pred, med in po 

opravljenem medsebojnem opazovanju. Kolegialne hospitacije imajo veliko pozitivnih 

učinkov, vendar je pomembno, da so prostovoljne, da si udeleţenci medsebojno 

zaupajo in da imajo svetovalno funkcijo (ne nadzorno). Učitelji si med seboj izmenjajo 

izkušnje, razvija se kritično prijateljstvo, partnersko učenje in je nujno za timsko delo. 

 

Pred hospitacijo je potrebno določiti termin, se pogovoriti o vidikih opazovanja, učitelj 

seznani opazovalca s skupino učencev, dogovorita se o načinu obnašanja 

opazovalca v razredu.  

 

Po hospitaciji je dobro, da se udeleţena čim prej dogovorita za sestanek, kjer si 

izmenjata informacije. Povratna informacija naj bo ciljno naravnana, naj bo opis in ne 

ocena, naj bo uporabna in subjektivna (JAZ sporočila). 

 

 Formativno spremljanje (A. Š. Istenič, P. Verbič) 

 

Pet ključnih strategij formativnega spremljanja:  

1. razjasnitev, soudeleţenost pri določanju in razumevanje namenov učenja in 

kriterijev za uspeh,  

2. priprava takšnih dejavnosti v razredu, s katerimi je mogoče pridobiti dokaze o 

učenju,  

3. zagotavljanje povratnih informacij, ki učence premikajo naprej,  

4. aktiviranje učencev, da postanejo drug drugemu vir poučevanja,  

5. aktiviranje učencev za samoobvladovanje njihovega učenja. 

 

Kaj pomeni »seznaniti učence s kriteriji uspešnosti«?  

 ni dovolj, da jih učenci poznajo, z njimi se morajo strinjati in biti vključeni v njihovo 

oblikovanje (tako bodo vedeli ne le koliko ampak tudi, kako dobro so se naučili),  

 zapisani naj bodo v jeziku, ki je učencem razumljiv,  

 naj imajo smisel in naj bodo povezani z nameni učenja,  

 naj jih ne bo preveč in ne premalo. 

 

»Ni mi še uspelo najti testa, ki bi povedal zgodbo o tem, kdo je otrok, ki ga je pisal. 

Če bi lahko ustvarili sistem, ki bi spodbujal otroke k razumevanju samega sebe, k 

razvijanju njihovega občutka lastne vrednosti, k prepoznavanju njihove odgovornosti 

do sveta in vseh, ki v njem prebivajo, potem bi jim veliko bolj pomagali kot z dajanjem 

ocen, ki jih pridobimo na podlagi njihovih sposobnosti zapomniti si dejstva in 
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številke.« (Rabbi Pete Tobias)  

 

Zagotavljanje povratnih informacij, ki učence premikajo naprej: 

 Pomembna je kvaliteta povratnih informacij (ustne povratne informacije so lahko 

bolj učinkovite od pisnih).  

 Najbolj učinkovite so, če se nanašajo na pozitivne aspekte dela in nudijo 

informacije, kako doseči kriterije za uspeh, kako pomakniti učence naprej na poti 

učenja.  

 So bolj učinkovite v obliki komentarjev kot ocen.  

 Povratne informacije naj nudijo področja za izboljšavo, hkrati pa naj učence 

spodbudijo, da bodo sami razmišljali o svojem delu.  

 Potreben je čas za pogovor.  

 Učenci potrebujejo čas za svoje refleksije. 

 

Za bolj poglobljen študij formativnega spremljanja prilagam spletno stran: 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/Uvodno%20predavanje_AHolcar%20Brunauer.pdf 

 

 predstavitev dela v okviru BP na OŠ »Joţeta Krajca« Rakek (T. Prudič, K. 

Petrič) 

(http://prezi.com/m-dwrxnydcqt/bralna-pismenost-na-os-jozeta-krajca-rakek/) 

 

2. I. del analize/pregled kazalnikov operativnega načrta 

 

 predstavitev poenotenega načina vrednotenja predznanja učencev ob vstopu v 

šolo (T. Milharčič, I. Marušič, T. Svet, V. Rovan, K. Petrič, E. Baraga) 

 

 večje število bralcev in obisk knjiţnice (L. Sterle in P. Verbič) + DELAVNICA (P. 

Verbič) 

(glej v evalvaciji) 

 

 

3. Predstavitev uporabe BUS ali mini projekta  

 

 

 

 

 

file:///C:\Users\Admin\Downloads\Uvodno%20predavanje_AHolcar%20Brunauer.pdf
http://prezi.com/m-dwrxnydcqt/bralna-pismenost-na-os-jozeta-krajca-rakek/


13 

3. KRATKOROČNI CILJI V OKVIRU PROJEKTA BRALNA PISMENOST 
 

KRATKOROČNI CILJI V OKVIRU PROJEKTA BRALNA PISMENOST (SEPTEMBER, OKTOBER) 

SEPTEMBER TEMA VSEBINA KDO 

ves september minute za branje 

(POVEČAN 

INTERES/MOTIVACIJA ZA 

BRANJE) 

učitelji učencem prebirajo učitelji I. in II. triade 

učitelji OPB 

ves september spodbujanje bralne značke  

(POVEČAN 

INTERES/MOTIVACIJA ZA 

BRANJE) 

učence spodbudimo k opravljanju 

bralne značke, jih ustrezno 

motiviramo … 

slavisti, anglisti, germanisti, 

učitelji I. in II. triade, 

knjiţničarka 

ves september  

(RAZVOJ BRALNIH ZMOŢNOSTI 

UČENCEV) 

prepoznavanje učencev s slabše 

razvitimi bralnimi zmoţnostmi 

učitelji I. in II. triade 

 

25. september 2013 delavnica/načrtovanje 

(RAZVOJ BRALNIH ZMOŢNOSTI 

UČENCEV) 

poenotiti način preverjanja 

otrokovih bralno-zapisovalnih 

zmoţnosti ob začetku 1. razreda 

Tjaša Prudič, Vida Rovan 

Karmen Petrič, Teja Milharčič 

Emilijana Baraga 

Ida Marušič, Tatjana Svet 

OKTOBER TEMA VSEBINA KDO 

30. 9. ali 2. 10. 2013 1. sestanek koordinatorjev projekta 

BP 

 Tjaša Prudič 

?? 

21. oktober 2013  sestanek - Alenka M. predstavi primerjavo 

bralne pismenosti med 

Slovenijo in Finsko 

- posredovanje informacij s 1. 

sestanka koordinatorjev 

- pregled dela v septembru in 

dogovor za oktober, december 

učitelji, ki sodelujejo v projektu 

bralna pismenost, 

moţnost: Predstavitev motivacijske terapije za branje s psom (Mojca Debevc)  
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KRATKOROČNI CILJI V OKVIRU PROJEKTA BRALNA PISMENOST (OKTOBER, NOVEMBER, DECEMBER) 

KDAJ KAJ KDO OSTALO PRIČAKOVANI REZULTAT 

oktober, november Izvedba testa ocenjevalne lestvice 

bralnih zmoţnosti 

T. Prudič učenci 1. r (vsi) 

učenci 2. in 3. r (s slabše 

razvitimi bralnimi zmoţnostmi) 

Razvoj bralnih zmoţnosti učencev 

november, 

december 

Spremljanje učencev s slabše razvitimi 

bralnimi zmoţnostmi 

učitelji I. in II. triade 

T. Prudič 

 Razvoj bralnih zmoţnosti učencev 

november, 

december 

Aktivnosti za izboljšanje bralnih 

zmoţnosti (ID Potovanje v deţelo besed 

in ID Potovanje v deţelo črk; 

individualizacija in diferenciacija pri 

pouku) 

razredniki 

M. Hiti 

P. Verbič  

  

oktober, november Izvedba ankete (motivacija za branje in 

obiskovanje knjiţnic) 

 

A. Šircelj Istenič 

razredniki 

vsi učenci Povečan interes/motivacija za 

branje 

november Poenoten način vrednotenja 

 

T. Milharčič, I. 

Marušič, T. Svet, V. 

Rovan, K. Petrič, E. 

Baraga, T. Prudič 

 Razvoj bralnih zmoţnosti učencev 

november 

 

Mini projekt – motivacija za branje/bralna 

pismenost 

 

vsi udeleţenci 

projekta 

priprava akcijskega načrta Razvoj branja z razumevanjem 

 

Povečan interes/motivacija za 

branje 

november, 

december 

Mini projekt – motivacija za branje/bralna 

pismenost 

 

vsi udeleţenci 

projekta 

pričetek akcijskega načrta Razvoj branja z razumevanjem 

 

Povečan interes/motivacija za 

branje 

november, 

december 

Dejavnosti v okviru šolske knjiţnice L. Sterle 

P. Verbič 

 Povečan interes/motivacija za 

branje 

18. november 

14.00 ali 16.00 ?? 

3. SESTANEK T. Prudič 

 

vsi udeleţenci 

projekta 

 Načrtovanje, evalviranje, 

izobraţevanje … 

16. december 

14.00 ali 16.00 ?? 

4. SESTANEK T. Prudič 

vsi udeleţenci 

projekta 

 Načrtovanje, evalviranje, 

izobraţevanje … 
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KRATKOROČNI CILJI V OKVIRU PROJEKTA BRALNA PISMENOST (JANUAR, FEBRUAR) 

KDAJ KAJ KDO OSTALO PRIČAKOVANI REZULTAT 

januar, februar Spremljanje učencev s slabše razvitimi 

bralnimi zmoţnostmi  

učitelji I. in II. triade 

T. Prudič 

 

 Razvoj bralnih zmoţnosti učencev 

januar, februar Aktivnosti za izboljšanje bralnih 

zmoţnosti (ID Potovanje v deţelo besed 

in ID Potovanje v deţelo črk; 

individualizacija in diferenciacija pri 

pouku) 

 

razredniki 

M. Hiti 

P. Verbič  

 Razvoj branja z razumevanjem 

 

?? Poenoten način vrednotenja 

 

T. Milharčič, I. 

Marušič, T. Svet, V. 

Rovan, K. Petrič, E. 

Baraga, T. Prudič 

 

 Razvoj bralnih zmoţnosti učencev 

januar, februar 

 

Mini projekt – motivacija za branje/bralna 

pismenost 

 

vsi udeleţenci 

projekta 

aktivnosti v okviru akcijskega 

načrta 

Razvoj branja z razumevanjem 

 

Povečan interes/motivacija za 

branje 

januar, februar Priprava in izvedba ure z uporabo BUS II. in III. triada priprava učne priprave, 

izvedba ure, (vabilo na 

hospitacijo – lahko), evalvacija 

 

Razvoj branja z razumevanjem 

 

 

januar, februar Dejavnosti v okviru šolske knjiţnice L. Sterle 

P. Verbič 

 

 Povečan interes/motivacija za 

branje 

3. marec 2014  5. sestanek vsi udeleţenci 

projekta 

- pregled dela 

- branje s psom ? 

- izmenjava dobre 

prakse, refleksija o 

izvedbi ure 

 

 

 Vabilo skrbnice na šolo – 3. marca? 

 

 lahko pride na sestanek in k 

pouku 
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KRATKOROČNI CILJI V OKVIRU PROJEKTA BRALNA PISMENOST (MAREC, APRIL + napoved dogodkov do konca šolskega leta) 

KDAJ KAJ KDO OSTALO PRIČAKOVANI REZULTAT 

marec, april Spremljanje učencev s slabše razvitimi 

bralnimi zmoţnostmi  

učitelji I. in II. triade 

T. Prudič 

 Razvoj bralnih zmoţnosti 

učencev 

marec, april Aktivnosti za izboljšanje bralnih zmoţnosti 

(ID Potovanje v deţelo besed in ID 

Potovanje v deţelo črk; individualizacija in 

diferenciacija pri pouku) 

razredniki 

M. Hiti 

P. Verbič  

 Razvoj branja z razumevanjem 

 

marec, april 

 

Mini projekt – motivacija za branje/bralna 

pismenost 

 

vsi udeleţenci 

projekta 

aktivnosti v okviru akcijskega 

načrta 

Razvoj branja z razumevanjem 

Povečan interes/motivacija za 

branje 

marec, april Priprava in izvedba ure z uporabo BUS II. in III. triada priprava učne priprave, 

izvedba ure, (vabilo na 

hospitacijo – lahko), evalvacija 

Razvoj branja z razumevanjem 

 

 

marec, april Dejavnosti v okviru šolske knjiţnice L. Sterle 

P. Verbič 

Noč knjige – Večer v knjiţnici: 

branje in raziskovanje v 

knjiţnici, popestreno z igrami 

spomin in pantomimo 

Povečan interes/motivacija za 

branje 

10. marec 2014  

15.00  

Delavnica: Branje za učenje – od 

motivacije do bistva besedila 

Marija Sivec 

vsi udeleţenci 

projekta 

 Povečana motivacija za 

branje/učiteljeva angaţiranost 

pri spodbujanju motivacije za 

branje 

9. april 2014  Srečanje v okviru projekta bralna 

pismenost (ZRSŠ) 

Tjaša Prudič 

Julija Bombač 

Patricia Verbič 

Anja Š. Istenič 

Martina Hiti 

gostimo srečanje, 

vabljeni predstavijo svojo 

aktivnost v okviru projekta 

bralna pismenost 

 

14. april 2014  

 

6. sestanek v okviru projekta  bralna 

pismenost 

vsi udeleţenci 

projekta 

posredovanje znanja in 

informacij s srečanja  

 

16. junij 2014 7. sestanek v okviru projekta bralna 

pismenost 

vsi udeleţenci 

projekta 

evalvacija  

26. junij 2014  Srečanje v okviru projekta bralna 

pismenost 

Tjaša Prudič 

Julija Bombač 

Patricia Verbič 

Anja Š. Istenič 

Martina Hiti 
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4. DELAVNICA: Načini motivacije (pripravila Tjaša Prudič) 

  

BRALNA MAPA 

 

Učenci si beleţijo, katere knjige so prebrali (naslov, avtor, datum). 

