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Cilj projekta OBJEM

• Razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki 
bodo pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu 
vertikalnemu razvoju bralne pismenosti otrok, učencev in 
dijakov.
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Rezultati projekta OBJEM

5. predlog vsebin usposabljanj strokovnih delavcev
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• 1 govor

• 2 motiviranost za branje

• 3 razumevanje koncepta bralnega gradiva

• 4 glasovno zavedanje

• 5 besedišče

• 6 tekoče branje

• 7 razumevanje besedil

• 8 odziv na besedilo in tvorjenje besedil

• 9 kritično branje

Gradniki bralne pismenosti – projekt 
OBJEM



V preteklih letih smo ob vključenosti v projekta Spodbujanje bralne pismenosti v OE Ljubljana in 

projekt LINPILCARE velik poudarek dali na motivacijo za branje, bralno-učne strategije, odkrivanje 

učencev, ki imajo težave pri osvajanju tehnike branja in načrtovanje pomoči ter učenju postavljanju 

nalog, ki bi ob prebranem besedilu spodbujale vse, tudi višji nivo bralnega razumevanja. Veliko smo 

že postorili na področju razvijanja bralne zmožnosti. 

Iz analize stanja, pa tudi iz zapisnikov pedagoških konferenc je razvidno, da so učitelji načeloma 

zadovoljni z dosežki učencev in rezultati NPZ-jev, večkrat pa izpostavijo, da so učenci šibkejši, 

ko je potrebno izkazati višje ravni bralne zmožnosti, tvoriti kompleksnejše brale odzive in da je 

njihovo besedišče pomanjkljivo oziroma drugačno. Tudi mag. Marjete Doupona nas je usmerila 

nazaj k naši analizi in povedala, da smo že sami izpostavili kam naj se usmerimo, torej k besedišču in 

višjim nivojem razumevanja prebranega. 

Delo šolskega projektnega tima – operativni 
načrt ANALIZA STANJA



• Premalo diferenciranega dela. 

• Premalo zahtevne naloge, vprašanja, ki ne spodbujajo višjih nivojev bralnega razumevanja. 

Premalokrat uspešnejšim učencem ponudimo zahtevnejše izzive.

• Nepoznavanje različnih taksonomij (Bloomova taksonomija, močna vprašanja) oz. slabša vpletenost 

v pouk.

• Servilnost. 

• Uporaba besedil, ki niso v podporo učenju. Pomanjkljivo znanje o presojanju ustreznosti učnih 

gradiv.

• Velika skrb in obremenjenost učiteljev, da ne bodo uspeli priti skozi učni načrt. 

• Učenci vedno manj berejo tako v domačem kot šolskem okolju. Naša šolska knjižnica ni dovolj 

založena s primernimi knjigami novejših izdaj. 

Delo šolskega projektnega tima – operativni 
načrt MOŽNI VZROKI



Bralna pismenost in razvoj slovenščine

Delo šolskega projektnega tima – operativni 
načrt PRIORITETNO PODROČJE

Delo šolskega projektnega tima – operativni 
načrt RAZISKOVALNO VPRAŠANJE

S katerimi strategijami uporabe različnih učnih gradiv izboljšati 

učenčevo besedišče in nivo razumevanja prebranega?



• Lea Sterle - Kako povečati izposojo knjižničnega gradiva v III. VIO?

• Mojca Podobnikar - V kolikšni meri dnevnik branja in mapica (zbirnik) besedilnih izdelkov vplivata na 

zmožnost razumevanja in poustvarjanja umetnostnih/neumetnostnih besedil pri učencih 3. triade?

• Nastasja Škerlj Grat - Ali bo uporaba mnemotehnik izboljšala dolgotrajno pomnjenje novega besedišča? S 

katerimi strategijami razvijati učenčevo besedišče?

• Vida Rovan - S katerimi strategijami bom vzpodbudila učence, da bodo postavljali zahtevnejša vprašanja ob 

prebranem besedilu? S katerimi strategijami bom vzpodbudila učence, da bodo odgovorili na vprašanja o 

prebranem besedilu na vseh ravneh razumevanja?

• Emiljana Baraga - S katerimi strategijami dela z učenci lahko dosežem, da bodo izboljšali sestavo in 

obogatili vsebino povedi? Katere strategije so najbolj primerne za izboljšanje sestave in vsebine besedil.

• Tjaša Prudič - S katerimi strategijami voditi učence s slabšo razvito bralno tehniko, da bodo hitreje razvili 

tekoče branje? S katerimi strategijami voditi učence s slabšo razvito bralno tehniko, da bodo tekoče brali in 

razumeli prebrano besedilo?