 

Dobre plati bralne mape Slabe plati bralne mape 

 

- evidenca prebranega 

- učitelj ugotovi, kateri 

avtor/žanr/zvrst mu je 

blizu 

- notranja motivacija (-) 

- navajanje na 

sistematičnost 

- vir za predstavitev 

sošolcem 

 

 

 

- nabiranje števila  

- učitelj težko kontrolira prebrano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kako ta način motivacije za branje vpliva na učence z bralnimi teţavami? 

- tekmovalnost, prisila 

 

 

Kako ta način motivacije vpliva na učence priseljence? 

- lahko berejo knjige v svojem maternem jeziku (predstavitev v slovenščini) 

 

 

Kako ta način motivacije vpliva na učence, ki prihajajo iz bralno 

nespodbudnega okolja? 

- dobrega bralca lahko spodbudi 

 

PREDLOGI 

- debata o prebrani knjigi, zbirki (če se nabere več učencev, ki so prebrali 

isto knjigo) 

- predstavitev ene knjige s seznama – navdušenje ostalih sošolcev 
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UČITELJ KOT BRALNI MODEL 

 

 

 

Dobre plati  Slabe plati  

 

- navduši učence za branje 

(dodatna motivacija) 

- nadomesti,česar nekateri 

ne izkusijo doma 

- prinaša sveže novice, 

podatke, ideje (dodatna 

motivacija za iskanje 

informacij) 

- popestritev pouka 

- osebno doživetje 

- odnos med učiteljem in 

učencem je pristnejši, 

oseben 

 

 

- prenasičenost 

- prevelika zahtevnost 

- neprimeren/nesodoben izbor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kako ta način motivacije za branje vpliva na učence z bralnimi teţavami? 

- pozitivno 

- lažje berejo besedilo, ker ga že poznajo 

 

Kako ta način motivacije vpliva na učence priseljence? 

- širijo besedišče, širijo znanje jezika, dobijo posluh za jezik 

 

 

Kako ta način motivacije vpliva na učence, ki prihajajo iz bralno 

nespodbudnega okolja? 

- nadomeščanje primanjkljajev 

 

 

PREDLOGI 

- učitelj naj izbira primerno literaturo za določeno starostno obdobje 
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BRALNO DREVO 

Učitelj vsak mesec na bralnem drevesu beleţi, kako dobro učenci berejo. 

Bralno drevo je na ogledv razredu. 

 

Dobre plati bralnega drevesa Slabe plati bralnega drevesa 

 

- nazorna predstavitev napredka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- izpostavljenost, varstvo podatkov 

- zunanja motivacija 

- spodbuda samo za dobre 

- razvija se lahko tekmovalnost, ki ne 

razvija notranje motivacije (primerjava z 

drugimi) 

 

Kako ta način motivacije za branje vpliva na učence z bralnimi teţavami? 

- demotivacijsko 

- znižuje samopodobo 

 

 

 

Kako ta način motivacije vpliva na učence priseljence? 

- se počutijo bolj izpostavljene 

 

 

 

Kako ta način motivacije vpliva na učence, ki prihajajo iz bralno 

nespodbudnega okolja? 

- zavirajoče in odklonilno 

 

PREDLOGI 

- vsak ima svoje drevo, tekmuješ sam s sabo (POMEMBNO: jasno 

postavljeni kriteriji) 

- beleženje napredka 
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10 MINUT ZA BRANJE 

 

Vsi učenci na šoli berejo hkrati 10 minut. 

 

Dobre plati  Slabe plati  

 
- vsi učenci berejo, tudi tisti, 

ki redko posegajo po 

knjigah 

- večja motivacija – berejo 

lahko, kar jih zanima, 

pritegne 

- pogostejši obiski knjižnice 

- pridobivajo navado rednega 

dela 

 

 

 

- to zmoti eno učno uro 

- organizacija 

- učenci ne prinesejo gradiva 

- učenec gleda le na uro, se ne poglobi v 

branje, vsebino 

 

 

 

 

 

Kako ta način motivacije za branje vpliva na učence z bralnimi teţavami? 

-  spodbujen je vsaj k 10-minutnemu branju dnevno 

 

 

 

Kako ta način motivacije vpliva na učence priseljence? 

- širjenje besednega zaklada 

 

 

Kako ta način motivacije vpliva na učence, ki prihajajo iz bralno 

nespodbudnega okolja? 

- večja motivacija za branje, morda tudi spodbuda učenca za branje v 

družini 

 

PREDLOGI 

- minuta za branje (5 minut) v okviru glavnega odmora 

- 10 minut po glavnem odmoru 

- učenec, ki ne prinese gradiva, bere učbenik 
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5. BRALNO-UČNE STRATEGIJE 

(pripravila Tjaša Prudič) 

 

KLASIFIKACIJA BRALNO-UČNIH 

STRATEGIJ

 Strategije pred branjem

 Strategije med branjem

 Strategije po branju

 Kompleksne bralno-učne strategije

Aktiviranje predznanje 

učencev;

Določitev namena/cilja branja;

Spoznavanje zgradbe 

besedila;

Napovedovanje 

dogajanja/vsebine;

Postavljanje vprašanj.

Dopolnjevanje manjkajočih 

podatkov;

Določanje zaporedja 

dogajanja v besedilu;

Označevanje novih, neznanih 

informacij;

Označevanje in zapisovanje 

bistvenih informacij.

Odgovarjanje na lastna vprašanja 

ali vprašanja učitelja;

Določanje bistva in pomembnih 

podrobnosti ter grafične prikaze 

bistva in podrobnosti;

Povzemanje vsebine (povzetki in 

zapiski);

Kritično branje besedil;

Branje grafičnih sporočil;

Razvijanje besedil;

 
 

 

 

 

 

 

KOMPLEKSNE BRALNO-UČNE 

STRATEGIJE

 Zajemajo celoten učni proces.

 Učence vodijo od dejavnosti pred branjem, 

med njim in po njem, da lahko učno gradivo 

razumejo in si ga po potrebi zapomnijo.

 Ponavadi jih uporabljamo pri bolj zahtevnem 

učnem gradivu.

 

aktiviranje predznanje 
učencev; 
določitev namena/cilja 
branja; 
spoznavanje zgradbe 
besedila; 
napovedovanje 
dogajanja/vsebine; 
postavljanje vprašanj. 

dopolnjevanje manjkajočih 
podatkov; 

določanje zaporedja 
dogajanja v besedilu; 

označevanje novih, neznanih 
informacij; 

označevanje in zapisovanje 
bistvenih informacij. 

odgovarjanje na lastna 
vprašanja ali vprašanja 

učitelja; 
določanje bistva in 

pomembnih podrobnosti 
ter grafične prikaze 

bistva in podrobnosti; 
povzemanje vsebine 
(povzetki in zapiski); 

kritično branje besedil; 
branje grafičnih 

sporočil; 
razvijanje besedil. 
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KOMPLEKSNE BRALNO-UČNE 

STRATEGIJE

 Strategija VŢN

 Splošna študijska strategija

 Metoda PV3P

 Paukova strategija

 Metoda recipročnega poučevanja

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategija VŽN

 Uporabna je za delo s celim razredom.

 Enostavno jo poveţemo z besedili v učbeniku ali 
drugem gradivu.

 Omogoča aktivnost vseh učencev v razredu.

 Učencem ponuja model aktivnega branja pri 
samostojnem učenju iz podobnih besedil.

 Učencem pomaga določiti namen branja in 
spremljaje lastnega razumevanja.

 Posebej primerna je za vsebine, o katerih učenci ţe 
veliko vedo.

 Učitelju daje tudi grafični model, ki ponazarja proces 
poučevanja.

 

Strategija VŽN 

6 glavnih stopenj strategije:

Pred branjem (izpolnimo kategoriji V in Ţ):

moţganska nevihta

kategoriziranje

napovedovanje

postavljanje vprašanj

Med branjem:

branje

Po branju (izpolnimo kategorijo N):

pisanje odgovorov, povzetkov

V: Kaj ţe vemo? Ţ: Kaj ţelimo 

izvedeti?

N: Kaj smo se 

naučili?

Strategija 

VŢN + K
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Primer uporabe strategije VŽN

 Uporaba bralne strategije VŢN v 1. VIO, Mirela Flego, prof. RP, OŠ Sečovlje

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

P
rim

er u
p

o
rab

e strategije V
Ž

N

 

Primer uporabe strategije VŽN
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Strategija PV3P

Preleteti gradivo

Vprašati se

Prebrati

Pregledati ponovno

Poročati

 
 

Primer uvajanja strategije PV3P

 Lipovšek, T. (2009) PREVERJANJE UČINKOVITOSTI BRALNE STRATEGIJE PV3P V 

ČETRTEM RAZREDU DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE (diplomska naloga)

 
 

Strategija PV3P

 Ima teoretično podlago v teoriji informacijskega 

procesiranja in v poznavanju dejstev, da ima 

spominski sistem določene omejitve.

 Posamezne stopnje spodbujajo predelavo 

prihajajočih informacij.

 Spodbuja metakognitivno zavedanje procesa učenja 

– učenec razume način predelave informacij in ga je 

sposoben nadzirati.

 Je strukturirana, se jo je lahko naučiti.

 Dobro jo je podpreti z različnimi vidnimi načini (npr. slike, 

sheme …), saj ni učinkovita za učence, ki so vizualni tipi.
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Paukova strategija 

navodila za učence
 Vzemi prazen list papirja in ga z navpično črto razdeli v dve koloni.

 Pozorno preberi spodnje besedilo.

 Besedilo preberi še enkrat in si podčrtaj bistvene ideje in pomembne 
podrobnosti.

 Podčrtane dele besedila si zapiši s svojimi besedami na levo stran 
lista.

 Na desno stran lista si zapiši le najpomembnejše ključne besede ali 
informacije.

 List prepogni (ali pokrij levo kolono) in ponovi snov s pomočjo ključnih 
besed. Dokler ti ponavljanje dela teţave, si pomagaj še z zapiski na levi 
strani lista.

 
 

Paukova strategija

 Učencem lahko pomaga pri samostojnem učenju iz 
učbenikov.

 Preprosta in učinkovita metoda (učenci jo morajo vaditi 
pod učiteljevim vodenjem).

 Primerna je za uporabo pri besedilih, ki vsebujejo 
podrobnosti.

 Učenec lahko kasneje še večkrat na hitro ponovi snov.

 Če učenec ne more oblikovati lastnega besedila po 
prebranem, pomeni, da ni dobro razumel prebranega.

 
 

Vir: Pečjak, S., Gradišar, A. (2012). Bralne učne strategije, Zavod RS za šolstvo, 

Ljubljana. 
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6. MINI PROJEKTI 
 

6.1 RAZREDNA BRALNA ZNAČKA V ANGLEŠČINI (Urška Drobnič) 

 

Cilj: 

 dvig motivacije učencev za branje v angleščini 

 doseči, da vsi učenci berejo knjige v angleščini 

 

Kazalniki: vsak učenec prebere 5 knjig in jih pred razredom na kratko obnovi 

 

Aktivnosti: 

1. V obeh oddelkih 7. razreda predstavim idejo o ‘razredni bralni znački’. 

2. Z obema oddelkoma skupaj obiščemo knjiţnico, si ogledamo, kje se nahajajo 

angleške knjiţice in si jih ogledamo, beremo ţe v knjiţnici, izberemo vsaj eno in si 

jo izposodimo, določimo rok, do kdaj jo vsi učenci preberejo. 

3. V razredu v neformalni obliki obnovimo prebrano knjigo in jo pokaţemo sošolcem. 

Če se učenec teţko izraţa v angleščini, lahko govori slovensko. Ostali poslušajo. 

4. Določimo rok za naslednjo knjigo, dokler vsi učenci ne predstavijo 5 prebranih 

knjig. 

5. Reflektiramo dejavnost in evalviramo rezultate. 

 

Roki:  

 začetek mini projekta: 3. teden novembra 

 prebrane 3 knjige: do zimskih počitnic 

 vsi učenci preberejo 5 knjig: marec 2014 

 konec mini projekta: 3. teden marca 

 

Nosilci: učiteljica angleščine Urška Drobnič, vsi učenci 7.a in 7.b 

 

Povzetek: 

Kaj sem ţelela doseči: da vsi učenci berejo v angleščini. 

 

Kaj sem s tem pridobila: motivirala sem tudi šibke in manj zainteresirane učence, da 

so našli sebi primerno in zanimivo knjigo. 

 

Kaj so pridobili učenci:  

 spoznali, da zmorejo prebrati knjigo v angleščini in jo obnoviti,  

 spoznali so, da lahko v kratkem času preberejo več knjig v angleščini,  

 spoznali so, da je izbor knjig v angleščini v šolski knjiţnici pester in se za 

vsakogar najde primerna in zanimiva knjigain da je precej knjig, po katerih so bili 

narejeniznani animirani ali celovečerni filmi, 

 napredovali so v spretnostih branja v tujem jeziku, 
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 napredovali so v govornem izraţanju – obnavljanju knjiţnih del v tujem jeziku 

(nekateri). 

 

Zakaj priporočam ostalim tak način dela: 

 učenci 'posvojijo' idejo in se zanjo zavzamejo, čutijo zavezanost skupnemu cilju in 

vsi izpolnijo svoje dolţnosti, 

 učenci imajo moţnost proste izbire gradiva, zaradi česar so lahko veliko bolj 

motivirani za branje, 

 obnova knjige ne predstavlja stresne situacije,ampak daje moţnost 

pripovedovanja o prebranem večji skupini ter nudi priloţnost za izbor knjige za 

nadaljnje branje glede na zanimanje. 

 

 

6.2 SPODBUJANJE BRANJA, RAZUMEVANJA … in RAZVOJ POZITIVNE 

SAMOPODOBE PRI URAH DODATNE STROKOVNE POMOČI (Martina 

Hiti) 

 

CILJ: Učenec čim več bere, za branje se odloči sam, izboljša 

razumevanje prebranega, tekočnost branja, samopodobo. 

 

KAZALNIKI/ MERILA: Učenec pripoveduje o prebrani zgodbi. 

 

AKTIVNOSTI: Učencem predstavim zbirko, jih navdušim, preberem del 

zgodbe in ko postane napeto, končam in dam priloţnost, 

da do konca preberejo učenci doma. Ko preberejo, pri uri 

DSP na kratko obnovijo zgodbo. 

 

NOSILCI:    Pri aktivnostih sodelujejo izbrani učenci in učiteljica DSP. 

 

 

Mini projekt sem izvajala pri urah DSP. Cilj projekta je bil, da pri učenci vzbudim 

interes za knjige in branje ter da tako posredno izboljšajo tekočnost in razumevanje 

prebranega. 

 

Odločila sem se, da bomo prebrali dve zbirki krajših zgodbic Polonce Kovač: Teţave 

in sporočila psička Pafija in Pet kuţkov išče pravega.Zgodbice so kratke, enostavne, 

slikovite in prijetne za branje. 

 

Pri projektu so na začetku sodelovali trije učenci, pri katerih sem ţelela spodbuditi 

branje in razviti večji interes za branje ter posredno izboljšati tekočnost in 

razumevanje prebranega. 
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Učencem sem razloţila potek aktivnosti. Prvo uro sem prebrala uvodno zgodbo ali 

del zgodbe, jih tako motivirala in navdušila za nadaljevanje branja doma. Njihova 

naloga je bila, da do naslednje ure, ki smo jo vsakič znova določili, preberejo 

naslednjo zgodbo in jo obnovijo sošolcu.  

 

Cilj je bil doseţen, ko so učenci vsak teden ţe začeto zgodbo do konca prebrali 

doma in jo na kratko obnovili v šoli. 

 

Učenci so z velikim veseljem domov odnašali vedno nove zgodbe in komaj čakali, da 

bodo imeli priloţnost, da zgodbo predstavijo drug drugemu. S tem je rasla njihova 

samopodoba in seveda tudi interes za branje. Sami so se odločali, kdaj bodo knjigo 

vzeli v roke. 

 

Aktivnost je neformalna različica vedenjsko-kognitivne metode branja, saj vanjo niso 

vpleteni starši. Opazila sem, da učencev ni bilo potrebno priganjati k branju, ampak 

so bili dovolj motivirani in so se sami odločili, kdaj in koliko bodo prebrali. 

 

Pri razvijanju interesa za branje ima veliko vlogo vrsta gradiva, teţavnost in tema. 

Tema naj bo vsakdanja, otrokom blizu, teţavnost pa mora biti prilagojena otrokovi 

stopnji branja in razumevanja. Vse to pripomore, da učenci laţje in z večjim veseljem 

posegajo po knjigah. 

 

Za izboljšanje bralne pismenosti učencev, ki sami niso dovolj motivirani za 

samoiniciativno branje, pa bi bilo potrebno ţe dovolj zgodaj vključiti starše.  

 

 

6.3 SPODBUJANJE BRALNE PISMENOSTI V ODDELKU PODALJŠANEGA 

BIVANJA 1. RAZREDA (Anita Šen) 

 

CILJI: 

 motivirati učence 1. razreda k prebiranju knjig in zaznavanju prvih črk, besed 

 pripraviti učence k poslušanju krajše zgodbe, ki jo znajo obnoviti s svojimi 

besedami 

 povezovati črke v zloge in brati krajše besede ter poiskati slikovno gradivo, ki ga 

opisuje beseda 

 brati krajše povedi in glede na pomen povedi preiti od besed k dejanju 

 

KAZALNIKI: 

 prepoznavanje črk 

 branje krajših besed 

 povezovanje besed s slikovnim gradivom – spomin 

 po navodilih, ki jih učenec sam prebere, poišče skriti predmet 
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AKTIVNOSTI: 

 Vsak dan po sprostitveni dejavnosti doţiveto preberem krajšo zgodbo. Učenci 

poslušajo zgodbo, ki sem jo sama izbrala. Učence napotim v knjiţnico, kjer 

poiščejo literaturo, ki jo preberem. Zgodbe berejo tudi dejavni prostovoljci v 

našem oddelku. 

 Učenci pobarvajo manjše sličice. Izdelamo igro spomin z besedami, ki so 

sestavljene iz štirih črk. Kasneje izdelamo še igro z besedami, ki so sestavljene iz 

petih črk. Pri igri spomin je veliko parov, tako da si je besede teţko besede  

zapomniti oz. se jih naučiti na pamet. 

 Za konec pa sem pripravila skriti zaklad s srečelovom. Učencem sem na igrišču z 

igrali skrila frnikole, ki sem jih pred tem oštevilčila. Vsak učenec je izţrebal listek s 

številko, ki sovpada s frnikolo. Na listku je bila zapisana tudi krajša poved, kje se 

frnikola nahaja. Potem pa so prebrali še listek, na katerem je bila zapisana 

dobljena nagrada. Učenci so bili zelo vešči branja in iskanja. 

ROKI: 

VSAK DAN – Branje krajše zgodbe po sprostitveni dejavnosti. 

JANUAR – Igra spomin s štiričrkovnimibesedami. 

MAREC – Igra spomin s petčrkovnimi besedami. 

MAJ – Skriti zaklad s srečelovom. 

 

NOSILCI:  

Učitelji v oddelku podaljšanega bivanja, razredničarka, vzgojiteljica, prostovoljci, 

starši, stari starši, bratje, sestre in učenci 1. razreda. 

 

KAJ JE BILO DOBRO? 

Učenci so v branju in iskanju literature uţivali. Ko smo se usedli v bralni kotiček, so 

prihiteli s svojo knjigo, da bi jo vsem prebrala. Z zanimanjem so igrali tudi igro 

spomin. Najbolj pa jim je bila všeč igra – lov na skriti zaklad s srečelovom. 

 

KAJ BI ŠE LAHKO IZBOLJŠALI ZA BOLJŠO BRALNO PISMENOST? 

Mogoče bi proti koncu šolskega leta učenci tudi zapisovali besede oz. povedi po 

nareku ali pa lastno zgodbo, ki jo nosijo v sebi. 

 

 

6.4 SPODBUJANJE BRANJA PRI URAH DSP (Anja Šircelj Istenič) 

 

Cilj: 

 dvig motivacije učencev z DSP za branje različnih vrst besedil (knjig, stripov, revij 

…)  

 spodbujanje učencev z DSP k branju tujejezične literature in sodelovanju na 

tekmovanju za bralno značko v tujem jeziku 
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Kazalniki: 

 učenci sami posegajo po literaturi, ki jim je na voljo pri urah DSP (dvig motivacije) 

 učenci pripovedujejo o prebrani vsebini 

 učenci uspešno sodelujejo na tekmovanju za nemško oz. angleško bralno značko 

 

Aktivnosti: 

1. Učence, ki jih poučujem pri urah DSP, sem navajala oz. spodbujala na 

petminutno branje na začetku / koncu učne ure. Učenci so si lahko iz »moje« 

knjiţnice prosto izbirali čtivo, ki so ga ţeleli brati (knjige, revije, stripi, šale, zgodbe 

v angleščini). Daljša dela so brali v nadaljevanjih. 

 

2. Tri učence sem spodbudila k sodelovanju za angleško / nemško bralno značko. 

Učenci so se pri urah DSP pripravili na tekmovanje - prebrali so predpisane 

knjige, jaz pa sem jim bila v oporo pri razumevanju prebranega.  

 

Roki:  

 petminutno branje pri urah DSP: december 2013 – maj 2014 

 priprava na nemško / angleško bralno značko: februar 2014 – marec 2014 

 

Nosilci: učiteljica nemščine in DSP: Anja Šircelj Istenič  

 

Povzetek: 

Kaj sem ţelela doseči: da bi učenci bolj pogosto in z večjim veseljem brali. 

 

Z obema aktivnostma pri projektu sem bila zelo zadovoljna.  

 

Učenci, ki so sodelovali na tekmovanju za angleško / nemško bralno značko, so me 

presenetili z motivacijo, ki so jo pokazali na naših pripravah. Potrebovali so le 

začetno spodbudo in sporočilo, da zmorejo. Skupaj smo predelali prebrano vsebino, 

ki so jo v večji meri ţe sami razumeli oz. sklepali o njej iz ilustracij. Na tekmovanju sta 

dva dosegla srebrno, eden pa zlato priznanje. Veselje in zadovoljstvo je bilo izjemno. 

 

Tudi izvajanje druge dejavnosti se je izkazalo kot uspešno. Pri večini učencev se je 

po moji oceni motivacija za branje dvignila. Čeprav so bili nekateri učenci na začetku 

skeptični, so kasneje sami posegali po literaturi, ki jim je bila na voljo oz. podaljšali 

čas branja. Tako se je naše petminutno branje pogosto podaljšalo na desetminutno 

ali celo dlje, če nam je situacija to dopuščala. Najraje so brali stripe, zato sem si na 

koncu le-te izposodila še v mestni knjiţnici, saj smo jih iz šolske ţe prebrali. Pri urah 

DSP iz angleščine sem poskusila spodbuditi tudi branje zgodb v angleščini, a sem pri 

tem pazila, da so bile v izboru laţje in krajše zgodbice, saj so se ob branju le-teh 

učenci počutili uspešne. Nekateri učenci so brali glasno, z nekaterimi smo izmenično 

glasno brali, nekateri pa so brali potihoma in mi potem na kratko obnovili vsebino 

prebranega. 
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Projekt se mi zdi pri urah DSP zelo uporaben – lahko kot sprostitev (šale, stripi, 

revije) in hkrati motivacija za branje. Učenci so radi sodelovali, teţave so se občasno 

pojavljale le zaradi pomanjkanja časa. 

 

 

6.5 KAKO DOBRO RAZUMEM PREBRANO V 1. RAZREDU (Vida Rovan) 

 

V 1.a oddelku je triindvajset učencev. Ob vstopu v 1. razredsem ugotavljala, da imajo 

učenci zelo različno predznanje glede opismenjevanja. Novembra sem ugotovila, da 

dvanajst učencev samostojno prebere in zapiše besede ter le-te tudi razume. Med 

njimi je bilo pet učencev, ki je ţe samostojno bralo krajša besedila. Osem  učencev je 

prepoznalo večino črk, jih tudi zapisalo, niso pa jih povezovali v besede. Trije učenci 

so prepoznali le nekaj črk, najšibkejša učenka le dve. 

 

NAČRTOVANI CILJI ob koncu šolskega leta v 1. a: 

RAZUMEVANJE PREBRANEGA 

 Ob koncu šolskega leta naj  učenec samostojno prebere preprosto besedilo, ki je 

sestavljeno iz nekaj povedi; besedilo po samostojnem branju razume -  odgovori 

na bistvena vprašanja. 

 Minimalni cilj: samostojno prebere besede in jih razume. 

 

DEJAVNOSTI ZA DOSEGANJE RAZUMEVANJA PREBRANEGA so potekale v 

okviru rednega pouka prav pri vseh predmetih: 

 beseda k sliki 

 spomin: beseda - slika 

 prebere besedo /poved - poveţe z ustrezno sliko 

 prebere besedo/ poved – nariše, kar je prebral 

 iskanje besed v besednih tablah -poiskane pojme še nariše ( npr. različne vrste 

zelenjave) 

 branje ugank - nariše rešitev 

 reševanje kriţank 

 sestavljanka-tvorjenje povedi iz danih besed 

 samostojno branje navodil pri reševanju v delovnih zvezkih 

 

Dejavnosti smo izvajali pri rednem pouku, v oddelku podaljšanega bivanja, v 

katerega so vključeni vsi učenci. Učenci so individualno urili branje tudi v jutranjem 

varstvu.  