Delo šolskega projektnega tima –
individualna raziskovalna vprašanja



• Sodobni didaktični pristopi in inovativna učna okolja (dr. Milena Ivanuš Grmek) 
/Tjaša P., Emiljana B., Vida R., Brigita M./

• Digitalna pismenost in digitalno branje  /Nastasja Š. G., Lea S./

• Branje multimodalnih besedil pri razvoju sporazumevalne zmožnosti (dr. Dragica 
Haramija, dr. Janja Batič) /Tjaša P., Emiljana B., Vida R., Brigita M./

• Kolegialno podpiranje s pomočjo veščin coachinga (Brigita Žarkovič Adlešči, dr. 
Zora Rutar Ilc) /Tjaša P./

• Slovenščina kot drugi tuj jezik in učni jezik, vključevanje otrok priseljencev (dr. 
Darija Skubic, Mihaela Knez, Nika Rudež) /Tjaša P./

• Sodobni didaktični pristopi pri pouku književne vzgoje/književnosti v 1. VIO ter 
4. in 5. razredu OŠ (Leonida Novak) /Vida R., Emiljana B./

• Usposabljanje članov PT RVIZ-ov, ki po vertikali izobraževanja poučujejo 
slovenščino, v vrtcu pa jezik, na temo književnost/književna vzgoja (mag. 
Darinka Rosc Leskovec, dr. Milena Kerndl) /Mojca P./

• Gradnik tekoče branje (Leonida Novak) /Tjaša P./

• Usposabljanje za analizo NPZ-jev v programu ORKA /Tjaša P., Liljana I., Mojca P., 
Urška D./ 

Delo šolskega projektnega tima -
izobraževanja



Delo šolskega projektnega tima –
kolegialne hospitacije



• 17. 12. 2018

Spremljanje in analiza pouka Površinski kraški pojavi in 
podzemne kraške oblike (DRU)

Emiljana Baraga

• 19. 4. 2019

Spremljanje in analiza pri blok uri Diši po ljubezni (SLJv
povezavi s KIZ)

Mojca Podobnikar, Lea Sterle

Delo šolskega projektnega tima – obiska 
skrbnice Mihaele Kerin



Delo šolskega projektnega tima – priprava 
nazornih zapisov 10 didaktičnih pristopov 



Delo šolskega projektnega tima –
Tone Pavček + OBJEM
gradnik – branje z razumevanjem 



Delo šolskega projektnega tima –
Tone Pavček + OBJEM



Nisem Malo Veliko

Seznaniti učence z deli Toneta Pavčka. 1 (5%) 8 (36%) 13 (59%)

Razvijati gradnik razumevanje besedil - sistematično 

razvijanje branja z razumevanjem.
1 (5%) 7 (33%) 13 (62%)

Razvijati gradnik razumevanje besedil - prepoznavanje teme, 

namena in okoliščin nastanka besedil.
2 (9%) 11 (50%) 9 (41%)

Razvijati gradnik razumevanje besedil - iskanje, primerjanje, 

urejanje, organiziranje podatkov iz besedil.
2 (10%) 9 (43%) 10 (48%)

Razvijati gradnik razumevanje besedil - sklepanje, razbiranje 

bistva.
1 (5%) 6 (27%) 15 (68%)

Razvijati gradnik razumevanje besedil - povzemanje in 

vrednotenje besedil.
3 (14%) 6 (29%) 12 (57%)

Razvijati gradnik razumevanje besedil - uporaba bralnih 

učnih strategij.
6 (29%) 12 (57%) 3 (14%)

Razvijati gradnik razumevanje besedil - uzaveščanje procesa 

branja.
7 (33%) 10 (48%) 4 (19%)

Delo šolskega projektnega tima –
Tone Pavček + OBJEM; analiza



POROČILO O STANJU ZA OSNOVNO ŠOLO JOŽETA 
KRAJCA RAKEK

Poročilo je pripravljeno na podlagi odgovorov v anketnem 
vprašalniku OBJEM – Analiza stanja za osnovne šole in 
predstavlja kratek povzetek glavnih ugotovitev o zaznanih 
prednostih, izzivih in možnostih izboljšav na področju bralne 
pismenosti.

ZAZNANE PREDNOSTI

Šola je že sodelovala v projektih za izboljšanje bralne 
pismenosti. Celoten kolektiv se zaveda pomena bralne 
pismenosti in se trudi spodbujati učence k branju preko 
različnih dejavnosti za dvig bralne kulture.

Z učenci z govornim primanjkljajem in učenci, katerih materni 
jezik ni slovenščina, delajo individualizirano.

Učenci se urijo v uporabi bralno učnih strategij. Učenci so 
seznanjeni z njimi in jih lahko uporabljajo pri šolskem delu.