 

Ob koncu maja sem preverila, kako učenci po samostojnem tihem branju razumejo 

prebrano (priloga učni list -prirejeno po ABC 2). 

 

Analiza je pokazala, da učenci po samostojnem branju dobro razumejo prebrano. Vsi 

učenci so pravilno izpolnili naloge na prvem delu učnega lista. Učenka, ki je bila na 
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začetku leta najšibkejša, poznala je le dve črki, je delo opravljala vodeno. Glasno mi 

je brala naloge, potem jih je po krajšem razgovoru rešila. Povem naj še, da je deklica 

šele eno leto v Sloveniji, zato je njen besednjak še skromen. 

 

Kar enaindvajset učencev je reševalo še drugi del učnega lista. Ţe prej omenjena 

deklica in deček, ki je pri delu počasen, nista bila uspešna v tem drugem delu. Trije 

učenci so imeli malo teţav, saj niso vedeli, da se drugi del povezuje s prvim, da je le 

njegovo nadaljevanje. Ko sem jim to dodatno pojasnila, so nalogo dopolnjevanja 

pravilno rešili.  

 

Vseh enaindvajset učencev je tudi opisalo svoje praznovanje rojstnega dne. Polovica 

od njih le z besedami, nekaj učencev pa je zapisalo ţe prave opise. 

 

Ocenjujem, da so bili učenci pri opismenjevanju uspešni, prav tako pri razumevanju 

prebranega. V tem vidim dobro izhodišče za nadgradnjo v drugem razredu. 

 

PRILOGA UČNI LIST 

PREBERI BESEDILO! 

 

ROJSTNI DAN 

 

EVA JE PRAZNOVALA ROJSTNI DAN. MAMA JE SPEKLA NJENO NAJLJUBŠO 

JAGODNO TORTO, EVA PA JE SOBO OKRASILA Z BALONI. 

PRIJATELJI SO JI PRINESLI LEPA DARILA. ROK JI JE PODARIL KNJIGO O 

ŢIVALIH, MAJA NOVO OBLEKO, FILIP PA RDEČO ŢOGO. EVA SE JE 

ZAHVALILA, IZ OMARE VZELA VIOLINO. ZA ZAHVALO JE PRIJATELJEM 

ZAIGRALA NA VIOLINO. 

 

 

ODGOVORI! 

 

1 KAJ JE PRAZNOVALA EVA? 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

2. KAJ JI JE SPEKLA MAMA? 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

3. S ČIM JE EVA OKRASILA SOBO? NARIŠI ! 
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4. KAJ SO JI PRINESLI ZA DARILO?  NARIŠI! 

 

 

ROK 

 

 

MAJA 

 

 

FILIP 

 

 

ROK, MAJA IN FILIP SO SEDLI NA KLOP, EVA PA JE ZAIGRALA ČUDOVITO 

MELODIJO. NJENA MELODIJA SE JE ŠIRILA SKOZI OKNO NA ULICO. 

PRIJATELJI SO NAVDUŠENO ZAPLOSKALI, EVA PA SE JE PRIKLONILA IN VSE 

POVABILA NA JAGODNO TORTO. 

 

 

DOPOLNI BESEDILO! 

 

 

EVA JE ZAIGRALA NA _______________________. ROK, _______________ IN  

 

 

_________________ SO POSLUŠALI . EVA JE POVABILA PRIJATELJE NA  

 

 

_____________________ TORTO. 

 

 

**** NAPIŠI, KAKO TI PRAZNUJEŠ ROJSTNI DAN! 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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6.6 POROČILO O DELU V OKVIRU PROJEKTA BRALNA PISMENOST 
(Emilijana Baraga) 

 

Razred:  4./5. b 

Cilj:  Izboljšanje razumevanja in uporabe pisnih navodil za samostojno delo v 

kombiniranem oddelku. 

 

Izhodišče / problematika: 

Delo v kombiniranem oddelku zahteva več samostojnega dela učencev, neodvisno 

od trenutne prisotnosti in pozornosti učitelja.  

 

Ob začetku šolskega leta sem pri učencih zaznala: 

 šibko razumevanje navodil 

 izrazito nesamostojnost, večja potreba po stalnih potrditvah (preverjanje 

razumevanja pri učitelju) 

 šibka motivacija za delo z besedili 

 šibka bralna tehnika nekaterih učencev 

 

Aktivnosti – metode dela: 

a.) za motivacijo branja 

 razredna knjiţnica (Učenci so sami vodili izposojo. Izposojali so si tako leposlovne 

kot strokovne knjige.) 

 branje v nadaljevanju (celo leto) 

 motivacijsko branje (branje zgodb na začetku učnih ur) 

 bralna mapa (za domače branje, BZ in bralni maraton) 

 

b.) za razumevanje prebranega,  

bralne domine: Učenci se poslušajo in med dominami iščejo nadaljevanje besedila 

 

 

 

 

Mala morska deklica je 

splavala proti površju. 

Zlezla je na marmorno 

stopnišče in spila čarobni 

napoj. Ko se je zbudila, je 

pred njo stal prelepi princ. 

Princ jo je prijel za roko in jo 

odvedel v palačo.  
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Bila je najlepša v palači, 

toda bila je nema. 

Bila je ţalostna, ker ni 

mogla peti. 

Plesala pa je tako lepo, kot 

ni plesal še nihče.  

 

Primer: Mala morska deklica 

 

bralne tablice (programirane sekvence) 

 

 

Sonce segreva površino zemlje in zrak se 

segreva od ogretih tal. 

 

Topel zrak se dviguje navzgor, ker je redkejši 

in  laţji. Navzdol pa se spušča hladen zrak, 

ki je gostejši in teţji.  

 

Takšno premikanje zraka imenujemo  veter.  

 

Zakaj se zrak premika? 

___________________________________________________________________ 

 

»sodelovalno« branje 

Vsak učenec dobi le del besedila, ki ga mora prebrati, nato pa vsebino razloţiti še 

ostalim, tako da lahko na koncu vsi odgovorijo na vsa vprašanja ali rešijo dano 

nalogo. 

HRAST 

 

 

 

Uporaba: furnir, 

pohištvo, rezbarije, 

talne obloge, stopnišča, 

ţelezniški pragovi, 

piloti, sodi, za zunanje 

konstrukcije ... 

Primer: drevesne vrste – uporaba lesa / 4. r. (eden od kartončkov) 
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MOJSTER MIHA POTREBUJE POMOČ       

Mojster Miha gradi hišo.  Potrebuje les za ostrešje in opaţe, stavbno pohištvo pa tudi 

za opremo in drobne predmete v hiši. Svetuj mu, kateri  les naj uporabi za: (označi z 

znakom x!) 

 
 Smreka 

ali jelka 

bukev bor  hrast macese

n 

brest oreh jesen javor češnja 

pohištvo           

parket           

okna in vrata           

stopnice           

sode za mošt           

kitaro za sina           

igrače za hčerko           

kipce in drobne 

okrasne predmete 

          

Primer: drevesne vrste – uporaba lesa / 4. r. (izpolnjevanje tabele na osnovi 

prebranih kartončkov) 

 

»rdeča nit« 

Učenci v vrsticah najdejo besedilo, ki smiselno nadaljuje predhodno vrsto in besedilo 

pobarvajo. Začeli smo z laţjo različico (po 2 izbora), nato smo zahtevnost stopnjevali 

... 

   STARA HIŠA ŠTEVILKA 3 

 

A    stezice v našem vrtu." "Pripeljemo vam ga," so mu obljubili. A med      

B     Naše mesto je vsak dan lepše. Popravili so ceste, zasadili parke in     

C     Rutica Veljko Bob Saša Tit Tana Tanka Nana Skok Fantek in bela      

D     cesto in jih prosil: "Pripeljite nam, prosim, belega peska, da bomo posuli 

 

 

A   "Zdravo! Zdravo!" Delavci so jim odzdravili. Bob je prišel k njim na      

B     barve, košček šolske krede, stare ţeblje, kos verige, kladivo, fračo in revolver. 

     

C     v parke postavili klopi za starčke, za otroke pa gugalnice. Sezidali so     

D     mesta in jim rekli: "Staro hišo št. 3 v Rumeni ulici podrite 

 

A    Vsak dan je mlajša. Iz dimnika se veselo kadi, na oknih so      

B     v Rumeno ulico. Ker pripelje sem Ie malokateri avtomobil, se otroci vsakega      

C     mnogo novih hiš, vse druge so pobelili, stare hiše pa so sklenili     

D     so se naprej in po vsem mestu iskali drugo Rumeno ulico in 

......................................................... 

Primer: zahtevnejša naloga s štirimi izbori 
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druge (poznane) oblike dela 

 

c.) samostojnost  pri delu z besedili 

 

dnevni/urni načrt dela 

Učenec na listu dobi individualni načrt za delo z napotki za aktivnosti, preverjanje 

rešitev in evalvacijo dela. 

 

Načrt dela za učenko__________________________________ 

Koraki:    

1.  Preglej miselni vzorec, ki si ga naredila  prejšnjo uro v zvezek, nato 

odgovori na vprašanja na lističu.  

Vprašanja nalepi in odgovore zapiši v zvezek.   Pomagaj si z 

učbenikom. 

 

2. Odgovore pokaţi učiteljici. Če je potrebno, popravi ali dopolni.  

3. Na lističJaz mislim… zapiši odgovore, nato jih primerjaj s sošolci.  

Listič nalepi in v zvezek zapiši ugotovitve sošolcev, ki se jih sama nisi 

spomnila, a se z njimi strinjaš. 

 

4.  Skupaj z Manco naredita nalogo Lahko se naredi nesreča. Izdelajta  

plakat na večji list in ga predstavita Kaji in Primoţu. 

Primerjajte vaše ugotovitve in ocenite plakate.  

 

5. Imaš dobro kondicijo? 

Preberi navodilo, kako jo preveriš. Navodilo je na lističu Kondicija.  

Nato naredi raziskavo o športu med vsemi učenci 4. in 5. razreda 

(podatke naj zberele eden). Podatke prikaţi v poljubni obliki prikaza na 

listu papirja. Predstavi ga na tabli.  

 

6.  Oceni svojo današnjo uspešnost: 

 

 

 

Zapiši, kaj si se ţe naučilain znaš: 

 

 

 

 

 

Kaj se moraš še naučiti? 

 

 

 

Primer: načrt za učenko 4. razreda 
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Načrt dela za učenca: _____________________________ 

 

Števila do 10 000 ti še povzročajo teţave, bodi pazljiv pri branju in zapisovanju desetiških 

enot (T,S,D,E). Bolj se osredotoči na svoje delo, saj ti je ostalo še veliko nerešenih nalog. 

Določi si cilj in ga skušaj čim hitreje doseči s pomočjo spodnjih korakov. Pomagaj si s 

ponazorili. 

Če naletiš na teţavo, me pokliči. Veliko uspeha! 

Koraki: Vsebina:   

1. Popravi napačne rešitve in  dokončaj naloge v DZ na 

strani 8. 

 

2.  Preveri pravilnost pri učiteljici.  

3. Reši naloge v DZ na strani 9. Pomagaj si s ponazorili 

(denar). 

 

4. Rešitve pokaţi učiteljici. 

 

 

5. Nadaljuj delo v delovnem zvezku in reši naloge na strani 

10. Nalogo 5 lahko izpustiš. 

 

 

6.  Preveri rešitve pri učiteljici. 

 

 

7. Dokončaj še naloge na strani 11.  

8. Na koncu preveri svoje rešitve pri učiteljici.  

**9. Če ti ostane še kaj časa, lahko rešiš stran 4 v Računanje 

je igra ali se odločiš za učni list A. 

 

 Oceni svojo današnjo uspešnost: 

 

 

 Načrtuj svojo domačo nalogo:  

 

 

Primer: individualni načrt učenca 5. razreda 

 

uporaba BUS  

Učenci so se navajali na uporabo BUS pri različnih predmetih. Pripravljali so poročila 

o predelani snovi ali posameznih vsebinah.   

 

Doseţek / napredek učencev: 

Ker dela v okviru projekta nisem razumela kot enkratno raziskavo, pač pa kot 

sistematično delo za izboljšanje bralne pismenosti učencev, sem delo zastavila kot 

vnašanje različnih aktivnosti v vsakodnevni pouk, s katerimi bi izboljšala začetno 

stanje v razredu.  Zato napredek lahko le ocenim.  

 

Po moji oceni so bolj napredovali učenci 4. razreda, ki so ob koncu leta ţe sposobni, 

v okviru navodil, samostojno delati tudi z zahtevnejšimi besedili. Učenci 5. razreda 

potrebujejo več začetne motivacije in (pasivno) spremljanje učitelja. 

 

Sama sem (tudi zaradi sodelovanja v projektu) povečala in obogatila izbor različnih 

besedil in nalog ob besedilih. Za spodbujanje samostojnosti se je kot uspešno 
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potrdilo delo ob dnevnem načrtu, ki sem ga postopoma pričela uvajati ţe v prejšnjem 

letu.  

 

V naslednjih letih ţelim še izpopolniti nabor različnih didaktičnih gradiv in še bolj 

redno usmerjati učence z individualnimi načrti dela. 

 

Razvijanje bralne pismenosti jemljem kot osnovno nalogo vseh učiteljev, lahko pa tak 

projekt izkoristimo za medsebojno izmenjavo idej, gradiv in izkušenj. 

 

 

6.7 SPODBUJANJE SLABŠIH BRALCEV (Teja Milharčič) 

 

Cilj mini projekta: 

Predvsem sem ţelela spodbuditi učence, ki slabše berejo, da bi začeli doma redno 

vaditi branje ter s tem uriti tehniko branja. Največkrat učenci, ki jim branje ne steče, 

še bolj zavračajo branje in tako sploh ne napredujejo. 

Idejo za svoj mini projekt sem dobila in začela izvajati kar pri svojem sinu, kasneje pa 

sem ga prenesla na učenko 2. razreda. 

 

DOMA 

Sinu branje nikakor ni steklo, zato ga je zavračal, bil je nemotiviran za branje. Tudi če 

je začel brati, je hitro obupal, saj se je trudil z branjem vsake besede in prebranega ni 

razumel. Prav tako ga vsebinsko niso zanimale in motivirale slikanice, primerne za 

njegovo znanje branja. Hotel je brati knjige, ki so jih brali njegovi sošolci (npr. Grozni 

Gašper, Lov na pošasti), vendar so bile zanj še prezahtevne in preobseţne.  

 

Ker mu ţe od majhnega vsak večer berem pravljice, se mi je nekega dne porodila 

ideja. Začela sem mu brati knjigo Lov na pošasti, vsak večer eno poglavje. Poglavja 

se navezujejo eno na drugo, napetost se stopnjuje in tako sva prišla do zadnjega 

poglavja, v katerem se celotna zgodba razplete. Takrat sem mu rekla, da če ga 

zanima konec zgodbe, naj se potrudi sam prebrati. Seveda se je temu najprej upiral, 

hotel je, da mu jaz preberem, vendar nisem popustila. Tako se je potrudil sam 

prebrati, pomagala pa sem mu razumeti prebrano.  

 

Tako sva nadaljevala z branjem knjig iz te zbirke. Še vedno mu vsak večer berem, 

sam prebere zadnje poglavje pa tudi ţe kakšno poglavje prej. Bralna tehnika se je 

bistveno izboljšala in zdaj bere knjige, ki ga zanimajo.  

 

V ŠOLI 

Več teţav se je pokazalo, ko sem hotela svoj mini projekt prenesti na učenko 2. 

razreda. V knjiţnici sva izbrali knjigo, ki jo je zanimala, sama sem ji prebrala začetek, 

potem je sama prebrala konec. Če ni utegnila konca prebrati v šoli, sva bili 

dogovorjeni, da prebere doma in mi naslednji dan pove, kako se je pravljica končala.  
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Teţave, ki so se pojavile, so bile sledeče: 

 Pomanjkanje časa za izvajanje te aktivnosti– prostor za branje, kdaj brati. 

 Nisem prepričana, če je konec knjige doma res prebrala sama ali so ji ga starši. 

 Prav tako večkrat nisem preverila, kako se je pravljica končala, zaradi ostalih 

dejavnosti med poukom je minilo tudi več dni, ko sva spet izbrali knjigo in jo brali. 

 Otrok mora biti ob branju knjige umirjen, sproščen – v šoli je zelo teţko najti 

primeren čas, prostor. 

 

Mislim, da idejo, ki se mi je porodila, laţje izvajajo starši s svojimi otroki, teţje pa se 

jo izvaja v šoli. Gre za dolgoročen proces, branje mora biti redno, kontinuirano, 

večkrat je potrebno obiskati knjiţnico, … Laţje bi bilo tudi, če bi mini projekt vodila v 

sodelovanju s starši – da bi na nek način potrdili (mogoče s podpisom), da je učenka 

doma res brala sama. 

 

Učenci drugega razreda sicer dobijo bralni list. Starši vsak dan, ko učenec bere, dajo 

svoj podpis, sama pa jim po sedmih branjih nalepim nalepko ali dam štampiljko. Vem, 

da je to zunanja motivacija, vendar je moj glavni cilj, da učenci do konca drugega 

razreda čim bolj izurijo tehniko branja. 

 

 

6.8 RAZUMEVANJE PREBRALNEGA V 1. RAZREDU (Teja Milharčič) 

 

CILJ: 

S svojim mini projektom ţelim doseči, da učenci 1. razreda ob koncu šolskega leta 

samostojno preberejo besede in preproste povedi ter razumejo prebrano. 

 

Prav tako ţelim vzbuditi ţeljo, da bi samostojno začeli prebirati in listati slikanice v 

bralnem kotičku. 

 

AKTIVNOSTI: 

Kaj natančno počnem, da doseţem cilj? 

 Vsak dan jim v jutranjem krogu preberem kratko zgodbico iz zbirke Sončice ali 

kakšno drugo kratko pravljico. 

 Vodim interesno dejavnost Pravljično-ustvarjalni kroţek, pri katerem učenci po 

prebrani pravljici poglobijo doţivetja z likovnim poustvarjanjem. 

 Opismenjevanje velikih tiskanih črk učim po FONOMIMIČNI METODI. Pri tej 

metodi se izhaja iz celote – PESMICE, iz katere učenci izločijo obravnavani glas. 

Temu pripadajočo črko spoznavajo s sliko, zvokom in gibom. Ta metoda se je 

izkazala za zelo dobro predvsem pri tistih učencih, ki imajo teţave z zapomnitvijo 

črk, pa tudi pri vezanju glasov v besedo, ker glas spremlja tudi gib. 

 Učenci za domačo nalogo berejo besedila iz delovnega zvezka za 

opismenjevanje. V njem so za vsako črko napisana besedila v treh teţavnostnih 

stopnjah (diferencirano). Besedila berejo tudi v šoli. 
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 Učenci se učijo opismenjevanja tudi skozi druge aktivnosti (bralne karte, bralni 

»črvički«, vstavljanje manjkajoče črke, sestavljanje besed iz zlogov, sestavljanje 

besed iz črk ipd.). 

ROKI:  

Cilj naj bo doseţen do začetka meseca junija. 

 

NOSILCI:  

V projektu sodeluje učiteljica, vzgojiteljica, učenci. 

 

KAZALNIKI OZIROMA MERILA: 

Cilj je uresničen. Ob začetku projekta sta od 15 učencev le dva poznala črke in brala, 

ostali učenci niso poznali niti vseh velikih tiskanih črk. Zdaj vseh 15 učencev pozna in 

zapiše velike tiskane črke, vsi z vezanjem glasov berejo besede in povedi, nekateri 

tudi krajša in daljša besedila. Prebrano vsi razumejo.  

 

Na osnovi česa vem, da je cilj doseţen? 

 Vsi učenci (razen ena učenka) so večinoma pravilno rešili učni list. V njem so  

samostojno prebrali besede in povedi ter prebrano ilustrirali, povedi dopolnili z 

ustrezno besedo ter zapisali besede in povedi. Po branju navodil so pobarvali 

risbo. 

 Skoraj vsi učenci v bralnem kotičku radi berejo kratke zgodbice iz zbirke Sončice. 

Berejo tudi eden drugemu, saj so kratke, tudi hudomušne in zanimive.Zgodbice 

so napisane z malimi tiskanimi črkami; učenci so se nevede naučili brati tudi te 

črke. 

 

 

6.9 CICIBRALČKI (Karmen Petrič) 

 

DEJAVNOSTI V PROJEKTU BRALNA PISMENOST V 2.A RAZREDU: 

 opismenjevanje – 3 abecede, trening branja, pisanje 

 bralna značka 

 spodbujanje obiska šolske in splošne knjiţnice 

 branje knjig v nadaljevanjih 

 

CILJI CICIBRALČKOV: 

 spodbujanje branja – povečan interes motivacije za branje 

 urjenje tehnike branja 

 nastopanje pred poslušalci 
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POTEK PROJEKTA CICIBRALČKI: 

Delo učencev: 

 samostojen izbor slikanice (primerna za poslušalce v vrtcu) – razredna, šolska, 

krajevna in domača knjiţnica 

 branje doma 

 po potrebi branje učiteljici 

 po ţelji branje sošolcem 

 branje v vrtcu 

 

Delo učiteljice: 

 dogovor z vzgojiteljicami 

 spodbujanje in svetovanje učencem (ustreznost besedila glede na: 

o bralne sposobnosti učenca,  

o starost poslušalcev,  

o vsebino…) 

 povratna informacija vzgojiteljic o branju (tehnika, poslušanje otrok,…) 

 

Potek projekta v vrtcu: 

 jutranji krog 

 učenec se predstavi 

 glasno in razločno prebere slikanico 

 vzgojiteljica zadrţi knjigo, učenec se vrne k pouku 

 vzgojiteljica vodi pogovor o prebrani knjigi 

 ogled ilustracij 

 po potrebi jo prebere še enkrat (mlajša skupina) 

 

 

ROK: 

Cilj bo doseţen, ko bo večina učencev prebrala otrokom v vrtcu knjigo po svoji ţelji. 

 

KAZALNIKI/MERILA: 

Izkazovanje ţelje po branju v vrtcu 

 

NADGRADNJA CILJEV: 

 sodelovanje med učenci 

 učenje izbora knjig 

 povečanje interesa za obisk knjiţnic 

 več branja doma 

 samostojnost (izbor knjig, priprava na branje, nastopanje pred poslušalci…) 

 

OPAŽANJA MED POTEKOM PROJEKTA: 

 V prvi fazi so se javljali boljši bralci. 

 Interes se je naglo razširil še na ostale, tako da smo nekaj dni brali v obeh 

skupinah vrtca in tudi v 1. Razredu. 



43 

 Nekaj učencev je bralo ţe večkrat. 

 Vključevanje slabših bralcev (izbor knjig, več časa za pripravo). 

 

VTISI UČENCEV: 

Rad/a sem bral/a v vrtcu, ker: 

 rad/a berem (10) 

 me poslušajo (7) 

 se trudim lepo brati 

 mi je všeč 

 so otroci pridni 

 so bili otroci veseli 

 rad bi bral v vrtcu, ker še nisem bral 

Ne ţelim brati, ker: 

 slabo berem 

 ne maram brati 

 mi je dolgočasno 

 nočem 

 

VTISI OTROK V VRTCU ( SKUPINA ČEBELICE – PREDŠOLSKI): 

 Všeč mi je bilo, ker so lepo povedali. 

 Meni pa je bilo všeč, ker so bili pridni in so toliko vadili. 

 Lepo mi je bilo, ko so nam brali. 

 Vesel sem, ker je prišel prebrat pravljico moj bratec Mark. 

 Bile so lepe pravljice. 

 So se lepo naučili. 

 Ţe zelo dobro berejo. 

 Všeč mi je bil Juri Muri, ker je znala na pamet. 

 Všeč mi je bilo, ker so prišli »fulkrat« brat. 

 

VTISI VZGOJITELJIC (ČEBELICE): 

Meniva, da je ta oblika sodelovanja dobra izkušnja tako za otroke iz vrtca kot za 

učence, ki so jim prebirali pravljice. Predlagava, da se ta oblika obdrţi kot primer 

dobre prakse v takšni ali podobni obliki. 

Učenci so se na nastop pred skupino otrok dobro pripravili, pridobivali občutek za 

nastopanje in si ob tem krepili samozavest. Mlajši otroci so jih z veseljem pričakovali, 

poslušali in jih imeli za vzor. 

VTISI VZGOJITELJIC (SKUPINA MIŠKE – 4 DO 5 LET): 

 Dobra izkušnja tako za učence kot za otroke iz vrtca. 

 Otroci so bili dobri poslušalci, tudi če je bilo včasih branje netekoče in tiho. 
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 Poznejše obnavljanje ob ilustracijah je pokazalo, da so otroci sledili branju in si 

vsebino zapomnili. 

 Sedaj so tudi po daljšem obdobju  znali povedati kar nekaj naslovov knjig. 

 Veseli so bili učencev, ki so jih poznali 

 Učenci pri branju niso kazali treme, čeprav so delovali nekoliko zadrţano. 

 Za učence verjetno dobra spodbuda za domače branje. 

 Za učence dobra izkušnja za urjenje veščine javnega nastopanja. 

 

VZPODBUDE ZA BRALCE: 

 bralno znamenje z maskotama projekta ob prvi predstavitvi, 

 plakat z nalepkami, 

 evidenca prebranih knjig (učiteljica). 