Delo šolskega projektnega tima – analiza 
stanja na šoli, PI Pedagoškega inštituta 1/3



ZAZNANI IZZIVI

Učitelji zaznavajo skromen besedni zaklad pri nekaterih učencih.

Med najbolj težavna področja uvrščajo nerazumevanje prebranega in 
slabše ohranjanje pozornosti, v začetnih razredih pa tudi šibko 
grobo in fino motoriko.

MOŽNOSTI IZBOLJŠAV

Na podlagi odgovorov na vprašalnik učitelji zaznavajo največje 
primanjkljaje na področju bralnega razumevanja in sposobnosti 
ohranjanja pozornosti pri učencih. Šola je na področju dviganja bralne 
kulture sicer precej dejavna. V nadaljevanju je navedenih nekaj 
predlogov za dodatno izobraževanje in idej za popestritev pouka.

Novejše raziskave s področja pripovedne pedagogike kažejo na 
pomen pripovedovanja zgodb (ob slikovnem gradivu, »na pamet«), 
ki je veliko bolj interaktivna dejavnost kot samo branje. Pri učencih 
povečuje zmožnost koncentracije in razumevanja vsebine slišanega. 
Posledično se izboljša tudi usvajanje strukture zgodbe, kar v nadaljnjih 
letih šolanja prispeva k razumevanju zapletenejših literarnih besedil. V 
prvem četrtletju bi bilo zato enakovredno pozornost kot branju 
smiselno nameniti tudi pripovedovanju (učitelja pa tudi učencev).  

Delo šolskega projektnega tima – analiza 
stanja na šoli, PI Pedagoškega inštituta 2/3



V višjih razredih bi za izboljšanje razumevanja besedila lahko uvedli 
»hitre bralne zmenke« (po vzoru hitrih zmenkov), na katerih bi se 
učenci izmenjevali od mize do mize, na vsaki mizi pa bi bilo 
(neumetnostno) besedilo, ki bi ga morali učenci, ki prihajajo na 
»zmenek«, prebrati in na kratko povzeti bistvo sošolcu (»zmenku«, ki je 
stalno za mizo in je z besedilom že seznanjen – priporočljivo bi bilo, da 
je to učenec, ki mu razbiranje pomena prebranega besedila ne dela 
težav). Naloga bi bila časovno omejena; ob znaku (npr. zvoncu) bi 
učenci, ki prihajajo na zmenke, zamenjali mize. Učenci, ki miz ne 
izmenjujejo, bi na list pisali ocene/komentarje in sošolcem na koncu dali 
povratne informacije.

Zaradi vse večje poplave prosto dostopnih informacij iz različno 
zanesljivih virov je smiselno, da se učenci že v osnovnih šolah 
seznanijo s kritičnim pristopom do branja in sprejemanja 
informacij. Na tem področju je izšlo kar nekaj strokovnih knjig, ki nudijo 
primere spodbujanja kritičnega mišljenja pri pouku (na primer 
monografiji mag. Alenke Kompare in dr. Tanje Rupnik Vec).

Na področju izboljšanja grobe in fine motorike bi bilo morda za učence 
zanimivo uvesti krožek kaligrafije (oz. kaligrafijo vnesti v pouk likovne 
umetnosti).

Delo šolskega projektnega tima – analiza 
stanja na šoli, PI Pedagoškega inštituta 3/3



• avgust 2018 delavnica za vse učitelje – akcijsko načrtovanje in raziskovalno vprašanje

• december 2018 nabor najpomembnejšega besedišča in besednih zvez pri vseh 

predmetih v 5. in 8. razredu 

• januar 2019 merjenje kompetenc 21. stoletja (kritično mišljenje, sodelovanje) in splošnih 

kompetenc (učenje učenja/osebnostna, družbena in učna kompetenca) – 2.A, 4.A, 4.B, 

5.B, 7.A in 7.B, udeleženi učitelji

• 9. april 2019 delavnica za učitelje I. in II. Triade – gradnik tekoče branje po Leonidi 

Novak

• junij 2019 pilotno testiranje učencev 5. in 8. razreda – preizkus hitrega in učinkovitega 

branja, preizkus besedišča, preizkus preverjanja jezikovne zmožnosti, preizkus 

razumevanja prebranega besedila

Delo šolskega projektnega tima – ostalo



• spodbujati bralno pismenost pri vseh predmetih 

• razširiti znanje, načrtovanje, vsebino ostalim učiteljem:
• razširiti šolski projektni tim

• povabiti na spremljanje pouka

• predstavitev možnosti uporabe ugotovitev na aktivih 

• bralna pismenost naših učencev mora biti ena izmed 
prioritet našega dela

KAM NAPREJ?