 

ZAKLJUČEK: 

Moje mnenje je, da je mini projekt dosegel cilje, ki smo si jih zadali. Pozitivno je bilo 

sodelovanje z vzgojiteljicami. Učenci so bili motivirani. Branje se je nadaljevalo do 

konca šolskega leta, vendar v manjšem obsegu (enkrat na teden). Če bo v 

naslednjem letu organizacija taka, da bo v šoli ostal še kak oddelek vrtca, predlagam 

nadaljevanje projekta ali pa vsaj kakšno podobno sodelovanje. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vir: šolski arhiv 

vir: šolski arhiv 
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6.10 POTOVANJE V DEŢELO ČRK (Patricia Verbič) 

 

CILJI: 

 višanje slušne pozornosti 

 višanje motivacije za branje 

 spoznavanje velikih in malih tiskanih črk 

 spoznavanje zaporedja v abecedi 

 samostojno pisanje in branje besed 

 

AKTIVNOSTI: 

Ure ID Potovanje v deţelo besed so bile strukturirane v določenem vrstnem redu: 

 15 minut branja zgodbic in pravljic, med branjem sem preverjala njihovo 

razumevanje z vprašanji o dogodkih, osebah ali pomenu nepoznane, nove 

besede 

 Dejavnosti, namenjene veččutnemu spoznavanju črk – obrisovanje in tipanje črk 

iz lesa, risanje črk na hrbet sošolcu in ob tem prepoznavanje oblike črk samo iz 

občutka na hrbtu 

 spoznavanje abecednega vrstnega reda, pomnjenje in glasno ponavljanje glasov 

ob določeni črki, iskanje prvih glasov v besedi ali določene besede na izbrani glas 

 zapisovanje črk in tvorjenje besed, glasno branje besed 

 

ROKI: 

Interesna dejavnost se je odvijala od marca do maja (10 ur). 

 

NOSILCI:  

Patricia Verbič, izvajalka DSP 

 

KAZALNIKI, OZIROMA MERILA: 

Otroci so zelo radi poslušali pravljice in zgodbe, njihova povečana motivacija se je 

videla ravno v navdušenosti za poslušanje in samostojno poseganje po knjigah, saj 

se je ID odvijala v knjiţnici. Navajali so, da so veliko knjig ţe prebrali sami ali z 

učiteljico pri pouku. 

 

Pri veččutnem spoznavanju črk so bili vsi učenci uspešni, saj so vsi prepoznali 

lesene črke po otipu ali črke, narisane na hrbet. 

 

V zadnji uri smo poznavanje črk preverjali z branjem. Vsak učenec mi je glasno 

prebral kratko sporočilce, ki ga je dobil za slovo. Pri branju so bili različno uspešni. 

Boljši so glasno in tekoče prebrali besedilo, slabši so počasi zlogovali besede in se 

prebijali čez tekst, vendar jim motivacija za branje ni upadla. 
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6.11 »Poslušam in narišem« (Petra Mikše) 

 

CILJI: 

 učencem privzgojiti ljubezen do branja knjig 

 pripraviti učence k poslušanju krajših leposlovnih besedil, ki jih znajo obnoviti s 

pomočjo ilustracije 

 učence pripraviti na aktivno poslušanje prebranega besedila 

 

KAZALNIKI: 

 poznavanje novih besed 

 narisati smiselno ilustracijo na prebrano besedilo 

 samostojno branje leposlovnih besedil 

 

AKTIVNOSTI: 

 Večkrat na teden preberem krajšo zgodbico ali pravljico. Brali smo ţe prej, vendar 

smo si ob tem tudi ogledovali ilustracije. Beremo tako, da učenci ilustracij ne 

vidijo. Ko končamo z branjem, samostojno ilustrirajo del zgodbice, ki jim je bil 

najbolj všeč.  

 Obrazloţimo teţje, nove besede, ki jih še ne poznajo. 

 Ilustracijo obrazloţijo-jo obnovijo s svojimi besedami. 

 Kasneje si pogledamo še knjiţne ilustracije in se ob njih pogovorimo, kateri del 

zgodbe predstavljajo. 

 

KAJ JE BILO DOBRO: 

Med branjem smo uţivali vsi skupaj, saj so učenci vedno spraševali, če bomo danes 

tudi brali. Brali smo v prvem in drugem razredu. V prvem razredu je bilo zelo dobro 

razvidno, da deklica, ki je prišla z drugega jezikovnega področja, ne razume 

prebranega besedila, saj so bile njene ilustracije nepovezane s prebranim besedilom. 

Zato mislim, da je preverjanje razumevanja besedila s pomočjo ilustracije dober 

pokazatelj razumevanja besedila. 

 

Primer ilustracije zgodbice: 

Uboga ţabica- nanajska  

ljudska pravljica 
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Primer ilustracije zgodbice: Zajec dela za lisico, rezijanska ljudska pravljica. 

 

 

6.12 RAZVIJANJE BRALNE PISMENOSTI V 5. RAZREDU (Julija Bombač) 

 

Branje, bralno razumevanje in učne strategije pomembno vplivajo na  učenčevo učno 

uspešnost. Tudi brez bralnega projekta v okviru pouka veliko delamo na učno-bralnih 

strategijah, ker pa smo se letos vključili v projekt,  sem  običajnemu številu ur dodala 

še večji poudarek in pomen ter delo vključila v vsa področja dela z učenci.. Tako sem 
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za učenje bralnih strategij, bralnega razumevanja porabila tudi ure naravoslovja, 

predvsem pa druţbe. Pri druţbi smo se iz učbenika učili Paukove bralne strategije, 

strategije zapisovanja miselnih vzorcev in povzetkov. Dodatno sem bralno Paukovo 

strategijo predstavila tudi staršem na roditeljskem sestanku ( februar 2014), kjer 

smo poleg teoretičnega dela naredili tudi praktični primer. Bralno-učne strategije smo 

seveda uporabljali tudi pri slovenskem jeziku, kjer smo veliko delali tudi na besedišču 

in bogatenju besednega zaklada. 

 

Učenje s pomočjo računalnika smo vadili tudi pri interesni dejavnosti Vesela šola, 

kjer je bilo potrebno vsebino prebrati, predelati in odgovarjati na vprašanja (branje, 

iskanje bistvenega, izpis podatkov, preverjanje z nalogami). 

 

Na sestanku skupine sem kratko predstavila delo z besediščem ter učne strategije. 

 

Če na koncu ovrednotim dodatno delo v razredu, se je to poznalo pri preverjanju 

razumevanja umetnostnih in neumetnostnih besedil pri slovenskem jeziku,  pri 

interesni dejavnosti bralna značka so vsi učenci v razredu  opravili bralno značko. 

 

6.13 POTOVANJE V DEŢELO BESED (Martina Hiti) 

 

CILJI: 

 razvijanje slušne pozornosti in slušnega razumevanja 

 razvijanje poslušanja 

 razvijanje branja z razumevanjem 

 bogatenje besedišča 

 spoznavanje bralno-učnih strategij 

 

 

AKTIVNOSTI: 

Pri interesni dejavnost Potovanje v deţelo besed so sodelovali učenci 3., 4. in 5. 

razreda. V prvih urah so učenci in učenke razvijali slušno pozornost in razumevanje 

ter se učili aktivnega poslušanja in potrpeţljivosti. Besedila sem brala jaz, učenci pa 

so poslušali, odgovarjali na vprašanja, nadaljevali z branjem, povedali obnovo 

slišanega ali prebranega in domišljijsko nadaljevali zgodbo. 

 

Bralno razumevanje in besedni zaklad so bogatili z dopolnjevanjem slikovnega 

besedila brez sličic in z zapisovanjem besed na mesto sličic. 

 

Zelo radi so dopolnjevali pesem z manjkajočimi rimami. Pesem so nato preoblikovali 

v prozno besedilo in odgovorili na vprašanja. 
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Med letom so učenci spoznali dve kompleksni bralno-učni strategiji, in sicer Paukovo 

metodo in metodo VŢN. Obe metodi so tudi praktično preizkusili pri obravnavi učne 

snovi. 

Zadnjo urosmo s pomočjo vprašalnika ugotavljali svoj prevladujoč učni stil in spoznali 

načine učenja, ki ustrezajo njihovemu učnemu stilu. 

 

ROKI: 

Interesna dejavnost se je odvijala od novembra do začetka junija (10 ur na Rakeku in 

10 ur na Uncu). 

 

KAZALNIKI OZIROMA MERILA: 

Otroci so zelo radi poslušali zgodbe, jih obnavljali in dopolnili s svojim zaključkom. Z 

veseljem in vedno uspešno so dopolnili slikovno besedilo in pesmico brez rim. 

Spoznali so dve BUS in ju praktično uporabili pri učenju učne snovi. Spoznali so svoj 

prevladujoči učni stil. 

 

 

6.14 »MINUTA ZA BRANJE« (Nina Granfola) 

 

Cilji: 

 spodbujanje branja pri učencih in povečan interes za branje 

 doţivljanje ugodja, veselja, zabave ob knjigi in pridobivanje pozitivnega odnosa 

do branja 

 razvijanje jezikovnih, komunikacijskih in čustvenih sposobnosti 

 spodbujanje domišljije in bogatenje besednega zaklada 

 

Kazalniki/merila: 

 povečan obisk knjiţnice, branje bralne značke in sodelovanje na razrednem 

tekmovanju »bralni maraton« 

 izkazovanje ţelje po branju  

 poustvarjanje po prebrani knjigi 

 

Aktivnosti : 

 Vsak dan nekaj minut učencem berem (branje v nadaljevanjih). 

 Učenci sodelujejo pri izboru knjige. 

 Po branju sledi pogovor, ki ga spodbudi knjiga (postavljanje vprašanj in 

odgovarjanje nanje, šale, mnenja), po ţelji lahko učenci tudi poustvarjajo. 

 

Roki : 

Minuta za branje traja do konca šolskega leta in če je moţno, poteka vsak dan. 
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Evalvacija: 

Minuta za branje je potekala tako, da smo v zadnjem delu učilnice sedli v krog, nato 

pa sem učencem prebrala del zgodbe. Po prebrani knjigi je sledil sproščen pogovor 

ter vtisi o vsebini prebranega. 

 

Učenci so se minute za branje zelo veselili in jim je predstavljala nekakšno nagrado, 

saj smo jo ob posebnih priloţnostih tudi podaljšali (če so se še kdaj posebej izkazali, 

bili pridni, naredili kaj dobrega …). 

 

Prvo knjigo, ki smo jo prebrali, sem izbrala sama. To je bila knjiga Astrid Lindgren: 

Emil iz Lönneberge. Govori o dečku Emilu, ki je zelo dobrosrčen in ţeli vsem 

pomagati, a se mu mnoge situacije nepredvideno obrnejo in Emil nenamerno naredi 

lumparijo. Knjiga je polna komičnih situacij, ob katerih smo se vsi zelo nasmejali. 

Učenci so bili nad knjigo navdušeni, zato smo po njihovi ţelji prebrali tudi druga dva 

dela »Emilove nove vragolije« in »Ţe spet ta Emil«. Kar nekaj učencev je šlo v 

knjiţnico, da so si izposodili knjige ter jih prebrali še sami. Po branju so nekateri po 

svoji ţelji sami napisali zgodbo, lumparijo o Emilu (priloga). 

 

Prebrali smo še dve knjigi, in sicer P. Kovač: Teţave in sporočila psička Pafija ter A. 

Lindgren: Pika Nogavička. Ti dve so izbrali učenci, ko smo njune odlomke 

obravnavali pri knjiţevnosti. Sami so odšli v knjiţnico in priskrbeli knjigi. 

 

Minuto za branje bom uporabljala tudi v prihodnje. Učencem je predstavljala uţitek in 

so se je zelo veselili. To je po mojem mnenju dobra motivacija za branje in 

oblikovanje pozitivnega odnosa do branja.  

 

Priloga – Poustvarjanje po branju (pisanje svoje zgodbe) 
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6.15 PROJEKT BRALNA PISMENOST V 3. B RAZREDU (Suzana Rebec) 

 

V okviru projekta bralna pismenost smo v šolskem letu 2013/14 v 3. b-razredu 

uresničevali kar nekaj zastavljenih ciljev, pri načrtovanju in izvajanju dela pa sem 

ugotovila, da precejšnji del zastavljenih ciljev ţe nekaj let izvajamo pri pouku. 

 

V letošnjem šolskem letu smo bili zelo aktivni, k temu pa je zagotovo prispevala tudi 

zagnanost in delavnost, pa odprtost za nove ideje, skupine otrok, v kateri sem 

poučevala. 

 

Tako smo: 

 imeli bralni kotiček s knjigami, seznamom za bralno značko, priporočilnimi 

knjigami … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 brali (poslušali) smo v nadaljevanjih 
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 v zvezek za branje so pri vsakem branju izpolnili pripravljen učni list z vprašanji, 

pa pisali obnove in ilustracije knjig po lastni izbiri za bralni maraton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 za dodatno spodbudo za izposojanje knjig v knjiţnici smo imeli napis, ki so ga 

izobešali na vidno mesto ob torkih, ko je prišla knjiţničarka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 z veseljem so izpolnjevali tudi »bralnega ostrţka«, v katerega so dobili štampiljko, 

če so čez teden brali 10 minut dnevno 

 

 

 

 obravnava neumetnostnih besedil pri pouku slovenščine – pri pouku slovenščine 

so v delovnih zvezkih in učbeniku nekatera neumetnostna besedila razdeljena po 

teţavnosti in tako ţe v začetku omogočajo diferenciacijo pri pouku. 

 

 

  

Ime: ______________ Datum: ___________ 

Si spoznal/a kakšno novo besedo?  

____________________________________ 

____________________________________ 

Kako si se počutil/a med branjem?  

____________________________________ 

____________________________________ 

Kaj pa po branju?  

____________________________________ 

____________________________________  

Kako si se počutil pri pripovedovanju?  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Je bilo lahko/težko?  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

http://www.google.si/imgres?q=pinocchio&um=1&hl=sl&sa=X&biw=1600&bih=698&tbm=isch&tbnid=GYx5SVbTjYy6mM:&imgrefurl=http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=166&title=pinocchio_insegna&more=1&c=1&tb=1&pb=1&docid=cQkUTiDgVxYTsM&imgurl=http://blog.edidablog.it/files/Image/immagini Ale/Fiabe e favole/pinocchio_0.jpg&w=414&h=413&ei=uoxkUKDiHMTzsgaav4CYAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1107&vpy=161&dur=2028&hovh=224&hovw=225&tx=102&ty=135&sig=111898458376528548993&page=3&tbnh=159&tbnw=159&start=56&ndsp=34&ved=1t:429,r:22,s:56,i:326
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7. UPORABA BUS PRI POUKU 

 

7. 1 The history of the Olympics (uporaba VŢN pri pouku, Urška Drobnič) 

The history of the Olympics 

ŠOLA: OŠ ‘JoţetaKrajca’ Rakek DATUM: 11.2.2014 

PREDMET: angleški jezik RAZRED: 8. b 

UČITELJ: Urška Drobnič UČNA URA: 46 

 

OBLIKA DELA 

frontalna, individualna 

METODE DELA 

branje in delo z besedilom, metoda VŢN 

UČNA TEMA 

The history of the Olympics 

UČNI CILJI 

a) izobraţevalni: 

 izraţajo poznavanje tematike 

 razumejo in povzamejo bistvo besedila 

 poiščejo podrobnosti v besedilu 

 spoznajo metodo dela z besedilom VŢN 

b) jezikovne vsebine: 

 besedišče, povezano z besedilom:religious sanctuary, an event, wreaths of 

green leaves, Olympic sports, ancient 

CILJI KOMUNIKACIJSKIH DEJAVNOSTI 

a) poslušanje in slušno razumevanje: 

 poslušajo in razumejo navodila za delo 

b) govorno sporočanje: 

 odgovarjajo na vprašanja, diskutirajo 

 uporabljajo ustrezna jezikovna sredstva 

 govorijo o tematiki 

c) branje in bralno razumevanje: 

 razvijajo sposobnosti branja in bralnega razumevanja 

 razumejo bistvo besedila 

 poiščejo podrobnosti v besedilu 

d) pisanje in pisno sporočanje: 

 zapišejo nekaj podatkov ali povedi 

 prepišejo nekatere podatke 
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UČILA IN UČNI PRIPOMOČKI 

učbenik Messages3 (str. 57) 

delovni zvezek Messages3 (str. 50/14) 

 

Potek dela: 

Učitelj Učenci 

Uvodni del 

Preverimo domačo nalogo.  

 

Uvodna motivacija 

Naveţem se na olimpijske igre, ki 

ravno v tem času potekajo,in 

napovem temo. 

 

Aktivnost pred branjem -  Kaj ţe 

VEM? 

Frontalno izvedemo kratko »nevihto 

moţganov«. 

 

Na tablo narišem tabelo s štirimi 

stolpci: v skrajni levi stolpec 

faktografsko zapišem, kar ţe vedo. 

 

Kaj ŢELIM vedeti? 

Vodim razmišljanje o pričakovanih 

znanjih po branju članka. V naslednji 

stolpec zapišem njihove ideje. 

 

 

Bralna aktivnost 

Dam navodilo za samostojno branje 

besedila.  

 

Nato besedilo po odstavkih še 

enkrat preberemo na glas. 

Pozornost usmerim na neznane 

besede.  

 

Aktivnost po branju – Kaj sem se 

NAUČIL? 

Pozornost usmerim na podatke, ki 

so se pojavili pri »nevihti 

 

Posamezni učenci nalogo berejo glasno, da 

lahko ostali preverijo pravilnost.  

 

Sodelujejo, poslušajo. 

 

 

 

Se odzivajo, sodelujejo, predlagajo asociacije. 

 

Prepišejo v zvezke. 

 

 

 

Se odzivajo, sodelujejo, predlagajo asociacije. 

 

Prepišejo v zvezke. 

 

 

Sami na hitro preberejo besedilo in podčrtajo 

neznane besede.  

Posamezni učenci na glas preberejo besedilo.  

Neznane besede razloţijo, po potrebi zapišejo 

v zvezek. 

 

 

 

Povzamejo podatke, ki se ujemajo s 

predznanjem. 

 

Samostojno iščejo in zapišejo podatke, ki jih 

pridobijo iz besedila in odgovarjajo na to, kar 

smo ţeleli izvedeti. Zapišejo desno od 

'vprašanj'. 

 

Sodelujejo, dopišejo. 
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moţganov«.  

 

Pozornost usmerim na iskanje 

podatkov, ki so nas zanimali – kaj 

smo ţeleli izvedeti. Omejim čas.  

 

Preverimo - povzemam in zapišem v 

naslednji stolpec, vzporedno z 

vprašanji. 

 

Vodim povzemanje še nekaj drugih 

zanimivosti iz besedila. Omejim čas. 

Sprašujem in jih zapišem v zadnji 

stolpec. 

 

Utrjevanje 

Postavljam vprašanja o 

podrobnostih v besedilu in novo 

pridobljenih znanjih. 

 

Dam domačo nalogo – razdelim 

zadolţitve.  

 

Povzamem učno uro: glavne korake 

metode VŢN. Povabim učence, da 

izrazijo svoje mnenje. 

 

 

Samostojno iščejo in izpisujejo. 

Sodelujejo, predlagajo ostale zanimivosti, 

dopišejo v zvezke. 

 

 

 

Sodelujejo, odgovarjajo. 

 

Sledijo, se javijo za določeno nalogo in si 

zapišejo.  

 

Sodelujejo - izrazijo svoje mnenje. 

 

DOMAČA NALOGA:Posamezni učenci pripravijo predstavitve olimpijskih športov, 

drugi poiščejo določene podatke o letošnjih olimpijskih igrah (število udeleţencev, 

športov, disciplin, drţav, medalj, otvoritveni slovesnosti, olimpijskem ognju, zaobljubi, 

motu). 

 

OPOMBE UČITELJA PO IZVEDBI URE: 

Učencem je bilo delo po metodi VŢN všeč, zdelo se jim je koristno. 

 

Kaj sem ţelela doseči: preizkusiti, ali lahko BUS VŢN uporabimo pri tujem jeziku. 

Kaj sem s tem pridobila:naučila sem se uporabljati metodo dela z besedilom. 

Kaj so pridobili učenci: spoznali so način, kako se lotiti besedila, ga čim bolje 

obdelati, in zapisati koristne povzetke. 

Zakaj priporočam ostalim tak način dela: delo z besedilom je bolj ozaveščeno in 

sistematično; gradi na predznanju (v), motivira za branje, osmišlja branje (Ţ) in 

izpostavlja napredek (N). 
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Tabelska slika: 

What do I 

know? 

 

Kaj ţe VEM? 

What do I want 

to know? 

 

Kaj ŢELIM 

izvedeti? 

Whathave I 

learned? 

 

Kajsem se NAUČIL? 

 

  Answers 

Podatki 

Other interesting facts 

Druge zanimivosti 
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8. EVALVACIJA 

 

8.1 Razvoj branja z razumevanjem 

 

Učiteljem so bile predstavljene bralno-učne strategije in kompleksne bralno-učne 

strategije. V ta namen smo tudi kupili knjigo S. Pečjak in A.Gradišar: Bralne učne 

strategije. Učitelji poznajo bralno-učne strategije. 

 

Učitelji so pripravili in izvedli učne ure s pomočjo kompleksnih bralno-učnih strategij. 

Učenci 5. A razreda in njihovi starši so se dodobra spoznali s Paukovo strategijo. 

Učenci 4. A in B razreda so pri predmetu druţba spoznali PV3P strategijo. Učenci 8. 

A in  B so pri predmetu drţavljanska in domovinska kultura in etika spoznavali 

strategijo VŢN, isto strategijo so pri predmetu angleščina spoznavali učenci 8. A in B 

ter 9. A in B. Pri interesni dejavnosti potovanje v deţelo besed so učenci spoznavali 

Paukovo strategijo, enako strategijo so pri delu uporabljale tudi mentorice Vesele 

šole. 

 

Menimo, da učenci poznajo nekatere bralne učne strategije, vendar moramo 

nadaljevati z njihovim utrjevanjem pri pouku. 

 

8.2 Razvoj bralnih zmoţnosti učencev 

 

Predvsem smo se osredotočili na učence, ki bi znali imeti teţave pri razvoju bralnih 

zmoţnosti, zato smo uvedli bralne teste in ocenjevalne lestvice bralnih zmoţnosti za 

pomoč učiteljem pri odkrivanju bralnih teţav pri učencih, hkrati pa z  aktivnostim za 

izboljšanje bralne zmoţnosti ţeleli preseči te teţave. 

 
Analiza testa OSBZ-1K Unec 

V povprečju so vsi učenci napredovali na vseh področjih. 

 

Od 15-ih učencev vsi poimenujejo prikazane črke, 14 od njih pa črke abecede 

prepoznava. 14 učencev zapiše vse črke abecede. 

 

Na področju fonološkega zavedanja dva učenca ne prepoznata prvega glasu v 

besedi, trije učenci imajo večje teţave pri slušnem razlikovanju prvega glasu in dva 

učenca pri razlikovanju zadnjega glasu. Najniţje rezultate so dosegali pri slušni 

analizi, kjer en učenec ne dosega minimalnega standarda, kar sedem učencev pa je 

v zadnji četrtini učencev z enakim rezultatom. S slušno analizo imajo večje teţave 

trije učenci. 

 

Na področju sposobnosti predvidevanja s pretvarjanjem slike v besede in ustreznim 

dopolnjevanjem v besedilo (sintaksa) nihče nima teţav. Trije med njimi pa teţje 
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dopolnijo besedilo z manjkajočo besedo, kar je posledica skromnejšega besednega 

zaklada. 

 

Niţji interes za branje je izkazan pri dveh učencih. 

 

V naslednjem šolskem letu bi šest učencev potrebovalo dodatne spodbude, 

predvsem na področju fonološkega zavedanja in motivacije za branje. 

 

Analiza testa  OSBZ-1K Rakek 

Vsi učenci so napredovali na vseh področjih (23). Vsi učenci berejo velike tiskane 

črke, od tega kar 13 učencev tekoče bere male tiskane črke. Učenci, ki so imeli ob 

začetku leta izrazite primanjkljaje na področju bralnih zmoţnosti, jih trenutno ne 

kaţejo več. 

 

Analiza testa OSBZ-2K Unec 

V 2. b razredu so trije učenci. Dva učenca dosegata visoke rezultate na vseh 

področjih bralne pismenosti in bralnega razumevanja. Ena učenka pa ima izrazite 

teţave na področju branja, saj bere počasi, med branje naredi veliko napak, ki so 

specifične narave. Ima slabši besedni zaklad, saj teţko nadomesti sličico z besedo ali 

vstavi manjkajočo besede v besedilo. Na področju fonološkega zavedanja ima 

bistveno večje teţave pri slušni analizi in sintezi ter slušnem razlikovanju prvega in 

zadnjega glasu. 

O rezultatih testiranja smo obvestili starše in jim predlagali obisk Svetovalnega centra 

za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani. 

 

Analiza testa  OSBZ-2K Rakek 

V 2. a razredu smo s testom preverili le 5 učencev, ki so tekom leta izkazovali bralno 

zapisovalne teţave. Učenci imajo različna šibka področja, ki pa smo jih zaznali in na 

podlagi katerih bomo gradili delo v tretjem razredu.  

 

Analiza testa branja za učence 3. A in 3. B 

 

3. A 

Od 16-ih učencev kar šest učencev sodi med 25% najboljših bralcev svoje starosti. 

Tehnika branja je avtomatizirana, temu primerna je hitrost branja in tudi bralno 

razumevanje.  

 

Šest učencev sodi v zlato sredino. Ena učenka med njimi izstopa, saj bolje razume 

kot bere. Pri njej bi bilo potrebno izvesti OSBZ-3K, saj bomo potem lahko natančneje 

videli, kje so teţave. 

 

Štirje učenci imajo tehniko branja slabo avtomatizirano, berejo počasneje in zato 

slabo razumejo. Spadajo v skupino učencev z najniţjim rezultatom. V naslednjih letih 
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bodo potrebovali več spodbud in vaj za razvijanje avtomatizacije branja, hitrosti 

branja in posledično razvijanje  bralnega razumevanja. 

 

Med njimi je učenka, ki ima tehniko branja in hitrost branja dobro razvito in sodi med 

25% učencev z najboljšim rezultatom, medtem ko je razumevanje prebranega zelo 

nizko in sodi med 25% učencev z najniţjim rezultatom. Tudi pri njej bi bilo potrebno 

izvesti OSBZ-3K, da ugotovimo, kje so teţave. 

 

3. B 

V razredu je osem učencev. Dva učenca sodita med 25 % najboljših bralcev. Dva 

učenca dobro bereta (25%), vendar slabše razumeta (50%).  

Ena učenka dobro bere (25%), vendar po razumevanju sodi med 25% učencev z 

najniţjim rezultatom. Dva učenca sodita med 50% bralcev, njuno razumevanje pa je 

izredno šibko, in sicer sodita med 25% učencev z najniţjim rezultatom. Z njimi bi bilo 

potrebno izvest OSBZ-3K, da se ugotovi vzroke za slabše razumevanje. 

 

En učenec dosega niţje rezultate tako v tehniki branja in tudi pri bralnem 

razumevanju.  

 

POENOTEN NAČIN PREVERJANJA PREDZNANJA OB ZAČETKU 1. RAZREDA 

Učiteljice so uspele poenotiti način preverjanja predznanja ob začetku prvega 

razreda. 
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8.3 Povečan interes/motivacija za branje 

 

ANALIZA ANKETE 

 

Decembra smo na šoli izpeljali anketo o bralnih navadah naših učencev. V njej so 

sodelovali učenci od 3. do 9. razreda.  

 

ANKETA 

Prosimo te za sodelovanje pri naslednji anketi, ki se nanaša na branje učencev na naši šoli.  

Pri vsakem vprašanju obkrožiš le en odgovor, razen če je navodilo drugačno. 

Hvala za sodelovanje in iskrene odgovore.       

          
1. Razred: 3 4 5 6 7 8 9 

 

2. Spol:  M Ž 

 

3. Označi, kaj velja zate. 

Razveselim se, če dobim knjigo za darilo.     

Rad hodim v knjižnico po knjige.      

Rad berem.         

Rad poslušam, če mi kdo bere (starši, učitelji …).    

Rad listam po knjigah in revijah.      

 

4. Kako pogosto bereš doma? 

a) vsak dan 

b) večkrat na teden 

c) nekajkrat  na mesec 

d) nekajkrat  na leto 

 
5. Kaj najraje bereš? 

a) knjige (pravljice, zgodbe, romane …) 

b) enciklopedije, leksikone (npr. atlas živali, otroška enciklopedija …) 

c) stripe 

d) revije in časopise 

e) drugo: ______________________ 

f) ne berem  

6. Obkroži da ali ne. 
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Berem knjige, ki so za domače branje in so obvezne.    DA  NE 

Tekmujem za bralno značko.       DA  NE 

Berem tudi druge knjige, stripe, revije …, ki jih izberem sam.  DA  NE 

7. Ali tvoji starši običajno berejo (knjige, časopise …)? 

a) da, oba 

b) da, eden izmed njiju 

c) ne 

 

8. Katero knjižnico obiskuješ?(obkrožiš lahko več odgovorov) 

a) šolsko knjižnico 

b) knjižnico v Cerknici 

c) knjižnico na Rakeku 

d) knjižnico v Postojni 

e) drugo: _______________________ 

f) ne obiskujem nobene knjižnice 

 

9. Kaj počneš v knjižnici?(obkrožiš lahko več odgovorov) 

a) si izposodim knjige 

b) berem revije ali knjige 

c) delam domačo nalogo 

d) se učim 

e) igram računalniške igrice 

f) iščem informacije na računalniku za domače naloge 

g) ne obiskujem knjižnic       

 

Junija smo anketo ponovili in naredili primerjavo rezultatov. 

 

Odgovore učencev smo zdruţili v dve skupini, in sicer na učence razredne stopnje in 

učence predmetne stopnje. 

 

Najpogostejša trditev tako decembra kot junija med učenci razredne stopnje je bila, 

da doma berejo večkrat na teden. V junijski anketi pa je trditev nekajkrat na mesec 

prehitela odgovor vsak dan. Med učenci višje stopnje je v obeh anketah prevladoval 

odgovor nekajkrat na mesec, v junijski anketi je odgovor nekajkrat na leto prehitel 

odgovor večkrat na teden. 
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Razredna stopnja:  december 2013     junij 2014 

 

 
Predmetna stopnja:  december 2013     junij 2014 

 

Upad pogostosti branja smo učitelji pripisali morda ne najbolj posrečeni izbiri meseca 

za izvajanje drugega dela ankete – junij, ko so učenci zasičeni z učenjem. Menimo 

namreč, da je bil v večini razredov odziv na branje enako dober ali celo boljši kot v 

preteklih mesecih, ne pa da se je motivacija za branje oz. pogostost branja učencev 

med letom zniţala. Ravno tako smo podvomili v smiselnost odgovora vsak dan, ki bi 

ga bilo morda bolje zdruţiti z večkrat na teden.  

 

Učenci najraje berejo knjige, na razredni stopnji jim sledijo enciklopedije in stripi, na 

višji pa revije in stripi.  

 

Pri 3. nalogi so učenci razredne stopnje pri vseh trditvah v povprečju odgovorili z , 

pri učencih predmetne stopnje pa je bil najpogostejši odgovor ponekod , ponekod 

pa . 

Učenci razredne stopnje se tekmovanj za bralno značko udeleţujejo pogosteje kot 

učenci predmetne stopnje, ta razlika je velika še posebej pri fantih.  

 

Najpogostejši odgovor glede bralnih navad staršev je bil tako pri učencih razredne 

kot predmetne stopnje, da bereta oba starša. Korelacija med bralnimi navadami 

učencev in njihovih staršev pa je razvidna v spodnji tabeli. 
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Razredna stopnja 

 
  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Predmetna stopnja 

 

Učenci razredne stopnje najpogosteje obiskujejo šolsko knjiţnico, sledita knjiţnica na 

Rakeku in knjiţnica v Cerknici. Tudi pri učencih predmetne stopnje so najbolj 

obiskane omenjene tri knjiţnice, vendar je najpogostejši obisk v knjiţnici na Rakeku. 

V knjiţnicah si najpogosteje izposodijo knjige ter berejo revije, pri učencih razredne 

stopnje sledi odgovor se učim, pri učencih predmetne stopnje pa igram računalniške 

igrice.  

 

 

ŠOLSKA KNJIŢNICA 

 

VREDNOTENJE OBISKA V KNJIŢNICI ČEZ LETO 

Obisk knjiţnice se je čez leto v času projekta povečal. Šteli smo število izposoje 

knjig, vendar tu niso zabeleţeni obiski brez izposoje. Nekateri učenci prihajajo v 

knjiţnico pred poukom, ko čakajo na pouk. Nekaj se jih zadrţuje v knjiţnici tudi po 

pouku, ko čakajo na glasbeno šolo ali druge interesne dejavnosti. Ti po večini 

posegajo po stripih, jih prebirajo in potem vrnejo nazaj, nekateri pa opravljajo domačo 

nalogo.  

 

Povečalo se je zanimanje za bralno značko. Nekateri so izrazili ţeljo, da opravljajo 

BZ za nazaj, kar jim je bilo omogočeno.  

 

Nabavljenih je bilo nekaj novih knjig. Na tem področju bo potrebnih še nekaj idej, npr. 

kako pridobiti čim več novih, zanimivih knjig. 

 

          Branje 
                  učencev 
Branje  
staršev 

vsak dan večkrat na 
teden 

nekajkrat na 
mesec 

nekajkrat 
na leto 

oba starša 11 30 3 / 

eden izmed staršev 13 12 1 / 

starši ne berejo 2 2 1 / 

          Branje 
                  učencev 
Branje  
staršev 

vsak dan večkrat na 
teden 

nekajkrat na 
mesec 

nekajkrat 
na leto 

oba starša 14 30 21 9 

eden izmed staršev 7 6 13 10 

starši ne berejo 2 / 5 6 
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PRIMERJAVA OBISKA KNJIŢNICE PO ODDELKIH 

oddelek 2012/2013 2013/2014 

1.a 448 424 

1.b Unec 44 254 

2.a 272 258 

2.b Unec 97 53 

3.a 115 183 

3.b Unec 43 66 

4.a 209 155 

4.b Unec 60 37 

5.a 69 122 

5.b Unec 31 50 

6.a 73 77 

6.b 44 57 

7.a 17 138 

7.b 58 94 

8.a 72 35 

8.b 40 38 

9.a 21 54 

9.b 25 14 

  1738 2109 

 

Posebej so označeni razredi, ki imajo padec obiskov kljub izvedenemu projektu 

Bralne pismenosti. 

 

SPLOŠNA OCENA – kaţe se povečana motivacija predvsem v niţjih razredih, ki jo je 

potrebno vzdrţevati tudi v naslednjih letih. Posebno pozornost moramo nameniti 8. in 

9. razredu, saj njihov obisk knjiţnice nakazuje nizko motivacijo in slabo zanimanje za 

delo s knjigami ali branje.  

 

NOČ KNJIGE 

V sredo, 23.4. 2014, smo se zvečer ob 18.00  pridruţili vseslovenskemu 

dogodku: NOČ KNJIGE - Večer v knjiţnici. Dobili smo se v knjiţnici naše šole in si 

najprej ogledali različne knjige, ki so zelopritegnile pozornost in vse motivirale k 

pregledovanju vsebine.  Poslušali smo zgodbico, ki nam jo je prebrala knjiţničarka 

Lea, nato pa so otroci drug drugemu brali knjige, ki so si jih sami izbrali. Po branju 

smo se igrali igri spomin (iskali smo pravilni vrstni red knjig) in pantomimo 

(prikazovali in ugotavljali knjiţne junake).Na koncu smo se prepustili radovednosti, 

iskali zanimive knjige in jih vsak v svojem kotičku brali. 

 

NI BILO IZVEDENO: 

- Načrtovan je bil kviz v knjiţnici ali reševanje pregovorov – ni bil izveden zaradi 

pomanjkanja časa (mogoče tudi premalo interesa za pripravo) 
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- večer v knjiţnici sva najprej z Alenko Moţe načrtovali drugače, zastavili sva si 

druge dejavnosti in cilje. Zaradi Alenkinega odhoda in ponudbe s strani 

UNESCO za vključitev v projekt NOČ KNJIGE, sva se z Leo prilagodili in 

izvedli za prvi dve triadi branje knjig in nekaj iger.  

V kratki delavnici smo iskali vzroke za manjše število obiska v knjiţnici in podali nekaj 

predlogov za povečanje interesa za obisk šolske knjiţnice. 

VZROKI ZA UPAD 
OBISKA V KNJIŢNICI 

 

PREDLOGI ZA 
IZBOLJŠANJE 

pomanjkanje spodbude v 
druţini 

 
 

pravljične urice, tematsko 
branje (posameznega 

pisatelja, določene teme) 

zgled v druţini, v druţini ne 
berejo in se za to dejavnost 

ne zanimajo 

knjiţni kviz, noč branja, 
debatni kroţek ob aktualni 

knjigi, ki jo berejo 
mladostniki, večkrat se 

navezati na knjiţne predloge 
pri različnih predmetih 

ker obiskujejo zunanje 
knjiţnice, se ne posluţujejo 

šolske 

 

obisk med poukom v knjiţnici 
(SLJ, MAT, DKE, NAR, TJA, 

NEM) 

premalo novih zanimivih 
knjig 

 
 

nakup knjig 

pomanjkanje knjig več izvodov 

premajhna izbira knjig, 
primernih za posamezno 
starost otrok, glede na 

njihove bralne sposobnosti 

seznam knjig oblikujejo 
učenci, 

neugoden urnik izposoje - 
predvsem na Uncu 

 
 

dogovor o ustreznejšem 
urniku 

številne popoldanske 
dejavnosti - manj časa, 

utrujenost 

 

individualni obisk s slabšimi 
bralci (DSP) 

prisotnost računalnika v 
sobi 

pogovor s starši o omejitvi 

 

To, kar ni bilo izvedeno, se lahko načrtuje v naslednjem šolskem letu.  
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8. 4 ZAKLJUČNA EVALVACIJA 

 

Na zaključnem sestanku, dne 16. junija 2014,smo ugotovile, da smo v projekt Bralna 

pismenost vloţile veliko truda, energije in da se je naše delo obrestovalo. Rezultate, 

ki smo jih pričakovale, smo dosegle več kot zadovoljivo. Z različnimi dejavnostmi, na 

različne načine in z izvirnimi mini projekti smo razvijale branje z razumevanjem, 

razvijale bralne zmoţnosti učencev in se trudile povečati oziroma ohraniti interes za 

branje.  

 

V naslednjem letu ţelimo nadaljevati s tem projektom. Dobra ideja je tudi, da nekaj 

nasvetov v zvezi z bralno pismenostjo zdruţimo tudi v manjši zbornik, prilagojen 

staršem kot opora za delo s svojimi otroki, posebno tistimi, ki imajo teţave na tem 

področju. 

 

Menimo, da je projekt Bralna pismenost pomemben projekt, tako smo ga tudi vzele in 

rezultat našega truda je tudi ta zbornik, ki naj bo kot pokazatelj dobre prakse v pomoč 

tudi ostalim, ţeljnim dela na področju razvijanja bralne pismenosti pri učencih.  

 


